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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Hiperglikemi merupakan salah satu pertanda dari penyakit metabolik, 

salah satunya Diabetes Mellitus (DM) yang diakibatkan sekresi insulin oleh 

pankreas inadekuat, kelainan kerja insulin, atau bahkan keduanya (American 

Diabetes Association,2014). Menurut International Diabetes Federation (2014), 

DM mengalami peningkatan tiap tahunnya diseluruh dunia. Pada tahun 2013, 

angka kejadian DM 387 juta penduduk di dunia, dan jumlah ini akan terus  

meningkat mencapai 592 juta penduduk pada tahun 2025. Indonesia menempati 

urutan ke empat terbesar dari jumlah penderita DM dengan prevalensi 20 juta 

penduduk (PERKENI, 2011). Perubahan pola konsumsi makanan, berkurangnya 

aktivitas fisik dan meningkatnya pencemaran atau polusi lingkungan tanpa 

disadari berdampak pada peningkatan Non Communicable Disease (NCD), 

sehingga penyebab kematian utama telah bergeser dari penyakit infeksi ke 

penyakit non-infeksi (Dinkes RI, 2011). 

Hiperglikemi dapat menyebabkan peningkatan produksi Reactive Oxygen 

Species (ROS) yang akan memicu terjadinya stress oksidatif dan dapat 

memperparah kerusakan sel β pankreas. Kerusakan ini akan menyebabkan 

penurunan diameter dari sel Langerhans, karena sel Langerhans memiliki sifat 

plastisitas yang tergantung dari masa sel β pankreas (Dario et al,2013). 

Daun Pepaya (Carica papaya) memiliki kadar antioksidan dan nilai gizi 

yang cukup tinggi. Antioksidan yang terkandung didalamnya yaitu Flavonoid, 

Tanin,  Alkaloid, Saponin, Glikosida, vitamin C dan Saponin (Adachukwu, Ann 

dan Faith,2013). Senyawa-senyawa tersebut memiliki mekanisme masing-masing 
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dalam mempertahankan keutuhan dari sel Langerhans. Flavonoid bekerja dengan 

menghambat reaksi oksidasi reduksi pada sel langerhans dan sebagai anti 

peradangan, Alkaloid berfungsi untuk menstabilkan jumlah elektron pada radikal 

bebas (Tatyasaheb,2014), sedangkan Vitamin C berfungsi menetralkan oksigen 

reaktif seperti hydrogen peroxida yang meningkat pada keadaan hiperglikemi 

(Polyanna,2014). Peran berbagai antioksidan tersebut dapat menangkal stress 

oksidatif dan memaksimalkan kerja IGF-1 sehingga dapat menyebabkan 

perubahan diameter sel Langerhans. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui 

pengaruh Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya) terhadap perubahan diameter sel 

Langerhans mencit (Mus musculus) hiperglikemi yang diinduksi Aloksan. 

1.2 Rumusan masalah  

Apakah terdapat pengaruh Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya) terhadap 

perubahan diameter sel Langerhans mencit (Mus musculus) hiperglikemi yang 

diinduksi Aloksan ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan umum  

Mengetahui pengaruh Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya) terhadap 

perubahan diameter sel Langerhans mencit (Mus musculus) hiperglikemi 

yang diinduksi  Aloksan. 

1.3.2 Tujuan khusus 

Mengetahui dosis efektif Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya)  

terhadap perubahan diameter sel Langerhans mencit (Mus musculus) 

hiperglikemi yang diinduksi Aloksan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmu 

pengetahuan tentang kandungan Ekstrak Daun  Pepaya (Carica papaya) 

untuk meregenerasi sel β pankreas pada keadaan hiperglikemi, yang dilihat 

dari perubahan diameter sel Langerhans. 

1.4.2 Manfaat klinis  

Memberikan bukti ilmiah yang menjelaskan tentang manfaat Ekstrak 

Daun Pepaya (Carica papaya) untuk menyebabkan perubahan diameter sel 

Langerhans pada keadaan hiperglikemi. 

1.4.3 Manfaat untuk Masyarakat 

Menambah wawasan  bagi masyarakat atau pembaca mengenai 

pengaruh Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya) terhadap perubahan 

diameter sel Langerhans pada keadaan hiperglikemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


