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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes merupakan salah satu keadaan darurat di dunia sejak kurun waktu 

21 tahun. Pada orang dewasa sekitar 415 juta orang saat ini diperkirakan terkena 

diabetes dan 318 juta orang dewasa dengan gangguan toleransi glukosa yang 

memiliki resiko tinggi mengembangkan penyakit di masa yang akan datang 

(International Diabetes Federation, 2015). Diabetes mellitus (DM) atau sering 

disebut dengan diabetes merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat 

pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan 

insulin yang diproduksi secara efektif. Insulin adalah hormon yang mengatur 

keseimbangan kadar gula darah, apabila produksi insulin terganggu maka terjadi 

peningkatan konsentrasi glukosa di dalam darah (hiperglikemia). Diabetes 

mellitus terbagi menjadi dua kategori utama yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 

2 serta diabetes gestasional. Diabetes tipe 1 ditandai dengan kurangnya produksi 

insulin, sedangkan diabetes tipe 2 disebabkan penggunaan insulin yang kurang 

efektif oleh tubuh dan diabetes gestasional adalah hiperglikemia yang didapatkan 

saat kehamilan (Kementerian Kesehatan, 2014).  

Menurut International Diabetes Federation (2015), bahwa 415 juta orang di 

seluruh dunia atau 8,8% dari orang dewasa berusia 20-79 tahun diperkirakan 

terkena diabetes. Sekitar 75% hidup dinegara dengan berpenghasilan rendah dan 

menengah. Di Asia Tenggara, perkiraan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 

8,5% dari populasi orang dewasa terkena diabetes. Lebih dari setengah (52,1%) 

tidak terdiagnosis. Meskipun hanya sepertiga (32,5%) orang dewasa di wilayah 

Asia Tenggara tinggal di daerah perkotaan pada tahun 2015, hampir setengah 

(47,5%) dari semua orang dewasa terkena diabetes dapat ditemukan di perkotaan. 

Prevalensi diabetes mellitus sekitar tahun 1980-an usia 15 tahun ke atas sebesar 

1,5-2,3% dengan prevalensi di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan 

perkotaan. Survei Kesehatan Rumah Tangga 2001, mendapatkan prevalensi 

diabetes mellitus pada penduduk usia 25-64 tahun di Jawa dan Bali sebesar 7,5% 

(Kementerian Kesehatan, 2014). 
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Pada DM tipe 2 terjadi resistensi insulin dimana resistensi insulin 

menyebabkan meningkatnya penggunaan dari metabolisme lemak, sehingga 

pemecahan lemak yang digunakan untuk menyediakan energi menjadi sangat 

meningkat. Berkurangnya insulin menyebabkan semua efek insulin yang 

menyebabkan penyimpanan lemak menjadi berbalik. Efek yang paling penting 

adalah dari enzim lipase sensitive hormone (LSH) yang terdapat di dalam sel 

lemak akan menjadi sangat aktif. Keadaaan ini menyebabkan hidrolisis trigliserida 

yang disimpan akan melepaskan banyak asam lemak dan gliserol ke dalam 

sirkulasi darah. Konsentrasi asam lemak bebas dalam plasma akan meningkat 

sehingga konsentrasi kadar trigliserida dalam sirkulasi darah juga akan meningkat 

(Guyton dan Hall, 1997).  

Trigliserida adalah salah satu jenis lemak yang terdapat didalam darah dan 

berbagai organ tubuh. Lemak dalam zat makanan umumnya terdiri dari tiga gugus 

asam lemak dengan gliserol dikenal sebagai trigliserida (Soeharto, 2011). Kadar 

trigliserida dalam darah pada orang yang normal tidak melebihi kadar 200 mg/dl. 

Pada keadaan tertentu, seperti DM dan obesitas, kadar trigliserida dapat 

meningkat melebihi 200 mg/dl yang sering disebut hypertriglyceridemia 

(Koestadi, 1989). Pada diabetes diberikan terapi sebagai penatalaksanaan untuk 

membantu menangani dan mengontrol kadar gula darah serta kadar trigliserida. 

Penatalaksanaan DM dimulai dengan pola hidup sehat. Terapi awal yang 

dapat di lakukan salah satunya terdiri dari pengaturan diet. Diet yang baik 

merupakan kunci keberhasilan penatalaksanaan diabetes. Diet dapat dilakukan 

dengan mengkonsumsi makanan nutraceutical food. Menurut dr Stephen De 

Felice 1989, pendiri dan ketua yayasan inovasi dalam kedokteran, nutraceutical 

adalah setiap zat yang merupakan makanan atau bagian dari makanan dan 

memberikan manfaat medis atau kesehatan, termasuk pencegahan dan pengobatan 

penyakit (Sohaimy, 2012). Salah satu jenis dari nutraceutical food yaitu yogurt. 

Yogurt merupakan produk olahan susu dari hasil fermentasi dari Bakteri 

Asam Laktat (BAL), sebagai starter yakni Streptococcus thermophilus dan 

Lactobacillus bulgaricus yang hidup bersimbiosis. Lama proses fermantasi akan 

berakibat pada turunnya pH yogurt dengan rasa asam yang khas, selain itu 

dihasilkan asam asetat, asetal dehid dan bahan lain yang mudah menguap. 
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Komposisi yogurt secara umum adalah protein 4-6%, lemak 0,1-1%, laktosa 2-

3%, asam laktat 0,6-1,3% dengan pH 3,8-4,6% (Susilorini dan Sawitri, 2007). 

Hasil penelitian (Badkook, 2013) dosis yogurt yang memberikan hasil signifikan 

terhadap dislipidemia yaitu 0,5 ml/Kg BB. Yogurt merupakan minuman probiotik 

yang mengandung banyak manfaat. 

Probiotik umumnya diketahui juga dapat meningkatkan sistem kekebalan 

tubuh. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa probiotik akan membentuk 

koloni sementara yang dapat membantu aktivitas tubuh dengan fungsi yang sama 

dengan mikroflora alami dalam saluran pencernaan. Mikroflora usus tidak hanya 

akan membantu kesehatan pencernaan dan kekebalan tubuh, tetapi juga dapat 

mencegah konstipasi, mengurangi insomnia dan diduga memiliki pengaruh 

menguntungkan untuk keadaan stres ketika sakit. Perbaikan fungsi pencernaan 

tersebut dapat juga membantu mengurangi risiko kanker kolon. Selain itu, 

beberapa strain dari Lactobacillus acidophilus diketahui dapat mengurangi 

kolesterol dan memperbaiki rasio LDL dan HDL dalam tubuh (Surajudin, 2005). 

Pada penelitian untuk menilai efisiensi susu yogurt dari kerbau (diperkaya 

dengan Bifidobacterium longum Bb-46) sebagai penurun kolesterol, hasil dari 

fermentasi yogurt susu kerbau diperoleh bakteri Bifidobacterium longum Bb-46 

yang secara signifikan menurunkan konsentrasi kolesterol total 50,3%, kolesterol 

LDL 56,3% dan trigliserida sebesar 51,2% dibandingkan dengan kontrol P < 0,05 

(El-Gawad, et al., 2005). Yogurt merupakan nutraceutical food yang dapat 

dikombinasikan dengan umbi porang yang mengandung glukomannan dengan 

banyak manfaatnya. 

Umbi porang atau dengan nama lain konjac mannan mengandung 

kandungan glukomannan serta serat yang tinggi dalam umbinya. Glukomannan 

merupakan heteropolysaccharide yang terdiri dari D-manosa dan D-glukosa 

dalam rasio 1,6 : 1 dengan gabungan β (1,4). Campuran konjac mannan memiliki 

kemampuan untuk mengurangi kolesterol dan trigliserida, untuk mempengaruhi 

daya tahan glukosa dan adsorpsi glukosa serta untuk menunjukkan peranan 

dietary  fiber dalam penurunan berat badan (Sugiyama and Shimara, 1974). Hal 

tersebut dapat menyebabkan penyerapan gula secara bertahap dan dapat 

mengurangi kadar gula darah yang tinggi dalam darah (Ford and Chesey, 1986).  
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Hasil penelitian (Susanti, 2015) dosis glukomannan yang memberikan 

penurunan glukosa darah puasa yang signifikan, peningkatan toleransi glukosa, 

peningkatan konsentrasi glukosa di serosa jejunum dan penurunan resistensi 

insulin yaitu 100 mg/Kg BB. Umbi porang atau iles-iles merupakan jenis talas-

talasan yang tumbuh liar dibeberapa tempat di Indonesia (Harmayani, et al., 

2014).  

Pada penelitian (Ling, et al., 2003) hasil yang didapatkan yaitu suplemen 

konjak glukomanan telah dilaporkan dapat menurunkan kadar glukosa darah, 

kolesterol, diabetes dan hiperkolesterolemia pada pasien diet konjac glukomannan 

(KGM) dengan konsumsi harian (0,7 g KGM / 100 kkal). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian untuk 

mengetahui potensi kombinasi yogurt dengan tepung konjac glukomannan, serta 

dosis optimum kombinasi yogurt konjac glucomannan sebagai penurun kadar 

trigliserida pada hewan coba Rattus novergicus. Dengan demikian diharapkan 

dapat memberi pandangan agar dikembangkan suatu penelitian berkelanjutan 

sehingga dihasilkan suatu produk yang dapat di manfaatkan khususnya bagi 

penderita DM. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemberian yogurt konjac terhadap kadar trigliserida 

pada Rattus novergicus diabetes ? 

2. Berapa dosis optimum yogurt konjac yang dapat menurunkan kadar 

trigliserida pada Rattus novergicus diabetes ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

1. Mendapatkan data pengamatan pengaruh yogurt konjac terhadap kadar 

trigliserida pada Rattus novergicus diabetes. 

2. Mendapatkan data dosis optimum yogurt konjac terhadap kadar 

trigliserida pada Rattus novergicus diabetes. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Mengetahui pengaruh pemberian yogurt konjac dalam menurunkan kadar 

trigliserida pada Rattus novergicus diabetes. 
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1.4 Hipotesis 

Pemberian yogurt konjac dapat menurunkan kadar trigliserida pada tikus 

Rattus novergicus diabetes. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademis  

Dapat memberikan informasi ilmiah tentang umbi porang (Amorphophallus 

oncophyllus) dan diketahui manfaatnya sebagai alternatif nutriceutical food untuk 

penunjang terapi konvensional diabetes mellitus yang bermanfaat dalam 

penurunan kadar trigliserida serta mencegah komplikasi penderita DM. 

1.5.2 Manfaat Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

khususnya bagi penderita diabetes mellitus bahwa yogurt konjac pada dosis 

tertentu dapat menurunkan kadar trigliserida dan diabetes. 

 


