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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern saat ini, gaya hidup manusia banyak mengalami

perubahan yang mengakibatkan terancamnya kesehatan manusia seperti

berkurangnya aktivitas fisik, obesitas, mengkonsumsi makanan yang banyak

mengandung kolesterol, dan pola makan yang tidak sehat. Perubahan gaya hidup

akibat berkurangnya aktivitas fisik, diet tidak seimbang, diet tidak sehat,

konsumsi alkohol, konsumsi rokok, obesitas, hipertensi, dan hiperkholesterolemia

merupakan faktor terbesar terjadinya risiko diabetes melitus (Sri dkk., 2012).

Diabetes melitus atau yang lebih dikenal dengan penyakit gula atau

kencing manis diakibatkan oleh kekurangan hormon insulin (Tjokroprawiro,

1988). Hal ini disebabkan oleh pankreas sebagai produsen insulin tidak

memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup besar daripada yang dibutuhkan

oleh tubuh, sehingga pembakaran dan penggunaan karbohidrat tidak sempurna

(Tjokroprawiro, 1986).

Berbagai proses patologis ikut berperan dalam terjadinya diabetes

melitus, mulai dari kerusakan autoimun dari sel beta pankreas yang berakibat

defisiensi insulin sampai kelainan yang menyebabkan resistensi terhadap kerja

insulin (Nuraeni, 2009). Kelainan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein

pada diabetes melitus disebabkan kurangnya kerja insulin pada jaringan target

(Gustaviani, 2007).
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Pada orang normal, kadar glukosa darah antara 120 – 140 mg/dL

(Prabowo, 1997). Sedangkan pada tikus putih jantan normal, kadar glukosa darah

berkisar antara 50 – 135 mg/dL (Tjokroprawiro, 2006). Menurut American

Diabetes Association (ADA) (2010), diabetes melitus ditegakkan apabila terdapat

beberapa gejala yang salah satunya yaitu simptom diabetes disertai dengan Kadar

Gula Darah (KGD) acak ≥ 200mg/dL (11.1mmol/L). Maksud dari kadar gula acak

yaitu masa tanpa memperhatikan waktu makan terakhir sebelum KGD diukur.

Simptom klasik bagi diabetes adalah poliuria, polidipsi dan berat badan yang

menurun tanpa alasan.

Diabetes melitus tidak hanya terjadi pada manusia, tetapi juga dapat terjadi

pada hewan yaitu anjing dan kucing. Berdasarkan data dari Amerika Serikat

melaporkan bahwa dari 200 ekor anjing, satu ekor diantaranya adalah penderita

diabetes mellitus dan diantara kucing adalah satu diantara 800 ekor (Kaneko,

1997; McGavin and Zachary, 2007). Kejadian terbesar diabetes melitus pada

anjing terjadi sekitar umur tujuh sampai sembilan tahun sedangkan pada kucing

terjadi diatas umur enam tahun, namun kejadian penyakit pada anjing lebih tinggi

dari pada kucing (Pineda and Dooley, 2003). Faktor genetik merupakan penyebab

utama kasus diabetes melitus pada anjing sedangkan pada kucing tidak hanya

dipengaruhi oleh faktor genetik, tetapi juga berat badan dan makanan (Labak,

2006).

Saat ini penggunaan obat herbal sudah mulai diperhitungkan oleh

masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu alternatif pengobatan yang harganya

relatif murah dan khasiatnya tidak berbeda jauh dengan obat sintetik. Salah satu
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alternatif pengobatan tersebut adalah penggunaan obat tradisional dari tanaman

alam (Miladiyah dkk., 2003), misalnya penggunaan tanaman bawang merah

(Allium ascalonicum L.) sebagai penurun kadar glukosa darah.

Selain sebagai bahan masakan, bawang merah juga digunakan untuk

mengobati beberapa penyakit. Menurut Wibowo (2009), bawang merah

mengandung senyawa allicin dan minyak atsiri yang bersifat bakterisida dan

fungisida terhadap bakteri dan cendawan. Bahan aktif minyak atsiri terdiri dari

sikloaliin, metilaliin, kaemferol, quercetin, dan floroglusin (Muhlizah dan Hening,

2000).

Quercetin pada bawang merah dapat berfungsi sebagai antidiabetik.

Quercetin secara signifikan menurunkan kadar glukosa plasma dan meningkatkan

profil biokimia dalam tikus diabetes yang diinduksi dengan streptozotocin yang

dosisnya sudah diatur (Vessal et al., 2003). IC50 quercetin sekitar lima kali lebih

rendah dari acarbose yang telah efektif digunakan sebagai inhibitor α-

glucosidase untuk menunda penyerapan glukosa (Chiasson et al., 1996).

Hasil penelitian Wulandari (2010) menunjukkan bahwa ekstrak bawang

merah memiliki aktivitas antidiabetes terhadap tikus yang hiperglikemik akibat

diinduksi dengan larutan fruktosa. Tikus hiperglikemia tersebut kadar glukosanya

yaitu sebesar 148 mg/dL lalu setelah diterapi dengan ekstrak bawang merah

dengan konsentrasi 750 mg/ml, dosis 3 g/kgBB atau setara dengan 4 ml/kgBB

kadar glukosa darahnya menjadi 118 mg/dL. Namun sejauh ini, belum ditemukan

informasi adanya penelitian mengenai pengaruh pemberian ekstrak bawang merah

terhadap kadar glukosa darah tikus putih akibat diinduksi dengan aloksan.
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Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian mengenai

pengaruh pemberian ekstrak bawang merah (Allium ascalonicum L.) terhadap

penurunan kadar glukosa darah tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi

aloksan. Melalui penelitian ini diharapkan nantinya dapat mengetahui pengaruh

ekstrak bawang merah (Allium ascalonicum L.) terhadap penurunan kadar glukosa

darah tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah di penelitian ini adalah “Apakah pemberian ekstrak

bawang merah (Allium ascalonicum L) dapat menurunkan kadar glukosa darah

tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan ?.”

1.3 Landasan Teori

Diabetes melitus atau yang dikenal dengan nama kencing manis adalah

suatu penyakit yang ditandai oleh meningkatnya kadar gula (glukosa) darah

melebihi kadar normalnya. Diabetes melitus disebabkan oleh tubuh kekurangan

insulin, dengan gejala klinis yang umum seperti banyak makan, banyak minum,

dan sering kencing (Kawatu et al., 2013). Hal ini disebabkan oleh pankreas

sebagai produsen insulin tidak memproduksi insulin dalam jumlah yang cukup

sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga pembakaran dan penggunaan

karbohidrat tidak sempurna (Tjokroprawiro, 1986). Pembakaran dan penggunaan

karbohidrat yang tidak sempurna dapat menyebabkan naiknya glukosa darah

dalam tubuh.
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Aloksan merupakan bahan kimia yang digunakan untuk menginduksi

diabetes pada binatang percobaan. Pemberian aloksan adalah cara yang cepat

untuk menghasilkan kondisi diabetik eksperimental (hiperglikemik) pada binatang

percobaan. Tikus hiperglikemik dapat dihasilkan dengan menginjeksikan 120 -

150 mg/kgBB (Nugroho dan Purwaningsih, 2004). Kim et al., (2006) melaporkan

agen diabetogenik senyawa aloksan menyebabkan nekrosis dan degenerasi sel

beta pankreas pada tikus, sedangkan Szkudelski (2001) melaporkan, zat

diabetogenik aloksan dan streptozotocin bersifat toksik terhadap sel beta pankreas

dan dapat menyebabkan insulitis pada hewan percobaan. Senyawa aloksan dan

senyawa diabetogenik lainnya secara luas telah digunakan untuk membuat model

hewan diabetes, karena kemampuan senyawa aloksan secara spesifik membuat

kerusakan pada sel beta pankreas (Balode et al., 2007). Hal ini yang menyebabkan

produksi insulin berkurang sehingga menimbulkan diabetes tipe 1.

Tanaman bawang merah selain digunakan sebagai bumbu masak juga

dapat digunakan untuk mengatasi beberapa penyakit. Bawang merah mengandung

zat non gizi (fitokimia). Senyawa fitokimia yang terdapat dalam bawang merah

yaitu allicin, alliin, allil propel disulfid, fitosterol, flavonol, flavonoid, kaempfenol,

quercetin, quersetin glikosida, pektin, saponin, dll (Jaelani, 2007). Menurut

Rodrigues et al., (2003), bawang merah mengandungi 2 komposisi penting, yaitu

senyawa sulfur seperti allyl propyl disulphide (APDS), yang mempunyai

kemampuan hipoglikemia, menurunkan kadar gula darah dengan cara

meningkatkan "masa hidup" (lifespan) insulin, dan  flavonoid seperti quercetin.

Flavonoid memiliki efek mengurangi risiko kanker, penyakit jantung dan diabetes
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melitus serta dikenal sebagai antiinflamasi. Oyenihi et al., (2014) menyebutkan

bahwa senyawa flavonoid queercetin pada pankreas bertindak sebagai antioksidan

dan meningkatkan sekresi insulin melalui metabolisme Ca2+.

Bawang merah dilaporkan dapat menurunkan glukosa darah kelinci, baik

yang diberi diet sukrosa dalam jumlah besar maupun yang dibuat diabetes dengan

pemberian aloksan. Bawang merah juga mampu menurunkan jumlah

triasilgliserol dan kolesterol pada kelinci yang diberi makan degan sukrosa dalam

jumlah yang banyak. Pada sejumlah orang percobaan, hal yang sama juga

ditemukan pada saat terjadi kenaikan konsentrasi insulin (Sadikin, 2003).

Bawang merah juga dilaporkan dapat menurunkan kadar glukosa darah

pada tikus yang diinduksi glukosa. Penelitian Aryanti dan Rosita (2010)

menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70 % bawang merah dapat menurunkan kadar

glukosa darah tikus putih yang diinduksi glukosa secara signifikan dengan dosis

120mg/200gBB.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak

bawang merah (Allium ascalonicum L.) terhadap kadar glukosa darah tikus putih

(Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan.
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1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah menambah wawasan tentang

keunggulan dan kekayaan sumber daya hayati yang dapat digunakan untuk

mengobati penyakit. Selain itu diharapkan dapat memberikan informasi mengenai

pemanfaatan tumbuhan bawang merah sebagai tumbuhan antidiabetik, sehingga

nantinya dapat digunakan sebagai obat alternatif diabetes mellitus yang murah

serta relatif aman penggunaannya dalam mengobati penyakit diabetes melitus.

1.6 Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah pemberian ekstrak bawang merah

(Allium ascalonicum L.) dapat menurunkan kadar glukosa darah tikus putih

(Rattus norvegicus) yang diinduksi aloksan.
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