
 
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes Mellitus (DM) adalah gangguan metabolisme kronis karena 

tingginya kadar glukosa darah akibat infusiensi fungsi insulin diiringi dengan 

adanya gangguan metabolisme karbohidrat, lipid dan protein (WHO, 1999). 

Diabetes Mellitus juga disebut sebagai Silent Killer karena penyakit ini timbul 

tanpa disadari oleh penderitanya dan ketika diketahui sudah terjadi komplikasi. 

Diabetes Mellitus dapat dikategorikan menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan 2. 

Diabetes tipe 1 (insulin dependent atau juvenile/childhood-onset) ditandai dengan 

kurangnya insulin yang diproduksi oleh sel β pankreas. Diabetes tipe 2 (non 

insulin dependent/adult onset) dikarenakan hormon insulin yang tidak terlalu 

efektif oleh tubuh. Diabetes tipe 2 memiliki penderita lebih banyak daripada tipe 

1, yaitu sekitar 90% dari seluruh Diabetes (InfoDATIN, 2013). 

Terdapat 382 juta orang yang hidup dengan Diabetes di dunia pada tahun 

2013. Pada tahun 2035 diperkirakan jumlahnya bisa mencapai 592 juta orang. 

Diperkirakan dari 382 juta orang, 175 juta di antaranya belum terdiagnosis, 

sehingga terancam berkembang progresif menjadi komplikasi tanpa disadari dan 

tanpa adanya pencegahan. Sedangkan di Indonesia, pada 1980-an prevalensi 

Diabetes Mellitus pada penduduk dengan usia lebih dari 15 tahun sebesar 1,5 

hingga 2,3% yang mana prevalensi di daerah perkotaan lebih tinggi daripada 

daerah pedesaan. Kemudian dilakukan wawancara dan pemeriksaan gula darah 

oleh Riskesdas di tahun 2007 dan 2013. Hasil yang didapat adalah jumlah 

penderita Diabetes Mellitus secara absolut penderita Diabetes Mellitus sebanyak ± 

12 juta, TGT (Toleransi Glukosa Terganggu) ± 52 juta, dan GDP (Gula Darah 

Puasa) terganggu ± 64 juta (InfoDATIN, 2013). 

Gejala utama Diabetes Mellitus adalah hiperglikemia. Karena itu, tujuan 

farmakoterapi obat antidiabetes adalah terapi antihiperglikemik. Sayangnya, obat 

antidiabetes oral ini memiliki banyak efek samping seperti hipoglikemia, 

penambahan berat badan, disfungsi hati, dan lain-lain. Oleh karena itu, banyak 

pasien diabetes cenderung menggunakan terapi alternatif atau obat herbal 

tradisional (Widyawati, et al., 2015). 
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Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan 

tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran 

dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, 

dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat 

(Permenkes RI No. 007, 2012). Sebagai contoh bahan alam yang dapat digunakan 

untuk obat tradisional yang mempunyai efektifitas antidiabetes adalah Mangifera 

indica (Mangga), dan Syzygium polyanthum (Salam). 

Mangifera indica merupakan genus Mangifera yang memiliki sekitar 30 

spesies (pohon tropis berbuah) dalam famili Anacardiaceae. Menurut ayurveda 

(ilmu kesehatan yang berasal dari India), beragam khasiat obat dikaitkan dengan 

tanaman ini, yaitu  sebagai antidiabetes, antioksidan, antivirus, dan antiinflamasi 

(Parvez, 2016). Mangifera indica merupakan sumber senyawa aktif biologis yang 

kaya dengan Mangiferin yaitu struktur xanthone C-glikosil. Mangiferin dapat 

diisolasi dari bagian daun.  Di India, daun segarnya digunakan untuk pengobatan 

diabetes (Scartezzini, et al., 2000). Pada penelitian sebelumnya ditemukan bahwa 

pemberian oral dengan dosis tunggal 250 mg/ kg berat badan menghasilkan efek 

hipoglikemik yang kuat pada tikus yang menderita diabetes tipe 2 (Bhowmik, et 

al., 2009).  

Selain Mangifera indica, daun Syzygium polyanthum dari suku Myrtaceae 

juga dapat digunakan dalam pengobatan diabetes. Berdasarkan penelitian Pinatih 

et al., (2011) daun Syzygium polyanthum menunjukkan adanya kehadiran senyawa 

flavonoid, terpenoid dan fenolik. Penelitian sebelumnya menyatakan ekstrak daun 

Syzygium polyanthum yang diujikan pada mencit mampu menurunkan kadar 

glukosa darah (Widharna, 2010; M. Ikhwan Rizki, et al., 2015). Didapatkan juga 

hasil yang serupa saat digunakan 70% ekstrak etanolik daun Syzygium polyanthum 

dengan 250 mg/ kg BB dapat menurunkan secara bermakna kadar glukosa darah 

mencit jantan yang diinduksi dengan aloksan yaitu sebesar 192,3 mg/dL menjadi 

119,3 mg/dL dalam waktu 14 hari (Sutrisna, et al., 2016). 

Penggunaan ekstrak daun Mangifera indica L. dan Syzygium polyanthum 

sebagai antidiabetes baru dimanfaatkan pada taraf jamu yang digunakan secara 

empiris atau turun-temurun, belum sampai pada taraf OHT (Obat Herbal 

Terstandar) dan Fitofarmaka. Dari hasil penelitian ini juga dapat menjadikan 
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kombinasi kedua tanaman tersebut sebagai pendekatan multikomponen dalam 

pengobatan tradisional. Terapi Herbal Multikomponen (MCH) merupakan sesuatu 

yang menguntungkan jika dibandingkan dengan pengobatan secara tunggal, di 

mana terdapat peningkatan kemanjuran jika digunakan dengan kombinasi (Tao 

Che, et al., 2013). Kelebihan dari terapi multikomponen adalah untuk mengurangi 

dosis individu yang diperlukan dibandingkan dengan terapi monokomponen, 

membatasi efek samping, memiliki tingkat kegagalan pengobatan yang lebih 

rendah, rasio fatalitas kasus yang berkurang, pengembangan resistensi yang 

lambat, akibatnya lebih sedikit biaya dalam suatu pengembangan obat (Sharma 

A.T., et al., 2011). Seperti pada salah satu penelitian Terapi Herbal 

Multikomponen aktivitas antidiabetes dengan kombinasi ekstrak etanol daun 

Andrographis Paniculata dan daun Vernonia Amygdalina didapatkan hasil bahwa 

kombinasi ekstrak tersebut efektif dalam menurunkan kadar gula darah 

postprandial tikus diabetes setelah diinduksi pada 25 ekor tikus yang diberikan 

berbagai kombinasi ekstrak etanol daun Andrographis paniculata dan daun 

Vernonia amygdalina dengan perbandingan 500mg/kgBB : 100mg/kgBB; 

1000mg/kgBB : 200mg/kgBB; dan 2000mg/kgBB : 400mg/kgBB (Fitriani, et al., 

2016). 

Berdasarkan uraian di atas, hal inilah yang menimbulkan ketertarikan 

peneliti untuk melihat efektifitas kombinasi ekstrak etanol daun Mangifera indica 

L. dan Syzygium polyanthum dalam menurunkan parameter utama diabetes yaitu 

glukosa darah yang diharapkan dengan penggunaan dosis kecil sudah dapat 

memberikan efek terapi yang optimum untuk menurunkan kadar glukosa darah 

Rattus norvegicus yang dibuat dalam kondisi diabetes mellitus tipe 2.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan 

masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kombinasi dosis ekstrak daun Mangifera indica L. 

dan daun Syzygium polyanthum terhadap kadar glukosa darah pada tikus 

jantan (Rattus norvegicus)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mendapatkan data pengaruh kombinasi dosis ekstrak daun 

Mangifera indica L. dan daun Syzygium polyanthum terhadap kadar 

glukosa darah pada tikus jantan (Rattus norvegicus). 

1.4 Hipotesis 

Pemberian kombinasi ekstrak daun Mangifera indica L. dan daun Syzygium 

polyanthum dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus jantan (Rattus 

norvegicus). 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademis  

1. Menambah informasi ilmiah tentang pengaruh kombinasi daun Mangifera 

indica L. dan daun Syzygium Polyanthum terhadap penurunan kadar gula 

darah pada pasien Diabetes Mellitus dari data yang didapat.  

2. Menjadi dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan 

dengan pengaruh daun Mangifera indica L.  dan daun Syzygium 

Polyanthum.  

1.5.2 Manfaat Klinis  

Dengan adanya temuan bahwa pemberian ekstrak daun Mangifera indica L.  

dan daun Syzygium Polyanthum berpengaruh terhadap penurunan tingkat kadar 

gula darah, sehingga hasil temuan dapat disarankan sebagai rekomendasi untuk 

terapi herbal dengan mengkonversi kombinasi ekstrak daun Mangifera indica dan 

daun Syzygium polianthum dalam dosis yang lebih kecil terhadap pasien Diabetes 

Mellitus.  

1.5.3 Manfaat Untuk Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

sehingga dapat dijadikan salah satu rekomendasi dalam pengobatan alternatif 

dengan bahan alam (herbal). 


