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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes Melitus (DM) merupakan suatu kelainan metabolik yang ditandai 

dengan adanya resistensi terhadap aksi insulin, sekresi atau pengeluaran insulin 

yang tidak mencukupi atau disebabkan karena keduanya. Manifestasi klinis dari 

DM ini yaitu terjadinya hiperglikemia (Dipiro, et al., 2005). DM merupakan salah 

satu Penyakit Tidak Menular (PTM). Menurut WHO terdapat empat jenis penyakit 

tidak menular (PTM) utama yaitu penyakit kardiovaskular, penyakit pernafasan 

kronis, kanker dan diabetes (Riskesdas, 2013). 

Berdasarka IDF Atlas pada tahun 2015, di Indonesia pada tahun 2015 

menempati peringkat ketujuh dunia dengan peringkat prevalensi penderita DM 

tertinggi di dunia bersama denga Cina, India, Amerika Serikat, Brazil, Rusia, dan 

Meksiko dengan DM sebesar 10 juta penderita DM dan diperkirakan pada tahun 

2040 Indonesia menempati peringkat keenam dengan jumlah penderita DM sebesar 

16,2 juta. Kemudian berdasarkan hasil Riskesdas prevalensi DM di Indonesia pada 

tahun 2007 sebesar 5,7 % meningkat menjadi 6,9 % pada tahun 2015 (Riskesdas, 

2013).  

Diabetes disertai dengan komplikasi merupakan penyebab kematian tertinggi 

di Indonesia. Presentase kematian akibat DM di Indonesia merupakan angka 

tertinggi kedua setelah Sri Lanka (World Health Organizaion, 2016). Ketika DM  

tidak terkontrol secara baik maka akan menyebabkan berbagai komplikasi baik 

komplikasi akut maupun kronis . Pada tahap akut komplikasi yang terjadi akibat 

gangguan metabolik seperti hipoglikemia atau hiperglikemia. Sedangkan pada 

tahap lanjut atau kronis komplikasi ini terjadi akibat kerusakan mikrovaskular dan 

makrovaskular (Almasdy, et al., 2015). 

Penyebab utama kematian pada DM tipe 2 yaitu penyakit jantung koroner 

(PJK) sekitar ± 80%. Angka kematian akibat PJK pada penderita DM tipe 2 dapat 

meningkat 2 sampai 4 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan yang non-

diabetes (Josten, et al., 2013).
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Kelainan metabolisme pada diabetes melitus ini sering memberikan dampak 

berupa peningkatan kadar lemak darah. lnsulin berperan penting dalam proses 

metabolisme lemak dan karbohidrat di jaringan hepar dan lemak. Pada jaringan 

lemak insulin tersebut memacu aktivitas enzim lipoprotein lipase atau LPL untuk 

proses pembersihan (clearance) trigliserida, memacu sintesis asam lemak dan 

trigliserida dan menghambat lipolisis. Pada jaringan hepar, insulin meningkatkan 

sintesis dari asam lemak, memacu sekresi atau pengeluaran VLDL, dan memacu 

enzim HMG KoA reduktase. Dengan demikian, jika teriadi kelainan (penurunan) 

pada sekresi dan sekresi insulin, maka akan diikuti dengan kelainan dalam 

metabolisme lemak dan karbohidrat. Kelainan yang terjadi tersebut tergantung pada 

tipe diabetes yang terjadi, derajat defisiensi insulin yang ada, dan kontrol 

diabetesnya (Asdie & Asdie, 2005). 

Berdasarkan pada studi epidemiologi, di Indonesia telah memasuki diabetes  

tipe-2. Hal ini terjadi dikarenakan  adanya perubahan pola atau gaya hidup. Pada 

DM tipe 2 ini menyebabkan adanya gangguan pada metabolisme lemak atau lipid 

yang ditandai dengan terjadinya fraksi lipid yang terlalu tinggi atau terlalu rendah 

dalam plasma (dyslipidemia). Dislipidemia ini menimbulkan stres oksidatif seperti  

meningkatnya konsentrasi Trigilesrida,  Very Low-Density Lipoprotein (VLDL), 

rendahnya konsentrasi HDL  (High Density Lipoprotein), dan terbentuknya LDL 

(Low Density Lipoprotein) yang semakin bersifat  aterogenik (Purwanti, et al., 

2016). 

Obat golongan Statin merupakan obat penurun lipid lini pertama untuk 

pengobatan dislipidemia pada penderita diabetes. Obat golongan statin ini bekerja 

secara kompetitif menghambat enzim HMG-CoA reduktase, dimana enzim ini 

penting dalam proses penentuan sintesis kolesterol, menghasilkan peningkatan 

reseptor LDL dan penurunan produksi hepatik dari lipoprotein yang mengandung 

apoB (Dorotea, et al., 2013). Statin menurunkan Trigliserida, LDL dan 

meningkatkan kadar HDL. Simvastatin yang digunakan dengan dosis maksimum 

(80 mg) berhubungan dengan terjadinya miopati jika digunakan selama 12 bulan 

berturutan (PERKI, 2013). 

Sedangkan obat yang digunakan untuk menangani hiperglikemianya yaitu 

golongan obat sulfonilurea. Obat ini merupakan drug of choise atau obat pilihan 
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bagi penderita yang berusia dewasa yang baru yang sebelumnya belum pernah  

terjadi ketoasidosis. Efek samping obat ini ringan dan jumlahnya cukup rendah. 

Efek samping tersebut yaitu terjadinya gangguan pada  susunan syaraf pusat (SSP) 

dan saluran cerna. Pada gangguan saluran cerna yaitu hipersekresi asam lambung, 

sakit kepala, diare, mual dan sakit perut. Sedangkan pada gangguan susunan syaraf 

pusat berupa vertigo, ataksia dan lain-lain (Departemen Kesehatan RI, 2005). 

Pada saat ini telah banyak dilakukan berbagai penelitian mengenai tanaman 

atau tumbuhan sebagai obat alternatif yang digunakan sebagai obat antidiabetes. 

Pengobatan DM yang telah umum digunakan pada saat ini memerlukan atau 

menghabiskan biaya yang cukup mahal dan memiliki efek samping yang tidak 

diinginkan. Pengobatan untuk diabetes  diantaranya yaitu insulin yang diberikan 

secara injeksi dan juga obat oral antidiabetes. Oleh sebab itu, dibutuhkannya  

tanaman atau tumbuhan yang memiliki aktivitas antidiabetes sebagai obat alternatif 

diabetes. Ada beberapa tumbuhan atau tanaman di Indonesia yang telah diteliti 

memiliki aktivitas sebagai antidiabetes yang bisa dijadikan sebagai obat alternatif 

dalam mengobati diabetes ini. Berdasarkan penelusuran pustaka, didapatkan 15 

tumbuhan obat yang memiliki aktivitas antidiabetes salah satu diantaranya yaitu 

tumbuhan atau tanaman mangga  (Mangifera indica L.) (Handayani & Muhtadi, 

2017). Selain tanaman mangga yang memiliki aktifitas sebagai antidiabetes, daun 

salam juga yang biasanya digunakan sebagai rempah yang dijadikan penyedap 

makanan memiliki aktifitas untuk mengurangi dislipidemia (Harismah & 

Chusniatun, 2016).  

Hal tersebut didukung dengan penelitian yang menyatakan bahwa  pada 

pemberian ekstrak daun Mangifera indica L. yang diberikan pada mencit dengan 

diinduksi larutan glukosa. Didapatkan hasil bahwa ekstrak daun mangga dapat 

menurunkan kadar glukosa mencit dengan dosis 4,2mg/20g BB mencit (Syah, et 

al., 2015). Terdapat penelitian lainnya yang menyatakan bahwa ekstrak etanol daun 

salam (Syzygium polyanthum) yang diberikan pada tikus dapat menurunkan kadar 

trigliserida kolesterol darah tikus dengan dosis 360mg/200g BB tikus dan dosis 

720mg/200gBB tikus (Nugroho, 2011).  

Selain itu terdapat penelitian mengenai pemberian kombinasi ektrak bawang 

putih dan kunyit yang diberikan pada tikus. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 
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bahwa kedua ekstrak tersebut memiliki aktivitas sebagai antidiabetes dan 

antihiperlipidemia yang lebih besar bila dibandingkan dengan pemberian tunggal 

atau masing-masing ekstrak. Ekstrak bawang putih dan kunyit ini dapat digunakan 

untuk hiperlipidemia yang disertai dengan DM (Sukandar, et al., 2010). Pada 

penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, et al (2017) juga menunjukkan bahwa 

pemberian kombinasi ekstrak kelopak bunga rosella dan ekstrak daun bawang kucai 

dengan dosisi 250:55mg/Kg BB memiliki efek sebagai antihiperlipidemia yang 

lebih baik bila dibandingkan dengan pemberian dosis tunggalnya. Kemudian pada 

hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh pradini et. al (2017) pada pemberian 

kombinasi ekstrak etanol daun stevia dan daun sambiloto lebih efektif dapat 

menurunkan kadar glukosa darah pada tikus jantan galur wistar yang diinduksi 

aloksan daripada pemberian secara tunggal. 

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan uji mengenai pengaruh 

aktivitas pemberian kombinasi ekstrak tanaman daun Mangifera indica L. dan daun 

Syzygium polyanthus terhadap peningkatan kadar kolesterol HDL tikus Rattus 

novergicus dalam keadaan Diabetes Mellitus. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh pemberian ekstrak etanol daun Mangifera indica L. dan 

daun Syzygium polyanthum terhadap kadar HDL pada tikus Rattus noergicus   

diabetes? 

1.3 Tujuan 

Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui bagaimana  pengaruh pemberian 

kombinasi ekstrak etanol daun Mangifera indica L. dan daun Syzygium polyanthum 

terhadap kadar HDL pada tikus Rattus novergicus diabetes. 

1.4 Hipotesis 

Pemberiaan kombinasi ekstrak etanol daun Mangifera indica L. dan daun 

Syzygium polyanthum dapat meningkatkan kadar HDL pada Rattus novergicus 

diabetes. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan memiliki manfaat dari aspek ilmu 

pengetahuan dibidang fitofarmaka dan memberi informasi kepada masyarakat 

mengenai pengaruh kombinasi esktrak etanol daun Mangifera indica L. dan daun 
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Syzygium polyanthum pada tikus Rattus novergicus diabetes dapat meningkatkan 

kadar HDL.
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