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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes mellitus merupakan suatu penyakit metabolik dengan 

karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin atau keduanya. Saat ini diabetes  mellitus menjadi  salah  satu  ancaman  

utama  bagi kesehatan manusia pada abad ke-21. Penyakit diabetes mellitus 

juga berbahaya termasuk bagi kesehatan rongga mulut. Penyakit ini dapat 

menyebabkan beberapa keadaan klinis seperti xerostomia dan memudahkan 

terjadinya gingivitis serta periodontitis (Rajesh,2001). 

Berbagai upaya pencegahan dan sosialisasi mengenai dampak dan gejala 

Diabetes mellitus telah dilakukan tetapi prevalensinya terus meningkat. 

Menurut  Powers (2005),  kejadian  Diabetes  mellitus  meningkat  seiring  

dengan bertambahnya  usia.  Pada tahun 2000, prevalensi penyakit ini di dunia 

diperkirakan sebesar 0,19% pada manusia usia kurang dari 20 tahun, 8,6% 

pada manusia usia lebih dari 20 tahun, dan 20,1% pada manusia usia lebih dari 

65 tahun. Pada tahun 2004 sekitar 3,4 juta manusia meninggal akibat tingginya 

kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus dan lebih  dari 80% kematian 

tersebut  terjadi di negara-negara dengan pendapatan menengah ke bawah 

(WHO, 2011).  

Saat ini sudah banyak obat untuk penyakit ini, tetapi sebagian besar obat 

itu masih merupakan obat dari bahan kimia. Penggunaan obat dari bahan kimia 
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pada kenyataannya dapat menimbulkan efek tertentu, salah satunya adalah 

bersifat toksik. Sehubungan dengan hal ini, penggunaan tanaman obat untuk 

terapi suatu penyakit memiliki beberapa keunggulan sebab tanaman obat pada  

umumnya bersifat non toksik. Buah strawberry merupakan salah satu buah 

yang cukup berpotensi. Buah ini cukup mudah diperoleh dan memiliki 

kandungan yang cukup bermanfaat bagi kesehatan. Menurut Fotschki et al., 

(2014), ekstrak air buah strawberry dengan dosis 140mg/kgBB mampu 

memberikan efek positif terhadap metabolisme karbohidrat dalam tikus, 

sehingga Strawberry dikatakan memiliki suatu potensi untuk menurunkan gula 

darah. Efek hipoglikemik dari buah strawberry ini bermula dari adanya 

kandungan turunan dari senyawa tannin yaitu katekin dan asam ellagitannin 

(Larossa, et al, 2010). Mekanisme ini dimulai saat senyawa berikatan dengan  

Insulin Receptor Substrate yang merupakan reseptor dari insulin (Harnawan.et 

al.,2003). Ikatan ini kemudian meningkatkan kadar GLUT-2 dan menyebabkan 

peningkatan transport glukosa ekstrasel ke intrasel. Peningkatan transport 

glukosa ini meyebabkan glukosa dalam plasma pindah ke dalam sel sehingga 

glukosa dalam plasma lebih rendah. Hal ini menurunkan kadar gula dalam 

darah (Guyton,2008) (Ganong,2005). Selain efek hipoglikemik, senyawa yang 

terkandung dalam buah strawberry ini ternyata juga memiliki berbagai 

manfaat, diantaranya sebagai anti mikroba, anti hipertensi, anti oksidan, anti 

kanker, dan anti tumor (Harnawan.et al.,2003). 

Buah strawberry secara teori memiliki potensi sebagai penurun glukosa 

darah maka pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui mengenai adanya 
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kemungkinan penggunaan buah strawberry secara peroral untuk menurunkan 

glukosa darah, sehingga pada akhirnya buah strawberry dapat menjadi suatu 

suplemen pendukung bagi penderita diabetes mellitus. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak buah strawberry mempunyai potensi untuk menurunkan 

kadar gula darah  pada mencit model diabetes mellitus? 

1.3 Tujuan  

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui potensi ekstrak buah strawberry dalam menurunkan 

kadar gula darah penderita diabetes mellitus. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui apakah ekstrak buah strawberry dosis 70mg/kgBB, 

140mg/kgBB, dan 280mg/kgBB dapat menurunkan kadar gula darah mencit 

model diabetes mellitus. 

1.4 Manfaat 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kegunaan buah 

strawberry terhadap penurunan glukosa darah.  

2.  Menghasilkan suatu suplemen herbal alternatif untuk penyembuhan 

penyakit diabetes mellitus. 
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