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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit generatif global dan salah satu 

penyebab utama kematian di dunia. Data dari studi global menunjukkan bahwa pada 

tahun 2015 sekitar 415 juta orang dan diperkirakan akan meningkat menjadi 552 

juta pada tahun 2030. International Diabetes Federation memperkirakan bahwa 

sebanyak 183 juta orang tidak menyadari bahwa mereka mengidap DM. Sebesar 

80% orang dengan DM tinggal di negara berpenghasilan rendah dan menengah. 

Sebagian besar penderita DM berusia 40 – 59 tahun (Trisnawati, 2013). Sekitar 

tahun 2015 diperkirakan 8,5% dari populasi orang dewasa terkena diabetes di Asia 

tenggara.  Lebih dari setengah (52,1%) tidak terdiagnosis. Prevalensi diabetes 

mellitus sekitar tahun 1980-an usia 15 tahun ke atas sebesar 1,5-2,3% dengan 

prevalensi di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan (Kementerian 

Kesehatan, 2014). 

Diabetes mellitus (DM) atau sering disebut dengan diabetes merupakan 

penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup 

insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. 

Insulin adalah hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula darah, apabila 

produksi insulin terganggu maka terjadi hiperglikemia (Kementerian Kesehatan, 

2014). Kondisi hiperglikemia kronik dari diabetes akan berakibat menjadi 

kerusakan jangka panjang, disfungsi, dan kecacatan organ,terutama pada mata, 

ginjal, saraf, jantung, dan pembuluh darah (American Diabetes Association, 2010). 

Hiperglikemia kronik mempromosikan glikasi pada LDL-C, dan kedua 

glikasi dan oksidasi diyakini meningkatkan atherogenicity LDL-C. Kedua proses 

ini merusak fungsi dan / atau meningkatkan atherogenicity bahkan pada mereka 

yang diabetes tipe 1 dengan profil lipid normal. Diabetes cenderung menurunkan 

kadar kolesterol HDL dan meningkatkan trigliserida dan LDL kadar kolesterol, 

yang meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Kondisi ini umumnya 

disebut dislipidemia diabetik. Studi menunjukkan terdapat hubungan antara 

resistensi insulin, yang merupakan prekursor diabetes tipe 2, dan dislipidemia 
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diabetes, aterosklerosis dan penyakit pembuluh darah (AHA, 2016). Dislipidemia 

yang diakibatkan oleh Diabetes mellitus dimulai dengan resistensi insulin di 

jaringan adiposa pada tingkat sel lemak ditampilkan sebagai memulai proses yang 

mengarah ke peningkatan intraseluler hidrolisis trigliserida (TG) dan pelepasan 

asam lemak ke dalam sirkulasi. Serapan asam lemak bebas (FFA) oleh sel lemak 

berkurang dapat mengakibatkan penyerapan FFA ke hati. FFA mengarah ke 

peningkatan sekresi Very Low Density Lipoprotein (VLDL) dihati mengakibatkan 

hipertrigliseridemia. Selain itu, VLDL merangsang pertukaran cholesteryl ester 

dari HDL dan LDL dengan bantuan kolesterol ester transfer protein (CETP). Apo-

A dapat memisahkan dari HDL. Kebebasan Apo- A dibersihkan cepat dari plasma 

sebagian oleh ekskresi melalui ginjal, sehingga mengurangi ketersediaan untuk 

membalikkan transportasi kolesterol HDL. LDL dapat menjalani lipolysis dan 

menjadi lebih kecil dan lebih padat. Hal ini menjadi faktor resiko bagi penyakit 

jantung  (Ginsberg, 2000). 

Dalam penanggulangan diabetes dapat diawali dengan pola hidup sehat 

dengan pengaturan diet secara maksimal dan dilakukan intervensi farmakologis 

dengan obat tradisional maupun obat kimia (obat antidibetes) secara oral maupun 

suntikan antara lain insulin, glibenklamid, metformin, dll serta dilakukan kombinasi 

terapi obat dengan menggunakan obat kolesterol yaitu yaitu simvastatin, 

gemfibrozil, cholestiramin, dll. Namun, obat-obatan konvensional sering 

memberikan efek samping yang tidak diinginkan, maka para ahli mengembangkan 

sistem pengobatan tradisional berbahan tanaman herbal yang relatif aman (Agoes, 

1991). Seiring berkembangnya zaman, kini pengobatan penyakit degeneratif lebih 

sesuai jika ditangani dengan obat yang memiliki lebih dari satu efek farmakologi 

(Katno dan Pramono, 2008). Hal ini disebabkan karena adanya pergeseran 

paradigma pengobatan dari obat-obatan konvensional yang hanya melibatkan satu 

senyawa kimia tunggal dengan satu target (one drug-one target) menjadi 

pengobatan berbasis tanaman herbal yang melibatkan banyak komponen senyawa 

kimia yang bekerja pada satu target atau beberapa target (multicomponent work-

target) ( Li dan Zhang, 2013). 

Interaksi kombinasi bahan aktif pada obat multikomponen sangat mungkin 

terjadi. Kombinasi antar bahan aktif dapat menunjukkan efek sinergis maupun efek 
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antagonis. Kombinasi yang menguntungkan tentulah yang memberi efek sinergis 

pada bahan aktif. Kombinasi efek sinergis merupakan tujuan yang dikejar dalam 

pengembangan tanaman obat sehingga kajian sinergis antar bahan aktif menjadi 

perhatian khusus pada penelitian ini. Kombinasi tanaman obat yang telah terbukti 

memiliki keterkaitan dalam menurunkan kadar gula darah maupun kadar profil lipid 

yaitu tanaman Mangifera indica L. var arumanis serta buah Abelmoschus 

esculentus L. Moench (Syahrir et al, 2016). 

Mangifera indica L. var arumanis diketahui bersifat hipoglikemik. 

Kandungan terbesar dari ekstrak Mangifera indica L. var arumanis adalah 

mangiferin (Jutiviboonsuk dan Sardsaengjun, 2010). Mangiferin dapat menurunkan 

kadar glukosa darah dan lemak pada tikus diabetes lewat oral atau injeksi 

intraperitoneal. Mekanisme dari efek hipoglikemik yang potensial ini disebabkan 

karena meningkatnya pelepasan insulin dari sel β-pankreas (Miura et al., 2001). 

Tidak hanya itu, mangiferin juga menurunkan kadar gula darah dengan 

menghambat enzim α-glucosidase yang terlibat dalam pencernan karbohidrat 

menjadi gula sederhana di dalam usus yang menyebabkan penundaan atau 

penghambatan pemecahan karbohidrat dan penyerapan glukosa selanjutnya dari 

usus (Emilien et al, 1999 ; Yoshikawa et.al., 2001). Selain itu, mangiferin mampu 

memperbaiki lipid yang terganggu pada serum dan hati. Mangiferin dapat 

memediasi aksi pada profil lipid melalui peningkatan serapan asam lemak dalam 

hati melalui pengaturan ekspresi asam lemak translokase, downregulasi transfer 

protein mikrosomal trigliserida (MTP) dan upregulasi ekspresi PPAR-α dari hati 

(Guo et al, 2011). 

Pada penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan bahwa ekstrak etanol 

Mangifera indica L. var arumanis memiliki efek antidiabetes dengan menggunakan 

metode test toleransi glukosa dengan dosis 100 dan 200 mg/kgBB dimana dosis 200 

mg/kgBB secara signifikan dapat memberikan efek hipoglikemik setelah 3 jam 

pemberian aloksan  (p<0,01) (Ramesh Petchii dkk, 2011). 

Pada penelitian lainnya disimpulkan bahwa Mangifera indica L. dapat 

menurunkan kadar glukosa darah setelah diinduksi aloksan pada dosis 250 

mg/kgBB dan 500 mg/kgBB secara signifikan dengan menggunakan tikus sebagai 

hewan coba (Mathalaimutoo dkk, 2012). 
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Sedangkan buah Abelmoschus esculentus L. Moench merupakan satu diantara 

banyaknya tanaman yang dapat menurunkan kadar gula darah (bersifat 

hipoglikemik) (Sabitha et al., 2011). Di Indonesia, buah Abelmoschus esculentus 

L. Moench dipercaya dapat menurunkan kadar gula darah dengan penggunaan  

secara empiris yaitu dicuci bersih lalu diiris kecil-kecil kemudian diblender dengan 

beberapa jumlah air dan dihasilkan filtrat yang selanjutnya disaring menggunakan 

kain saring. Kandungan kimia dari okra tersebut diantaranya 67,50 % α-selulosa 

dan 15,40 % hemiselulosa. Kedua komponen tersebut merupakan golongan serat 

atau dietary fiber. Menurut Sylvia Zook, seorang spesialis nutrisi, menyatakan 

bahwa serat dapat membantu dalam menstabilkan gula darah dengan membatasi 

tingkat penyerapan gula diluar usus (Nilesh, J et.al., 2012). Dengan mengonsumsi 

serat maka dapat menurunkan kadar glukosa darah postprandial (2 jam setelah 

makan) dengan mengurangi difusi glukosa dan menunda penyerapan serta 

pencernaan karbohidrat (Khatun, H et. al.,2010). Serat juga dapat menurunkan 

kadar kolesterol total dan LDL (Low Desity Lipid) (Barras, 1993; Desthia et.al., 

2015).  

Hasil penelitian didapatkan bahwa pemberian okra pada dosis 100 dan 200 

mg/kg dapat menurunkan kadar glukosa darah dibanding tikus kontrol dengan 

siginifikansi (p<0,001). Selain itu, tingkat profil lipid yang tinggi menunjukkan 

angka mendekati normal karena terbukti menurunkan HbA1c (Sabitha, 2011). 

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh pemberian kombinasi ekstrak daun Mangifera indica L. var 

arumanis dan perasan buah Abelmoschus esculentus L. Moench pada beberapa 

dosis dalam menurunkan kadar LDL pada Rattus norvegicus diabetes dengan  

menggunakan post test only control group design, perlakuan akan dilaksanakan 

selama 30 hari, kemudian kadar LDL dari kelompok uji dan kelompok kontrol di 

ukur lalu dibandingkan penurunan kadar LDL antara kelompok kontrol dan 

kelompok perlakuan menggunakan analisis statistik.  
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1.2 Rumusan Masalah 

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

arumanis dan perasan buah Abelmoschus esculentus L. Moench dalam 

menurunkan kadar LDL pada Rattus norvegicus yang di induksi diabetes ? 

2. Berapakah dosis optimum kombinasi ekstrak daun Mangifera indica L. var 

arumanis dan perasan buah Abelmoschus esculentus L. Moench dalam 

menurunkan kadar LDL pada Rattus norvegicus yang di induksi diabetes 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendapatkan data pengamatan pengaruh kombinasi ekstrak daun 

Mangifera indica L. var arumanis dan perasan buah Abelmoschus 

esculentus L. Moench dalam menurunkan kadar LDL pada Rattus 

norvegicus yang di induksi diabetes. 

2. Mendapatkan data dosis optimum kombinasi ekstrak daun Mangifera indica 

L. var arumanis dan perasan buah Abelmoschus esculentus L. Moench 

dalam menurunkan kadar LDL pada Rattus norvegicus yang di induksi 

diabetes. 

1.4  Hipotesis 

Kombinasi ekstrak daun Mangifera indica L. var Arumanis dan perasan 

buah Abelmoschus esculentus L. Moench dapat menurunkan kadar LDL pada 

Rattus norvegicus diabetes.  

1.5  Manfaat Penelitian  

1.5.1  Manfaat Akademis 

Memperoleh data pengaruh pemberian kombinasi ekstrak daun Mangifera 

indica L. var arumanis dan perasan buah Abelmoschus esculentus L. Moench dalam 

menurunkan kadar LDL pada Rattus norvegicus yang di induksi diabetes. 

1.5.2 Manfaat Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

yang menderita diabetes bahwa pemberian kombinasi ekstrak daun Mangifera 

indica L. var arumanis dan perasan buah Abelmoschus esculentus L. pada dosis 

tertentu dapat menurunkan kadar LDL dan sebagai terapi yang memiliki efek 

farmakologi yang sinergis. 
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1.5.3   Manfaat Klinis  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai terapi antidiabetes dan 

penurunan kadar LDL pada penderita diabetes yang berasal dari sumber daya alam. 


