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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan pola hidup masyarakat dapat berdampak negatif, salah satunya 

dengan meningkatnya radikal bebas yang menyebabkan peningkatan prevalensi 

penyakit degeneratif yaitu diabetes mellitus (Nuraeni, 2009). Berdasarkan data 

International Diabetes Federation (IDF), Indonesia merupakan negara terbesar ke-

4 untuk prevalensi diabetes mellitus dengan prevalensi 8,6% dari total penduduk. 

Secara epidemiologi, diperkirakan bahwa pada tahun 2030 prevalensi diabetes 

melitus di Indonesia mencapai 21,3 juta orang. Hasil Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2007, diperoleh bahwa proporsi penyebab kematian akibat 

diabetes mellitus pada kelompok usia 45-54 tahun di daerah perkotaan menduduki 

ranking ke-2 yaitu 14,7% dan di daerah pedesaan menduduki ranking ke-6 yaitu 

5,8%. Temuan tersebut membuktikan bahwa penyakit diabetes mellitus 

merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius dan dibutuhkan 

penanganan yang tepat bagi penderitanya. 

Diabetes mellitus adalah sekelompok penyakit metabolit yang ditandai dengan 

kondisi kadar glukosa yang tinggi, dikarenakan terjadinya gangguan pada sekresi 

insulin, aktivitas insulin, atau keduanya (American Diabetes Association, 2012). 

Diabetes mellitus (DM) ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi 

normal (hiperglikemia) akibat tubuh kekurangan insulin, baik absolute maupun 

relative. Kekurangan insulin absolute terjadi jika pankreas tidak berfungsi lagi 

untuk mensekresi insulin. Kekurangan insulin relative terjadi jika produksi insulin 
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tidak sesuai dengan kebutuhannya, karena jumlah reseptor insulin pada organ 

yang dituju berkurang (Katzung, 2007). American Diabetes Association (2014) 

mengklasifikasikan diabetes mellitus menjadi empat, yaitu diabetes melitus tipe 

satu, diabetes melitus tipe dua, diabetes mellitus gestastional dan diabetes mellitus 

tipe khusus. 

Resistensi insulin berperan penting dalam patogenesis DM tipe dua. 

Manifestasi klinis dari resistensi insulin, intoleransi glukosa dan hiperinsulinemia 

adalah konsekuensi dari ketidakmampuan insulin untuk merangsang penyerapan 

glukosa dalam jaringan target insulin, seperti otot dan lemak (Garvey et al, 2004).  

Pada jaringan perifer seperti jaringan otot dan lemak, insulin berikatan dengan 

sejenis reseptor insulin reseptor substrat (IRS) yang terdapat pada membran sel 

tersebut. Ikatan antara insulin dan reseptor akan menghasilnya semacam sinyal 

yang berguna bagi proses regulasi atau metabolisme glukosa di dalam sel otot dan 

lemak. Setelah berikatan, transduksi sinyal berperan dalam meningkatkan kualitas 

Glukosa Transporter (GLUT) 4 dan selanjutnya juga mendorong penempatan 

pada membran sel. Proses sintesis dan translokasi GLUT-4 inilah yang bekerja 

memasukkan glukosa dari ekstrasel ke intrasel untuk selanjutnya mengalami 

metabolisme. Proses metabolisme glukosa normal, selain diperlukan mekanisme 

serta dinamika sekresi yang normal, dibutuhkan pula aksi insulin yang 

berlangsung normal. Rendahnya sensitivitas atau tingginya resistensi jaringan 

tubuh terhadap insulin merupakan salah satu faktor etiologi terjadinya diabetes, 

khususnya diabetes tipe dua (Girard, 1995). 
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Aksi insulin pada otot skelet sangat penting dalam homeostasis glukosa. 

Secara normal 75% asupan glukosa total tubuh dirangsang insulin yang dimediasi 

oleh sel otot skelet. Aksi insulin pada serat otot skelet berlangsung melalui 

reseptor membran spesifik digabungkan dengan  aktivitas tirosin kinase yang 

akhirnya menyebabkan asupan glukosa dengan mengaktifkan GLUT-4. Atropi 

otot skelet terjadi pada keadaan diabetes dan dikaitkan dengan efek langsung 

serum insulin yang rendah. Studi morfometrik menggambarkan penurunan 

diameter serabut otot pada keadaan diabetes (Aughsteen et al., 2006). 

Flavonoid memiliki potensi untuk mengaktifkan tirosin reseptor insulin kinase 

dan meningkatkan sensitivitas insulin di jaringan peripheral (otot) pada kondisi 

diabetes tipe 2. Kandungan flavonoid juga menunjang regenerasi pada pankreas 

(Husain and Bushra, 2013). 

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bawang merah (Allium 

ascalonicum) memiliki kandungan quercetin dalam kadar yang cukup tinggi. 

Quercetin adalah salah satu senyawa jenis flavonoid, bagian dari kelompok 

polifenol yang kandungannya terdapat pada berbagai tumbuhan dan diketahui 

memiliki berbagai potensi yang berguna bagi kesehatan. Penelitian yang telah ada 

menunjukkan potensi quercetin sebagai agen hipoglikemik. Quercetin merupakan 

inhibitor enzim α-amilase yang berfungsi dalam pemecahan karbohidrat. 

Quercetin merupakan salah satu jenis flavanoid yang memiliki potensi inhibisi 

enzim paling kuat. Adanya inhibisi pada enzim ini, proses pemecahan dan 

absorbsi karbohidrat akan terganggu, sehingga kadar glukosa darah pada 

hiperglikemia dapat diturunkan (Wulandari, 2010). 
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Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai potensi 

bawang merah (Allium ascalonicum) dapat meningkatkan diameter sel otot skelet 

tikus putih (Rattus norvegicus) hiperglikemia. Penelitian ini menggunakan tikus 

putih galur wistar yang diinduksi aloksan. Tikus wistar dipilih sebagai model 

percobaan karena metabolisme dalam tubuhnya serta rentang kadar glukosa darah 

normal yang dimiliki mirip dengan manusia. Penelitian ini diharapkan terbukti 

bawang merah (Allium ascalonicum) dapat meningkatkan diameter sel otot skelet 

tikus putih (Rattus norvegicus) hiperglikemia, sehingga khasiat bawang merah 

(Allium ascalonicum) yang merupakan sumber bahan alami  dapat menjadi salah 

satu solusi untuk penanganan kondisi hiperglikemia serta sebagai sumber acuan 

untuk penelitian selanjutnya dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan 

lebih lanjut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah pemberian ekstrak bawang merah (Allium ascalonicum L.) dapat 

meningkatkan diameter sel otot skelet pada tikus putih (Rattus norvegicus) 

hiperglikemia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemberian ekstrak bawang 

merah (Allium ascalonicum L.) dapat meningkatkan diameter sel otot skelet tikus 

putih (Rattus norvegicus) hiperglikemia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang kegunaan ekstrak 

bawang merah (Allium ascalonicum L.) dalam meningkatkan diameter sel otot 

skelet tikus putih (Rattus norvegicus) hiperglikemia. 

1.5 Landasan teori 

Diabetes mellitus merupakan gejala yang timbul dengan ditandai kadar 

glukosa yang melebihi normal (hiperglikemia). Secara klinis diabetes mellitus 

dibedakan menjadi dua, yang pertama yaitu Insulin Dependent Diabetes Mellitus 

(IDDM) atau yang disebut diabetes mellitus tipe satu, dimana sel-sel beta 

pankreas hanya dapat mensintesis insulin sangat rendah atau bahkan tidak sama 

sekali. Kedua yaitu Non-Insulin Deependent Diabetes Mellitus (NIDDM) atau 

diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe dua, insulin tetap disintesis oleh 

sel-sel beta pankreas, tetapi ada resistensi reseptor yang ada pada jaringan perifer 

yang menyebabkan glukosa dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel 

(Suryohudoyo dan Purnomo, 1996). Seseorang dikatakan menderita diabetes 

mellitus jika kadar glukosa darah puasa melebihi atau sama dengan 126 mg/dl 

(Barik et al, 2008). 

Jaringan otot merupakan target insulin dalam penyimpanan glukosa. Keadaan 

diabetes dapat mempengaruhi terjadinya perubahan morfologi pada jaringan otot. 

Sel otot dalam keadaan diabetes akan mengalami atropi, dimana sel otot melemah 

dan mengecil. Hal tersebut dikarenakan resistensi insulin yang menyebabkan tidak 

terjadinya aktivitas GLUT-4 oleh insulin, sehingga GLUT-4 tersebut tidak bisa 
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meng-uptake glukosa yang berada di luar sel sehingga otot kekurangan energi dan 

aktivitas menurun pada penderita diabetes mellitus tipe dua (Juliana, 2013).  

Ekstrak bawang merah sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh karena 

diketahui kaya akan kandungan antioksidan. Bawang merah menduduki peringkat 

tertinggi kandungan quercetin dalam suatu survey dari 28 sayuran dan 9 buah-

buahan. Quercetin merupakan senyawa flavonoid dari kelompok flavonol dan 

terdapat terutama pada tanaman teh, tomat, apel, kakao, anggur, dan bawang. 

Quercetin diindikasikan sebagai flavonoid yang mempunyai kemampuan 

antioksidan paling kuat, ditandai dengan perlindungan terhadap tubuh dari 

oksigen reaktif. Quercetin melindungi kerusakan jaringan yang diinduksi oleh 

radikal bebas dengan berbagai cara, salah satunya melalui penangkapan langsung 

radikal bebas. Bawang merah menyediakan sekitar 29% dari flavonoid yang 

diperlukan tubuh sekaligus membuktikan bahwa bawang merah merupakan 

sumber yang baik dari polifenol antioksidan (Soebagio dkk., 2007). Senyawa 

yang termasuk golongan polifenol selain mempunyai aktivitas sebagai antioksidan 

juga memiliki fungsi biologis yang lain seperti memperbaiki metabolisme glukosa 

(Suarsana dkk., 2010). 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah pemberian ekstrak bawang merah (Allium 

Ascalonicum L.) dapat meningkatkan diameter sel otot skelet tikus putih (Rattus 

norvegicus) hiperglikemia. 
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