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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Diabetes mellitus (DM) merupakan suatu kelompok penyakit metabolik 

dengan karakterisitik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, 

kerja insulin, atau keduanya (Sudoyo et al., 2006). Berdasarkan World Health 

Organization (WHO) pada tahun 2000 jumlah pengidap diabetes di atas umur 20 

tahun berjumlah 150 juta orang dan pada tahun 2025 jumlah tersebut seiring waktu 

akan berkembang menjadi 300 juta orang. Di Indonesia sendiri menempati 

peringkat ke-5 pada urutan negara-negara dengan jumlah pengidap DM terbanyak 

pada tahun 2025. Prevalensi nasional DM di Indonesia adalah 1,1 % dengan 

prevalensi DM di tahun 2007 meningkat 2,1 % di tahun 2013 dari keseluruhan 

penduduk sebanyak 250 juta jiwa (Kementerian Kesehatan, 2013). 

Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang terjadi ketika pankreas tidak 

memproduksi insulin yang cukup atau ketika tubuh tidak dapat secara efektif 

menggunakan insulin yang dihasilkan. Insulin yaitu hormon yang mengatur 

keseimbangan kadar gula darah, apabila produksi insulin terganggu maka terjadi 

peningkatan konsentransi glukosa di dalam darah (hiperglikemia). Diabetes 

mellitus sendiri terbagi menjadi diabetes mellitus tipe 1, tipe 2 serta gestasional. 

Pada tipe 1 ditandai dengan dengan kurangnya produksi insulin, sedangkan tipe 2 

disebabkan penggunaan insulin yang kurang efektif oleh tubuh dan gestasional 

adalah hiperglikemia yang didapatkan saat kehamilan (Kementerian Kesehatan, 

2013). 

Diabetes mellitus selain mengalami gangguan atas metabolisme gula, juga 

mengalami gangguan metabolisme lipid, dengan ditandai dengan kenaikan berat 

badan sampai terjadinya obesitas, dan tidak sedikit pula gejala hipertensi (Sudoyo 

et al, 2006). Oleh karena itu, salah satu tatalaksana pada pasien diabetes mellitus 

khususnya pada tipe dua yaitu untuk pencegahan faktor risiko koroner dengan 

mengukur profil lipid penderita, salah satunya kolesterol total.  



 

2 
 

Kolesterol merupakan suatu hasil dari metabolisme tubuh terhadap lemak 

yang dimakan, dan kolesterol sebenarnya bukan merupakan suatu penyakit. 

Kolesterol juga dibuat oleh tubuh sendiri (hati) karena memang diperlukan untuk 

membentuk otak, membangun sel-sel, serta memproduksi hormon-hormon. 

Artinya, tubuh sebenarnya memerlukan kolesterol dalam jumlah tertentu. 

Kolesterol yang berlebihan akan menyebabkan gumpalan dalam saluran pembuluh 

darah. Akibatnya, fungsi jantung dan otak jadi terganggu. Hal inilah yang menjadi 

masalah kesehatan di masyarakat saat ini (Dibyantini et al., 2012). 

Penyakit yang disebabkan oleh tingginya kadar kolesterol dalam darah adalah 

penyakit kardiovaskuler terutama Penyakit Jantung Koroner (PJK). Faktor resiko 

utama penyakit jantung koroner adalah dislipidemia. Dislipidemia adalah gangguan 

metabolisme lipoprotein, termasuk lipoprotein yang berlebihan atau kekurangan. 

Seperti peningkatan kolesterol total, kolesterol Low-Density Lipoprotein (LDL), 

kadar trigliserida, penurunan High-Density-Lipoprotein tinggi kolesterol (HDL) 

(Cipla, 2005). Beberapa studi telah menyatakan bahwa disfungsi sel β pankres yang 

disebabkan dislipidemia dapat mengarah menjadi diabetes mellitus tipe 2 dan 

merupakan faktor independen timbulnya DM tipe 2 (PERKENI, 2011). Kadar 

kolesterol terlalu tinggi disebut hiperkolesterolemia (Nugroho, 2006). 

Hiperkolesterolemia merupakan penyakit gangguan metabolisme kolesterol 

yang disebabkan oleh kadar kolesterol dalam darah melebihi batas normal. Kadar 

kolesterol normal pada manusia 120-240 mg/dL dan pada tikus galur wistar yaitu 

antara  10-54 mg/dL (Murray et al., 2003). Hiperkolesterolemia dapat disebabkan 

oleh faktor genetik, usia, jenis kelamin, dan pola konsumsi makanan. Konsumsi 

makanan yang mengandung kolesterol tinggi dapat menyebabkan peningkatan 

kadar kolesterol total dalam darah (Murray et al., 2003). 

Dalam penanggulan diabetes sendiri, obat bersifat pelengkap dari diet. Obat 

akan diberikan bila pengaturan diet secara maksimal tidak berkhasiat 

mengendalikan kadar gula darah. Karena obat antidiabetes oral kebanyakan 

memberikan efek samping yang tidak diinginkan, pemerintah Indonesia 

menganjurkan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi obat berbahan tradisional 

karena mengingat efek sampingnya yang rendah (Ernawati, 2013). Di masyarakat 
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sendiri, tanaman obat dipercaya lebih aman dikonsumsi dibanding obat sintetik. 

Namun sebenarnya eksistensi tumbuhan obat ini belum dapat disetarakan dengan 

pelayanan pengobatan modern karena belum seluruhnya teruji keamanan dan 

manfaatnya. Kebanyakan manfaat dan pengembangan tanaman obat hanya dari 

empiris dan dari pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi (Ong, 

2013). 

Obat yang diperoduksi industri farmasi banyak macamnya, namun 

penggunaannya dalam jangka panjang dilaporkan mempunyai efek samping 

sehingga masyarakat memanfaatkan herbal untuk mengobati penyakit gangguan 

metabolik. Akhir-akhir ini telah banyak digunakan terapi yang berasal dari senyawa 

bioaktif yang aman seperti herbal. Penggunaan terapi herbal yang diyakini dapat 

menurunkan kadar kolesterol dalam darah, terutama dengan bahan bioaktif seperti 

flavonoid, kuersetin, fenol, tanin dan saponin (Carvajall-Zarrabal et al., 2005). 

Beberapa keunggulan obat herbal antara lain: dapat meningkatkan dan 

memperbaiki ekspresi gen dalam tubuh. Saat ekspresi gen meningkatkan dan 

menjadi lebih baik, hormon dan sistem imun tubuh akan bekerja lebih optimal 

(Broto et al, 2006). Satu tanaman dapat mengandung lebih dari satu efek 

farmakologi karena terdapat bermacam-macam metabolit sekunder sebagai zat aktif 

di dalamnya. Kombinasi satu atau lebih obat herbal akan lebih efektif bila 

digunakan dalam pengobatan suatu penyakit (Bullock, 2002). Interaksi kombinasi 

bahan aktif pada obat multikomponen sangat mungkin terjadi karena dapat 

menunjukkan efek yang sinergis. Kombinasi efek sinergis ini merupakan tujuan 

yang dikejar dalam pengembangan tanaman obat sehingga kajian efek sinergis antar 

bahan aktif menjadi perhatian khusus dalam penelitian (Syahrir et al, 2016). 

Dalam studinya, terdapat penelitian yang menyatakan kombinasi antar bahan 

aktif memberikan efek yang sinergis. Pada studi Eka et al., (2015) menguji 

kombinasi ekstrak buah rimbang (SolanumtorvumSwartz) dan rimpang temulawak 

(Curcuma xanthorriza Roxb) memberikan penurunan kadar glukosa darah yang 

lebih menguntungkan dibanding penggunaan secara tunggal dengan efek samping 

lebih rendah 50% daripada penggunaan tunggal. 
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Salah satu tanaman yang dimanfaatkan bahan bioaktifnya karena memiliki 

aktivitas antidiabetes adalah Mangifera indica L. var arumanis yang diketahui 

mengandung fenol, flavonoid, dan tanin (Morsi et al., 2010). Ekstrak etanol daun 

Mangifera indica L. var arumanis  memiliki efek antidiabetes dengan dosis 250 

mg/KgBB dan 500 mg/KgBB secara signifikan dapat menurunkan kadar glukosa 

darah (Petchi, 2011). Kandungan terbesar dari ekstrak daun Mangifera indica L. 

var arumanis adalah mangiferin yang telah diteliti oleh beberapa peneliti memiliki 

fungsi antara lain sebagai antioksida, analgesik, antidiabetes, anti inflamasi, 

antitumor, antimikrobia dan peningkat stamina atau daya tahan tubuh 

(Jutiviboonsuk dan Sarsaengjun, 2010). Mangiferin ini sendiri dapat menurunkan 

kadar glukosa darah dan lemak pada tikus diabetes lewat oral atau injeksi 

intraperitoneal dengan mekanismenya yaitu peningkatan pelepasan insulin dari sel 

β-pankreas (Miura et al., 2001). 

Selain itu salah satu sayuran yang tinggi akan serat dan kandungan 

flavonoidnya adalah Abelmoschus esculantus L. Moench (Axe, 2009). Senyawa 

flavonoid merupakan senyawa yang berpotensi sebagai penurun kolesterol. Potensi 

kandungan yang berpotensi pada Abelmoschus esculantus L. Moench yang dapat 

ditemui di membran sel tumbuhan yang juga memiliki struktur mirip kolesterol 

namun dapat larut dalam air, sehingga dapat berikatan dengan kolesterol yang 

berada dalam pembuluh darah dan ikut dibuang dalam proses pencernaan menjadi 

sampah tubuh (Axe, 2009). Kandungan seratnya yang tinggi juga dapat membantu 

dalam pengaturan pola diet bagi penderita hiperkolesterol dengan mengontrol 

asupan gizi secara seimbang sesuai dengan kebutuhan. Serat tersebut juga dapat 

menurunkan kadar kolesterol total dan LDL (Low Desity Lipid) (Desthia et al, 

2015). 

Pada penelitian ini dilakukan untuk membuktikan ekstrak etanol daun 

Mangifera indica L. var arumanis dan perasan buah Abelmoschus esculantus L. 

Moench terhadap kadar kolesterol total dari hewan coba Rattus novergicus diabetes. 

Hewan tersebut akan diinduksikan aloksan hingga terjadi kenaikan kadar glukosa 

darah. Setelah itu akan diberi perlakuan dengan pemberian ekstrak etanol daun 

Mangifera indica L. var arumanis dan perasan buah Abelmoschus esculantus L. 

Moench pada beberapa dosis lalu diukur kadar kolesterol total setelah perlakuan.  
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Sehingga diharapkan diperoleh produk akhir yang dapat diimplementasikan 

khususnya bagi penderita diabetes. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemberian kombinasi ekstrak etanol daun Mangifera

indica L. var arumanis dan perasan buah Abelmoschus esculantus L. Moench

terhadap kadar kolesterol total kondisi Rattus novergicus diabetes?

2. Berapa dosis optimum kombinasi ekstrak etanol daun Mangifera indica L.

var arumanis dan perasan buah Abelmoschus esculantus L. Moench yang

dapat menurunkan kadar kolesterol total kondisi Rattus novergicus diabetes?

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendapatkan data pengamatan pengaruh kombinasi ekstrak daun Mangifera

indica L. var arumanis dan perasan buah Abelmoschus esculantus L. Moench

terhadap kadar kolesterol total kondisi Rattus novergicus diabetes.

2. Mendapatkan data dosis optimum kombinasi ekstrak daun Mangifera indica

L. var arumanis dan perasan buah Abelmoschus esculantus L. Moench

terhadap kadar kolesterol total kondisi Rattus novergicus diabetes.

1.4 Hipotesis 

Pemberian kombinasi ekstrak daun Mangifera indica L. var arumanis dan 

perasan buah Abelmoschus esculantus L. Moench dapat menurunkan kadar 

kolesterol total kondisi Rattus novergicus diabetes. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademis  

Dapat memberikan informasi ilmiah tentang daun Mangifera indica L. var 

arumanis dan perasan buah Abelmoschus esculantus L. Moench untuk penunjang 

terapi konvensional diabetes mellitus yang bermanfaat dalam menurunkan kadar 

kolesterol total serta mencegah komplikasi penderita DM. 

1.5.2 Manfaat Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

khususnya bagi penderita diabetes mellitus bahwa kombinasi ekstrak daun 

Mangifera indica L. var arumanis dan perasan buah Abelmoschus esculantus L. 

Moench pada dosis tertentu dapat menurunkan kadar kolesterol total dan diabetes. 


