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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Diabetes mellitus (DM) merupakan salah satu penyakit degeneratif yang 

terus bertambah jumlahnya di Indonesia. Meningkatnya prevalensi penyakit ini 

disebabkan oleh perubahan gaya hidup dan pola makan masyarakat. Diabetes 

mellitus (DM) terjadi akibat menurunnya fungsi pankreas untuk memproduksi 

insulin atau reseptor insulin tidak peka sehingga terjadi gangguan metabolisme, 

dimana glukosa tidak diubah menjadi glikogen dan glukosa tidak dapat masuk ke 

dalam sel sehingga glukosa darah meningkat (Setiawan dkk., 2011). Manifestasi 

klinis mencakup gangguan metabolisme lipid, karbohidrat, dan protein yang 

kemudian akan merangsang kondisi hiperglikemia. Lalu kondisi hiperglikemia 

tersebut akan berkembang menjadi diabetes mellitus (Nugroho, 2006).  

 Gejala yang ditimbulkan pada penderita diabetes mellitus yaitu poliuria 

(sering buang air kecil), polidipsia (sering merasa haus), polifagia (sering merasa 

lapar), dan penurunan berat badan (BB) yang cepat dan tidak diketahui 

penyebabnya.  Keluhan lain yang timbul dapat berupa lemah badan, parestesi, 

gatal, mata kabur, gairah seks menurun, dan luka yang sukar sembuh (Setiawan 

dkk., 2011). 

 Dalam penanggulangan diabetes, obat antidiabetes oral mungkin berguna 

untuk penderita yang alergi terhadap insulin atau yang tidak menggunakan 

suntikan insulin. Sementara penggunaannya harus dipahami, agar ada kesesuaian 

dengan indikasinya tanpa menimbulkan kondisi hipoglikemia. Oleh karena itu,
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para ahli mengembangkan sistem pengobatan tradisional untuk penyakit diabetes 

mellitus yang relatif aman dengan menggunakan bahan asal tanaman herbal 

(Studiawan dan Santosa, 2005). 

 Salah satu tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai alternatif adalah 

bawang merah (Allium ascalonicum L). Bawang merah merupakan salah satu 

jenis tanaman yang banyak dikonsumsi manusia (Irfan, 2013). Sebagai bahan 

obat, bawang merah dapat digunakan untuk menurunkan kadar gula serta 

kolesterol. Selain itu, bawang merah juga dapat digunakan sebagai obat penyakit 

diabetes mellitus (Samadi dan Cahyono, 2005). Kandungan flavonoid yang 

dominan di dalam umbi bawang merah terutama quercetin, diduga memiliki efek 

hipoglikemik dan bermanfaat bagi penderita diabetes mellitus (Azuma et al., 

2007). 

 Penelitian ini menggunakan aloksan untuk menginduksi kondisi diabetes 

mellitus pada hewan coba. Pemberian aloksan dapat meningkatkan kadar glukosa 

darah sehingga menyebabkan terganggunya produksi insulin karena rusaknya sel 

β pankreas. Terganggunya pemasukan glukosa ke dalam sel mengakibatkan kadar 

glukosa di dalam darah tinggi (Prabowo, 1997). Kondisi hiperglikemia ini dapat 

menyebabkan terjadinya stress oksidatif dari beberapa organ antara lain hepar, 

jantung, otak, serta otot rangka (Widowati, 2008). 

Hepar adalah organ yang potensial mengalami kerusakan karena 

merupakan organ pertama  setelah saluran  pencernaan yang terpapar oleh bahan 

yang bersifat toksik. Proses metabolisme oleh hepar akan mendetoksifikasi bahan 

toksik tersebut (Handajani, 2008). Oleh karena itu, pengamatan terhadap 
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gambaran histopatologi hepar sangat penting untuk mengetahui perubahan sel 

hepar yang terjadi. 

 Dari keterangan di atas mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian 

dengan tujuan mengetahui pengaruh pemberian ekstrak bawang merah (Allium 

ascalonicum L) terhadap gambaran histopatologi hepar tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang diinduksi aloksan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah pemberian ekstrak bawang merah (Allium ascalonicum L) dapat 

memperbaiki gambaran histopatologi hepar tikus putih (Rattus norvegicus) yang 

diinduksi aloksan ? 

 

1.3 Landasan Teori 

  Pada penderita diabetes mellitus (DM) tubuh kekurangan insulin atau 

tubuh sedikit menghasilkan insulin (DM tipe 1) atau insulin tetap dihasilkan 

dalam jumlah yang normal (DM tipe 2), namun insulin yang ada tidak bekerja 

dengan baik atau terjadi resistensi insulin karena reseptor insulin pada membran 

sel berkurang atau strukturnya berubah. Kondisi ini menyebabkan glukosa yang 

masuk ke dalam sel berkurang. Akibatnya, sel kekurangan glukosa sehingga 

kemungkinan tidak terjadi penimbunan glikogen. Sebaliknya, akan terjadi 

mobilisasi cadangan glikogen di hepar maupun di otot untuk dikatabolisme 

menghasilkan glukosa dan dilepas ke pembuluh darah sehingga menyebabkan 

kondisi hiperglikemia (Suarsana dkk., 2010). 
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 Kondisi hiperglikemia ini dapat menyebabkan terjadinya stress oksidatif 

dari beberapa organ antara lain hepar, jantung, otak, serta otot rangka (Widowati, 

2008). Stress oksidatif dapat menyebabkan terjadinya reaksi metabolisme lipid, 

protein termasuk enzim, yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan oksidatif, 

apabila hal ini berlanjut maka dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan 

kematian sel hepar (Mahdi dkk., 2007). 

 Keadaan hepar pada kondisi diabetes mellitus akan mengalami degenerasi 

dan kongesti. Degenerasi ditunjukkan dengan adanya sel hepar berwarna lebih 

gelap dan mengalami pembengkakan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan 

degradasi glikogen dan glukoneogenesis karena pemanfaatan glukosa terhambat 

(Hussain dkk., 2008). Penderita diabetes mellitus juga mudah mengalami kondisi 

hyperlipidemia. Gangguan metabolisme lipid menyebabkan adanya kelainan pada 

hepar dengan pembentukan radikal bebas, sehingga mengoksidasi lipid dan 

protein yang  dapat berakibat terjadinya kerusakan pada hepar (Ardiani et al., 

2011). Pada tikus putih yang mengalami kondisi diabetes mellitus juga didapati 

kerusakan hepar berupa nekrosis. Hal itu ditunjukkan dengan kondisi jarak 

nukleus menjadi berjauhan, batas antar sel menjadi tidak jelas, hepatosit menjadi 

tidak teratur, mengecilnya inti sel dan rusaknya membran plasma (Kresnamurti 

dan Agnes, 2011). 

 Menurut Kumalaningsih (2007), dalam keadaan normal, pembentukan 

radikal bebas akan diikuti oleh pembentukan antioksidan dalam tubuh sehingga 

terjadi keseimbangan antara radikal bebas dan antioksidan. Keadaan suatu 

molekul dimana jumlah radikal bebas lebih banyak dari antioksidan akan 
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menyebabkan terjadinya stress oksidatif. Langkah yang paling tepat untuk 

mengurangi stress oksidatif adalah dengan mengurangi radikal bebas atau 

mengoptimalkan pertahanan tubuh dengan memperbanyak antioksidan. 

Antioksidan merupakan senyawa yang dapat menetralkan atau menangkap 

radikal bebas dan melindungi jaringan biologis dari kerusakan akibat radikal 

bebas. Antioksidan berperan untuk memperbaiki sel hepar yang rusak akibat 

radikal bebas, memperbaiki  sel β pankreas yang rusak sehingga dapat 

meningkatkan sekresi insulin pada penderita diabetes mellitus, dan mencegah 

terjadinya komplikasi diabetes mellitus (Algameta, 2009). 

Senyawa yang termasuk golongan polifenol selain mempunyai aktivitas 

sebagai antioksidan juga memiliki fungsi biologis yang lain seperti memperbaiki 

metabolisme glukosa (Suarsana dkk., 2010). 

Bawang merah sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh karena kaya akan 

kandungan antioksidan. Kadar flavonoid yang tinggi pada umbi bawang merah 

menjadikan bawang merah sebagai antioksidan yang baik untuk menghambat 

radikal bebas. Bawang merah diyakini mengandung komponen kimia yang 

mempunyai efek antiinflamasi, antikolesterol, antikanker, dan antioksidan seperti 

quercetin (Galeone et al., 2006). Terdapat penelitian yang melaporkan bahwa 

bawang merah mengandung quercetin dalam kadar yang tinggi, saponin, 

isorhamnetin dan glikosida (Fattoruso et al., 2002). Kebanyakan tumbuhan yang 

mengandung senyawa bioaktif seperti glikosida, alkaloid, terpenoid, flavonoid, 

dan ceratenoid mempunyai aktivitas antidiabetes (Kim et al., 2006). 
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Begitu pula dengan bawang merah, kandungan flavonoid yang dominan di 

dalam umbi bawang merah terutama quercetin, diduga memiliki efek 

hipoglikemik dan bermanfaat bagi penderita diabetes mellitus (Azuma et all., 

2007). 

Menurut Atsushi et al., (2008), Nuraliev dan Avezov (1992) bahwa 

quercetin juga memiliki efek penghambatan terhadap degradasi glikogen di hepar. 

Hambatan degradasi glikogen secara langsung akan mengurangi pelepasan 

glukosa di hepar sehingga dapat menurunkan kadar glukosa darah. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

  Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak bawang merah (Allium 

ascalonicum L) terhadap gambaran histopatologi hepar tikus putih (Rattus 

norvegicus) yang diinduksi aloksan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

  Memberikan informasi kepada masyarakat tentang khasiat ekstrak bawang 

merah (Allium ascalonicum L) yang dapat digunakan sebagai pencegah kerusakan 

hepar akibat induksi aloksan.  

 

1.6 Hipotesis penelitian  

  Pemberian ekstrak bawang merah (Allium ascalonicum L) dapat 

memperbaiki gambaran histopatologi hepar tikus putih (Rattus norvegicus) yang 

diinduksi aloksan.  
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