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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gaya hidup manusia zaman sekarang sudah mempengaruhi pola makan 

mereka. Masyarakat saat ini banyak disuguhi beraneka macam olahan makanan 

yang disebut makanan “kekinian” yang menyebabkan rasa penasaran dan ingin 

mencoba,  makanan yang paling banyak yaitu makanan cepat saji dan bila 

dikonsumsi tanpa memperhatikan seberapa banyak makanan tersebut dikonsumsi 

dapat menyebabkan penyakit gangguan metabolik yang salah satunya adalah 

diabetes mellitus (Muaris, 2009). 

Dalam International Diabetes Federation (IDF) disebutkan bahwa 158,8 

juta penderita diabetes berada pada wilayah Pasifik Barat dimana Indonesia 

memiliki jumlah tertinggi seluruh wilayah IDF. Pada data International Diabetes 

Federation (IDF) di tahun 2014, di Indonesia penyandang penyakit DM mencapai 

9,1 juta yang mana akan diprediksikan mengalami kenaikan di tahun 2035 

menjadi 14,1 juta. Berdasarkan data dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

tahun 2013, menunjukkan bahwa DM terdiagnosis dokter atau gejala sebesar 2,1 

persen. Angka kejadian diabetes yang sudah terdiagnosis oleh dokter atau gejala 

diabete tertinggi terdapat di Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan 

dan Nusa Tenggara Timur, dimana rata-rata kejadian sudah mencapai 3.5%. 

Diabetes Melitus merupakan suatu kelompok penyakit gangguan 

metabolik ditandai dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena 

kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya, resistensi insulin yang 

terjadi pada otot, liver hingga kegagalan sel β yang dikenal sebagai kerusakan 

sentral pada DM tipe 2 yang mana kegagalan sel β terjadi lebih cepat dari yang 

diperkirakan sebelumnya (Soelistijo, et al., 2015). DeFronzo (2009) 

menyampaikan bahwa tidak hanya otot, liver dan sel beta pankreas saja yang 

berperan sentral dalam patogenesis penderita DM tipe 2 tetapi terdapat organ lain 

yang berperan yang disebutnya sebagai the ominous octet, salah satunya adalah 

peningkaan proses lipolisis serta kadar asam lemak bebas dalam plasma.
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Penatalaksanaan pada diabetes melitus selain terapi yang dapat 

menormalkan kadar glukosa darah sebaiknya juga menormalkan kadar kolesterol 

total, dikarenakan saat kadar glukosa naik atau dalam keadaan hiperglikemia 

maka akan mempengaruhi metabolisme lipid, yang ditandai dengan resistensi 

insulin pada jaringan lemak sehingga menyebabkan peningkatan Hormone Sensitif 

lipase yang memicu terjadinya peningkatan proses lipolisis yang memicu 

terjadinya lipotoxocity yang menyebabkan kolesterol total meningkat 

(Rampengan, 2015). Kolesterol total yang dikatakan hiperkolesterolemia bila 

kadar kolesterol total > 200 mg/dl (Harikumar, et al., 2013). 

Terapi farmakologi yang digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol 

total adalah golongan statin, fibrat, resin asam empedu dan niacin (Sukandar, et 

al., 2009). Menurut Fatimah et al (2017) golongan obat tersebut mempunyai efek 

samping, diantaranya adalah statin yang dapat menyebabkan kerusakan otot, resin 

asam empedu yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual, kram, 

kembung dan peningkatan enzim pada hati.  

Indonesia kaya akan tanaman herbalnya, untuk meminimalisir efek 

samping tanpa mengesampingkan khasiat dari obat herbal yang digunakan. Salah 

satunya adalah pemanfaatan daun Mangifera indica L. dan daun Syzygium 

polyanthum, Syah et al (2015) dalam penetilitiannya menyimpulkan bahwa 

penurunan kadar glukosa yang optimum pada kelompok ekstrak etanol daun 

mangga arumanis yang mempunyai kandungan kimia quercetin pada dosis 3,9 

g/kgBB mencit yang terlihat pada menit ke 180 yang mampu menurunkan kadar 

glukosa hingga 104,4 mg/dl. Sedangkan, Prahastuti, et al. (2011) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa pemberian infusa daun Syzygium polyanthum 

yang memiliki kandungan tannin, saponin, dan niacin yang diberikan secara oral 

dapat menurunkan kadar kolesterol total tikus jantan galur Wistar hyperlipidemia 

secara bermakna, dengan konsentrasi konsentrasi 5%, 10%, 20%. 

Tanaman sebagai alternatif pengobatan dapat digunakan dalam bentuk 

tunggal maupun kombinasi, penelitian kali ini digunakan kombinasi tanaman 

diharapkan selain untuk menurunkan kadar glukosa juga diharapkan untuk 

menurunkan kadar kolesterol total yang sama halnya dilakukan pada penelitian 

yang dilakukan oleh Fitrianda dan Erniwati (2015) bahwa aktivitas antidiabetes 
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dan dislipidemia dari kombinasi ekstrak buah rimbang (Solanum torvum Swartz) 

dan rimpang temulawak (Curcuma xanthorriza Roxb.) pada mencit diabetes 

menunjukkan hasil yang maksimal ketika ekstrak dikombinasi. Seperti halnya 

pada konsep terapi multikomponen dimana saat dilakukan kombinasi diharapkan 

untuk memperoleh dosis yang lebih rendah dibandingkan dengan terapi 

monokomponen dan membatasi efek sampiing serta memiliki kegagalan terapi 

yang lebih rendah (Sharma, et al., 2011). 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan mengkombinasikan 

ekstrak daun Mangifera indica L. dan daun Syzygium polyanthum dengan 

memodifikasi berbagai dosis untuk menurunkan kadar kolesterol, terhadap 

kelompok perlakuan hewan coba tikus putih swiss webster jantan yang diinduksi 

aloksan. Metode yang digunakan post test only control group design, dimana 

kadar kolesterol kelompok uji serta kelompok kontrol akan diukur dan akan 

dibandingkan penurunan kadar kolesterol total antara kelompok kontrol dengan 

kelompok perlakuan menggunakan analisis statistik.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakanag diatas, maka dapat diperoleh perumusan 

masalah sebagai berikut: “Bagaimana pengaruh pemberian ekstrak daun 

Mangifera indica L. dan daun Syzygium polyanthum terhadap kadar kolesterol 

total pada Rattus norvegicus diabetes ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun 

Mangifera indica L. yang dikombinasi dengan daun Syzygium polyanthum 

terhadap kadar kolesterol total pada Rattus norvegicus diabetes. 

1.4 Hipotesis 

Ekstrak daun Mangifera indica L. yang dikombinasi dengan daun 

Syzygium polyanthum dapat menurunkan kadar kolesterol total pada Rattus 

norvegicus diabetes.  

1.5 Manfaat 

1.5.1 Manfaat Untuk Akademik 

Memberi manfaat pengetahuan efek terapi dari ekstrak daun Magifera 

indica L. yang dikombinasi dengan daun Syzyngium polyanthum pada dosis 
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tertentu dapat menurunkan kolesterol total dan dapat dijadikan dasar 

pengembangan penelitian lebih lanjut. 

1.5.2 Manfaat Untuk Masyarakat 

 Manfaat yang diharapkan oleh masyarakat pada penelitian ini yaitu dapat 

memberikan informasi kepada masyarakat yang telah didiagnosis diabetes dengan 

komplikasi hiperkolesterol bahwa pemberian ekstrak daunoMangifera indica L. 

yang dikombinasi dengan daun Syzygium polyanthum pada dosis tertentu dapat 

menurunkan kolesterol total. 

 


