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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman yang sudah memasuki era globalisasi membuat 

masyarakat Indonesia memiliki gaya hidup yang semakin berubah mulai dari 

lingkungan, faktor stress yang tinggi dan terutama pola makan. Gaya hidup tersebut 

membuat masalah  kesehatan di Indonesia semakin tinggi terutama meningkatnya 

angka kejadian penyakit degeneratif yang kronis. Penyakit degeneratif yang banyak 

diderita oleh masyarakat Indonesia salah satunya Diabetes Melitus (DM). DM 

adalah penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak dapat 

memproduksi insulin yang cukup di dalam tubuh atau tubuh tidak dapat 

meggunakan insulin yang diproduksi secara efektif.  Menurut Riset Kesehatan 

Dasar tahun  2013 menyebutkan bahwa jumlah penderita DM di Indonesia usia 15 

tahun keatas meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun 2007 dan  

terdapat 0,6% penduduk usia 15 tahun ke atas atau sekitar 1 juta orang yang 

sebenarnya  merasakan gejala DM dalam sebulan terakhir namun belum  pernah 

didiagnosis menderita DM oleh dokter (Pusat Data dan Informasi Kementerian 

Kesehatan RI, 2014).  

Diabetes ditandai dengan adanya perubahan progresif pada pulau Langerhans. 

Deng et al (2004) secara detail telah meneliti mengenai kondisi morfologi pulau 

Langerhans pada diabetes tipe 2. Hasilnya dilaporkan bahwa pada keadaan normal, 

jumlah sel beta ditemukan sekitar 65% dan sel alpha 35%. Pada tikus diabetes 

derajat sedang, ditemukan sekitar 67% pulau Langerhans berdiameter kurang dari 

150μm, sedangkan pada tikus normal jumlah pulau Lengerhans yang berdiameter 
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lebih dari 150 μm sekitar 50%. Selain itu juga terjadi fragmentasi pulau Langerhans. 

Pada kondisi diabetes derajat sedang, jumlah sel beta secara nyata berkurang 

bahkan pada diabetes yang cukup parah sel beta tidak ditemukan akan tetapi sel 

alpha masih ditemukan di daerah perifer pulau Langerhans (Deng et al, 2004 

dikutip dalam Suarsana dkk, 2010). 

Dalam mengendalikan kadar gula darah yang tinggi, para penderita DM 

mengonsumsi obat anti diabetes dan untuk kondisi tertentu seperti penderita DM 

tipe 1, penderita DM tipe 2 yang mengalami infeksi atau alergi dengan obat anti 

diabetes, diharuskan menginjeksi insulin dari luar tubuh agar kadar gula darah 

dalam tubuh terkendali dengan baik. Insulin adalah hormon yang diproduksi di 

pankreas. Pankreas mengandung kelompok sel yang disebut islets (pulau). Sel beta 

dalam pulau tersebut menghasilkan insulin dan melepaskannya ke aliran darah. 

Setelah mengonsumsi makanan  maka kadar gula darah akan meningkat dan 

pankreas akan  menghasilkan  insulin. Dengan bantuan insulin, sel-sel di seluruh 

tubuh menyerap glukosa di dalam darah dan menyimpannya sebagai energi. Pada 

penderita DM, kerja insulin tidak optimal karena adanya resistensi insulin atau  

kerusakan sel beta pankreas sehingga insulin yang dihasilkan tidak optimal 

(National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, 2014). 

Kerusakan atau terganggunya kerja dari sel beta pankreas pada penderita DM 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor genetik, infeksi oleh kuman, 

faktor nutrisi, zat diabetogenik, dan radikal bebas (stress oksidatif). Senyawa 

aloksan merupakan senyawa kimia tidak stabil dan senyawa hidrofilik  (F Yuriska 

dan Komala Rahardja, 2009). Senyawa ini merupakan salah satu zat diabetogenik 

yang  menghasilkan  radikal hidroksil yang sangat reaktif  dan apabila diberikan  
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kepada hewan coba seperti tikus dapat menyebabkan tikus tersebut menjadi 

diabetes (Suarsana dkk, 2010). Penderita DM yang membiarkan kondisi kadar gula 

darah yang tinggi secara terus menerus dapat menimbulkan kerusakan di berbagai 

organ tubuh dan komplikasi terutama syaraf dan pembuluh darah (Pusat Data dan 

Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014).  

Banyak penelitian di Indonesia untuk memanfaatkan bahan-bahan tradisional 

khas Indonesia sebagai terapi alternatif berbagai penyakit selain mudah didapat, 

harga terjangkau, meminimalisir efek samping juga karena kaya akan antioksidan 

dan senyawa lain yang berkhasiat untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada 

tubuh manusia, salah satunya untuk terapi DM. Bahan tradisional tersebut bisa 

diperoleh dari berbagai macam tumbuhan baik dari akar, batang, bunga dan 

daunnya ataupun dari buah-buahan  baik dari kulit, daging buah dan biji buah 

tersebut. Salah satu tumbuhan yang berkhasiat untuk terapi herbal di Indonesia 

adalah daun kenikir (Cosmos caudatus H.B.K). Daun ini terbukti kaya akan 

antioksidan, senyawa flavonoid, karbohidrat, protein, mineral, vitamin dan 

senyawa phenolic (Bunawan et al, 2014). Salah satu kandungan tertinggi pada daun 

kenikir ini adalah quercetin, yang merupakan kelompok senyawa dari flavonoid. 

Beberapa studi klinis menunjukkan quercetin dapat menurunkan kadar gula darah  

karena mempengaruhi mekanisme kontrol gula darah di organ hepar, usus halus, 

otot dan  pankreas (Aguirre, et al. 2011). 

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti mencoba untuk meneliti pengaruh 

ekstrak daun kenikir (Cosmos caudatus H.B.K) terhadap gambaran histopatologi 

sel beta pankreas pada tikus putih jantan (Rattus novergicus strain wistar) yang di 

induksi aloksan.  
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1.2  Rumusan Masalah 

Apakah pemberian ekstrak daun kenikir (Cosmos caudatus H.B.K) dapat 

berpengaruh terhadap gambaran histopatologi sel beta pankreas pada tikus putih 

jantan (Rattus novergicus strain wistar) yang di induksi aloksan ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk 

membuktikan bahwa terdapat pengaruh pemberian ekstrak daun kenikir 

(Cosmos caudatus H.B.K) terhadap gambaran histopatologi sel beta 

pankreas pada tikus putih (Rattus novergicus strain wistar) yang di induksi 

aloksan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk menilai seberapa besar pengaruh ekstrak daun kenikir (Cosmos 

caudatus H.B.K) terhadap gambaran histopatologi sel beta pankreas 

pada tikus putih (Rattus novergicus strain wistar) yang di induksi 

aloksan. 

2. Untuk mengetahui dosis ekstrak daun kenikir (Cosmos caudatus 

H.B.K) yang paling berpengaruh untuk meningkatkan persentase 

jumlah sel beta pankreas pada tikus putih jantan (Rattus novergicus 

strain wistar) yang di induksi aloksan.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk meningkatkan  pengembangan  ilmu dan teori ilmiah tentang 

pengolahan ekstrak daun kenikir (Cosmos caudatus H.B.K) terhadap 

gambaran histopatologi sel beta pankreas. 

2. Manfaat Aplikatif 

Memberikan alternatif pilihan ekstrak daun kenikir (Cosmos 

caudatus H.B.K) untuk penderita DM karena dapat mencegah  kerusakan 

sel beta pankreas lebih lanjut, meminimalisir efek samping dan lebih alami.  

3. Manfaat Akademis  

Dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya yang 

ingin meneliti lebih lanjut mengenai DM dengan terapi herbal khususnya 

dengan memanfaatkan tumbuhan kenikir (Cosmos caudatus H.B.K).  

 

 

 

 

 

 

 


