
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit gangguan metabolit menahun akibat 

kurangnya produksi hormon insulin oleh pangkreas dalam tubuh. Ganguan metabolit ini 

disebabkan juga karena insulin yang diproduksi secara afektif tidak dapat digunakan oleh 

tubuh. Hormon insulin berfungsi mengatur keseimbangan kadar gula dalam darah. Ganguan 

produksi hormon insulin dapat mengakibatkan terjadi peningkatan glukosa dalam darah  yang 

menyebabkan terjadinya diabetes Mellitus. Terdapat dua jenis diabetes Mellitus yang terdiri 

atas diabetes tipe 1 dan tipe 2 (InfoDatin, 2014). Diabetes tipe 1 ( DM 1) adalah kelainan yang 

timbul setelah destrusi autoimun sel pankreas yang memproduksi insulin sehingga 

membutuhkan insulin eksogen (Atkinson M. A., 2012), sedangkan diabetes tipe 2 Diabetes tipe 

2, adalah penyakit gangguan metabolik yang di tandai oleh kenaikan gula darah akibat 

penurunan sekresi insulin oleh sel beta pankreas dan atau ganguan fungsi insulin (Fatimah R. 

N., 2015) 

Berdasarkan data WHO (2017) saat ini, diperkirakan jumlah penderita diabetes telah 

meningkat dari 108 juta di tahun 1980 menjadi 422 juta pada tahun 2014. Prevalensi global 

diabetes di kalangan orang dewasa di atas 18 tahun telah meningkat dari 4,7% pada tahun 1980 

menjadi 8,5% pada tahun 2014. Pada tahun 2015, diperkirakan 1,6 juta kematian secara 

langsung disebabkan oleh diabetes.. WHO memproyeksikan diabetes akan menjadi penyebab 

kematian ketujuh di tahun 2030. Bentuk diabetes yang paling umum, diabetes mellitus tipe 2 

(DM 2), adalah penyakit multifaktorial, patofisiologi yang melibatkan tidak hanya pankreas 

tetapi juga hati, otot rangka, jaringan adiposa, saluran pencernaan, otak, dan ginjal (Cornell S., 

2017). DM 2 sebagian besar di pengaruhi oleh usia dan  obesitas yang umumnya terjadi pada 

anak-anak dan remaja. (Wu Y. et al, 2014). Faktor penyebab obesitas pada remaja bersifat 

multifaktorial. Peningkatan konsumsi makanan cepat saji (fast food), rendahnya aktivitas fisik, 

faktor genetik, pengaruh iklan, faktor psikologis, status sosial ekonomi, program diet, usia, dan 

jenis kelamin merupakan faktor-faktor yang berkontribusi pada perubahan keseimbangan 

energi dan berujung pada kejadian obesitas (Kurdanti W, 2015). 

Penanganan pasien DM dapat dilakukan dengan memberikan obat antidiabetes secara 

peroral dan pemberian insulin. Pemilihan obat hipoglikemik oral yang tepat sangat 
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menentukan keberhasilan terapi diabetes (Pharmaceutical Care  untuk Penyakit 

Diabetes Mellitus, 2005). Dalam menentukan terapi oral untuk pasien diabetes Mellitus perlu 

dipertimbangkan spesifik (umur, berat badan, tingkat kontrol glikemik) dan karakteristik 

(durasi tindakan, profil efek samping, biaya) (Luna B., 2009). Monoterapi oral antidiates harus 

dimulai bersamaan dengan manajemen gaya hidup yang intensif (Toque H. A., 2017). Kelas 

obat antidiabetes oral meliputi meglitinida, biguanides, thiazolidinediones dan inhibitor alpha-

glucosidase (Luna B., 2009). 

Selain penggunaan terapi antidiabetes peroral, dapat juga menggunakan  pengobatan 

tradisional.  Masyarakat Indonesia menggunakan tanaman berkhasiat obat  sebagai salah satu 

upaya dalam menanggulangi masalah kesehatan. engetahuan tentang tanaman berkhasiat obat 

diketahui berdasarkan pengalaman dan keterampilan yang secara turun temurun telah 

diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Lusia O. S K. R.., 2008). Di Indonesia 

telah dikenal pengobatan tersebut dikarenakan tersedianya sumber bahan baku obat-obatan 

tropis yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Indonesia 

merupakan salah satu negara pengguna tumbuhan obat terbesar di dunia bersama negara lain 

di Asia, seperti Cina dan India (Susiarti S., 2015).  

Terdapat berbagai tanaman obat yang digunakan secara empirik oleh masyarakat 

sebagai terapi antidiabetes, diantaranya yaitu (1) Pare, pare merupakan sayuran yang memiliki 

rasa pahit. Buah pare memiliki berbagai kandungan seperti asam fenolik, flavonoid, karotenoid, 

triterpenoid, dan pitosterol yang dapat berfungsi sebagai antidibetes. Hal ini ditunjukkan oleh 

data penelitian secara in vivo  pada hewan uji yang dilakukan oleh Perumal V. dkk. Selain secara 

in vivo juga ditunjukkan oleh penelitian secara in vitro menggukan Induksi aloksan pada tikus 

putih yang di lakukan oleh Adyana dkk. (Perumal V. et all., 2015, Adyana dkk., 2016). (2) 

Asam jawa, asam jawa memiliki rasa asam yang biasa digunakan sebagai capuran sayur 

maupun campuran salad. Selain untuk campuran tersebut, asam jawa juga dimanfaatkan untuk 

terapi antidiabetes. Daun asam jawa  memiliki kandungan flavonoid, triterpenoid, lupanone 

dan lupeol dan beberapa minyak esensial dengan benzil benzoat dan limonen. Hal ini 

ditunjukkan oleh data penelitian secara in vivo pada hewan uji oleh  Ramchander T. et all 

(2012) yang memiliki tujuan untuk membuktikan bahwa ekstrak metanol dari daun 

Tamarindus indica (Fabaceae) dapat memberikan aktivitas anti-diabetes pada tikus wistar yang 

diinduksi alloxan 

Berdasarkan data di atas, maka pada penelitian ini akan dilakukan pengujian secara in 

silico terhadap aktivitas senyawa metabolit yang terkandung dalam taman obat tradisional (pare 
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dan asam jawa)  yang telah bekhasiat secara empiris sebagai obat antidiabetes Mellitus dengan 

menggunakan reseptor golongan obat anti diabetes peroral yang didapatkan dari PDB (Protein 

Data Bank). Uji in silico  adalah suatu istilah untuk percobaan atau uji yang dilakukan dengan 

metode docking molecular. Uji in silico telah menjadi metode yang digunakan untuk 

mengawali penemuan senyawa obt baru dan untuk meningkatkan efisisensi dalam optimasi 

aktivitas senyawa induk. Kegunaan uji in silico adalah memprediksi, memberi hipotesis, 

memberi penemuan baru atau kemajuan dalam pengobatan dan terapi (Hardjono S., 2013). 

Pada penelitian ini, akan digunakan aplikasi AutodockTools dan Discovery Studio dengan 

metode docking molekul. 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Senyawa apakah yang terkadung dalam tanaman obat tradisional (terhadap buah pare dan 

daun asam jawa) yang dapat memberikan aktivitas sebagai terapi antidiabetes secara in 

silico? 

b. Bagaimana interaksi molekul senyawa senyawa metabolit dalam tanaman obat tradisional 

(terhadap buah pare dan daun asam jawa)   terhadap semua golongan obat antidiabetes 

secara in silico?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui senyawa metabolit yang terkandung dari tanaman obat tradisional 

(terhadap buah pare dan daun asam jawa) dapat memberikan aktivitas antidiabetes secara 

in silico. 

b. Untuk mengetahui interaksi molekul senyawa metabolit terhadap setiap golongan reseptor 

obat antidiabetes peroral dari tanaman obat tradisional (terhadap buah pare dan daun asam 

jawa) secara in silico. 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi tentang senyawa 

metabolit aktif yang terkadung dalam tanaman (terhadap buah pare dan daun asam jawa) 

sebagai obat tradisional antidiabetes. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menambah 

khasanah ilmu pengetahuan dalam penemuan obat baru, serta dapat digunakan sebagai acuan 

untuk penelitian  selanjutnya. 


