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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Diabetes melitus (DM) merupakan penyakit gangguan metabolik menahun 

akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat 

menggunakan insulin yang yang diproduksi secara efektif. Insulin adalah hormon 

yang mengatur keseimbangan kadar gula darah, apabila produksi insulin 

terganggu maka akibatnya terjadi peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah 

(hiperglikemia) (Riskesdas, 2014). 

 Diabetes melitus terdapat dua kategori yaitu diabetes tipe 1 dan diabetes 

tipe 2. Diabetes tipe 1 disebut insulin-dependent diabetes ditandai dengan 

kurangnya produksi insulin. Diabetes tipe 2 disebut non-insulin-dependent atau 

adult-onset diabetes disebabkan penggunaan insulin yang kurang efektif oleh 

tubuh. Diabetes gestasional adalah hiperglikemia yang didapatkan saat kehamilan. 

Toleransi Glukosa Terganggu (TGT) atau Impaired Glucose Tolerance (IGT) dan 

Glukosa Darah Puasa terganggu (GDP terganggu) atau Impaired Fasting Glucose 

(IFG) merupakan kondisi transisi antara normal dan diabetes (Riskesdas, 2014). 

 Menurut National Diabetes Fact Sheet 2014, total prevalensi diabetes di 

Amerika tahun 2012 adalah 29,1 juta jiwa (9,3%). Dari data tersebut 21 juta 

merupakan diabetes yang terdiagnosis dan 8,1 juta jiwa atau 27,8% termasuk 

kategori diabetes melitus tidak terdiagnosis. International Diabetes Federation 

(IDF) tahun 2012 menyatakan bahwa prevalensi diabetes melitus di Indonesia 

sekitar 4,8% dan lebih dari setengah kasus DM (58,8%) adalah diabetes melitus 

tidak terdiagnosis. Menurut Riskesdas tahun 2013 prevalensi DM di Indonesia 

berdasarkan diagnosis dokter sebesar 1,5%. Diabetes melitus berdasarkan 

diagnosis dengan gejala sebesar 2,1%.  

  Pada DM tipe 2 yang tidak terkontrol, kadar trigliserida dan kilomikron 

serta FFA (free fatty acid) plasma meningkat. Peningkatan ini salah satunya 

disebabkan oleh penurunan pengangkutan trigliserida ke dalam depot lemak 

(Doloers and Gardner, 2007). Peningkatan kadar trigliserida melebihi normal 

(>200 mg/dL) biasanya disebut dengan hipertrigliserida, akan komplikasi seperti
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 penyakit jantung koroner, hipertensi, bahkan dapat mengganggu fungsi dari ginjal 

(Rita, 2014).  

 Trigliserida merupakan lemak darah yang cenderung naik seiring dengan 

konsumsi makanan berlemak yang diserap  oleh usus setelah mengalami hidrolisis 

kemudian masuk kedalam plasma, peningkatan berat badan dan diet tinggi gula 

atau lemak. Peningkatan trigliserida (hipertrigliseridemia) merupakan faktor 

risiko terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke. Trigliserida yang meningkat 

dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah (Suiraoka, 2012). Kadar 

trigliserida tinggi juga cenderung menyebabkan gangguan tekanan darah dan 

risiko diabetes mellitus (Agnes, 2014: 119). Kadar trigliserida dalam darah orang 

yang normal, tidak melebihi kadar 200 mg/dl. Pada keadaan seperti Diabetes 

Mellitus dan obesitas, kadar trigliserida dapat meningkat melebihi 200 mg/dl, 

yang sering disebut Hypertriglyceridemia akan mempercepat terjadinya 

komplikasi seperti, penyakit jantung koroner, hipertensi, bahkan dapat 

mengganggu fungsi dari ginjal (Koestadi,1989).  

 Dalam penanggulangan diabetes dapat digunakan obat kimia maupun obat 

tradisional. Untuk diabetes sendiri, obat merupakan bagian pelengkap dari diet 

dan diberikan bila pengaturan diet secara maksimal tidak berkhasiat 

mengendalikan kadar gula darah. Karena obat antidiabetes oral kebanyakan 

memberikkan efek samping yang tidak diinginkan, maka para ahli 

mengembangkan sistem pengobatan tradisional untuk diabetes melitus yang relatif 

aman (Agoes, 1991).  

 Di masyarakat tanaman obat dipercaya lebih aman untuk dikonsumsi 

dibanding obat-obatan sintetik. Namun sebenarnya eksistensi tumbuhan obat ini 

belum dapat disetarakan dengan pelayanan pengobatan modern karena belum 

seluruhnya teruji khasiat, keamanan, stabilitas dan manfaatnya. Kebanyakan 

manfaat dan pengembangan obat hanya dari empiris dan dari pengalaman yang 

diwariskan dari generasi terdahulu ke generasi selanjutnya (Ong, 2013). Obat 

yang di produksi industri farmasi banyak macamnya, namun penggunaannya 

dalam jangka panjang dilaporkan mempunyai efek samping sehingga masyarakat 

memanfaatkan tanaman herbal untuk mengobati penyakit gangguan metabolik. 

Seiring berkembangnya zaman, kini pengobatan penyakit degeneratif lebih sesuai 
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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 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 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 (Syahrir et al, 2016). 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.  

 Tanaman mangga (Mangifera indica L.) merupakan tanaman yang 

berpotensi sebagai obat herbal karena mengandung senyawa metabolit sekunder. 

Kombinasi dari ekstrak daun mangga arumanis (Mangifera indica L.) dan buah 

okra (Abelmoschus esculentus L. Moench) dapat digunakan sebagai alternatif 

untuk antidiabetes maupun antihiperlipidemia. Tanaman Mangifera indica L. 

yang diketahui mengandung fenol, flavonoid, dan tanin setelah dilakukan 

skirining fitokimia oleh Morsi dkk. Pada penelitian sebelumnya bahwa Mangifera 

indica L. var arumanis 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).  

 Pada penelitian yang dilakukan (Ramesh Petchii dkk, 2011) dihasilkan 

bahwa ekstrak etanol Mangifera indica L. var arumanis memiliki efek 

antidiabetes dengan menunjukkan bahwa dosis 200 mg/kgBB esktrak daun 

Mangifera indica L.  secara signifikan dapat memberikan efek hipoglikemik 

setelah 3 jam pemberian aloksan (p<0,01). Menurut (Hossain et al, 2010) tanaman 

Mangifera indica dapat menurunkan gula darah serta penurunan lipid dari fraksi 
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tanaman tersebut. Pada tanaman Mangifera indica menunjukkan adanya 

kandungan flavonoid dan unsur penyusun lainnya seperti saponin, tanin, 

mangiferin, triterpen dan alkaloid. Flavonoid dikenal karena beragam aktivitas 

biologisnya termasuk aktivitas hipolipidemia akibat aktivitas antioksidannya. 

Kandungan mangiferin pada tanaman tersebut mampu memperbaiki lipid yang 

terganggu pada serum dan hati. Selain itu mangiferin dapat memediasi aksi pada 

profil lipid melalui peningkatan serapan asam lemak dalam hati melalui 

pengaturan ekspresi asam lemak translokase, downregulasi dari hati (Guo et al., 

2011).  

 Sedangkan pada buah Abelmoschus esculentus L. Moench dapat memberi 

efek multi komponen. Abelmoschus esculentus L. Moench memiliki kandungan 

serat dapat membantu dalam menstabilkan gula darah dengan membatasi tingkat 

penyerapan gula diluar usus (Nilesh, J et.al., 2012). Dari penelitian ilmiah 

menunjukkan bahwa serat-serat dalam Abelmoschus esculentus L. Moench 

membantu dalam menstabilkan tingkat gula darah. Abelmoschus esculentus L. 

Moench menjadi sarana pengontrol dalam penyerapan gula darah oleh hati. Buah 

okra telah terbukti dapat menurunkan kadar gula darah/glukosa darah dan 

menurunkan kadar lipid darah (Sabitha, Ramachandran,Naveen, & Panneerselvam 

Sabita et al., 2011). 

 Kombinasi tanaman lain yang telah terbukti memiliki efek antidiabetes 

dengan menurunkan kadar glukosa darah pada sebuah penelitian yang dilakukan 

Elin Yulinah dkk. yang meneliti efek ekstrak rimpang kunyit (Curcuma longa L.) 

dan bawang putih (Allium sativum L.) secara oral terhadap profil lipoprotein dan 

glukosa darah menunjukkan efek yang lebih tinggi dari masing-masing ekstrak 

bahwa kadar HDL dalam darah meningkat 25,83% oleh kombinasi tanaman 

tersebut pada dosis masing-masing 100 mg/kgBB (p=0,256).  

 Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, penulis tertarik untuk 

meneliti dan membuktikan potensi kombinasi dari ekstrak daun mangga arumanis 

dan buah okra sebagai antidiabetes serta melakukan pengukuran kadar TG dari 

hewan coba yang diinduksikan kombinasi tersebut dengan harapan dapat 

menurunkan kadar TG pada penderita diabetes mellitus sehingga dapat mencegah 

terjadinya komplikasi hipertensi. Diharapkan juga dapat menambah wawasan 
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tentang efek  kombinasi ekstrak daun mangga dan buah okra sebagai antidiabetes 

alami yang minim efek samping sehingga dapat meningkatkan pengetahuan 

mengenai tanaman obat tradisional untuk meningkatkan pelayanan kesehatan 

dimasyarakat. 

 Pada penelitian ini, akan dilakukan pemberian kombinasi Ekstrak Etanol 

Daun Mangifera Indica L. dan perasan buah Abelmoschus Esculentus L. Moench 

pada beberapa dosis terhadap kelompok perlakuan hewan coba Rattus norvegicus 

hiperglikemia, kemudian diukur kadar gula darah akibat perlakuan. Dengan 

menggunakan post test only control group design, perlakuan akan dilaksanakan 

selama 4 minggu, kemudian kadar glukosa darah dari kelompok uji dan kelompok 

kontrol di ukur lalu dibandingkan penurunan kadar glukosa darah antara 

kelompok kontrol dan kelompok perlakuan menggunakan analisis statistik. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh kombinasi ekstrak daun Mangifera indica dan 

perasan buah Abelmoschus esculentus L. Moench terhadap kadar Trigliserida pada 

Rattus novergicus diabetes ? 

2. Berapa dosis optimum kombinasi ekstrak daun Mangifera indica dan 

perasan buah Abelmoschus esculentus L. Moench yang dapat menurunkan kadar 

Trigliserida pada Rattus norvegicus diabetes ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendapatkan data pengamatan pengaruh kombinasi Ekstrak Etanol Daun 

Mangifera Indica L. dan perasan buah Abelmoschus Esculentus L. Moench 

terhadap kadar Trigliserida pada Rattus Norvegicus diabetes. 

2. Mendapatkan data dosis optimum kombinasi Ekstrak Etanol Daun 

Mangifera Indica L. dan perasan buah Abelmoschus Esculentus L. Moench 

terhadap kadar Trigliserida Pada Rattus Norvegicus diabetes. 

1.4 Hipotesis 

 Pemberian kombinasi ekstrak daun Mangifera indica dan perasan buah 

Abelmoschus esculentus L. Moench dapat menurunkan kadar Trigliserida pada 

tikus Rattus norvegicus diabetes.  
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1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Akademis  

 Memberikan informasi  ilmiah tentang pengaruh kombinasi Ekstrak daun 

Mangifera Indica L. dan perasan Buah Abelmoschus Esculentus L. Moench untuk 

penunjang terapi konvensional diabetes mellitus yang bermanfaat terhadap 

penurunan kadar Trigliserida serta mencegah komplikasi penderita DM.  

1.5.2 Manfaat Masyarakat 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

yang menderita diabetes bahwa kombinasi Ekstrak daun Mangifera Indica L. dan 

perasan buah Abelmoschus Esculentus L. Moench pada dosis tertentu dapat 

menurunkan kadar Trigliserida.
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