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BAB 1. PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Diabetes mellitus merupakan kelompok penyakit metabolisme kronis yang 

ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah akibat gangguan sekresi insulin, 

aktivitas insulin atau keduanya serta terjadi perubahan progresif terhadap struktur 

sel beta pankreas. Selama ini pengobatan yang telah dilakukan untuk penderita 

diabetes adalah suntikan insulin dan pemberian obat oral antidiabetes yang 

memiliki efek samping seperti sakit kepala, pusing, mual, dan anoreksia serta 

membutuhkan biaya yang mahal sehingga banyak penderita yang berusaha 

mengendalikan kadar glukosa darahnya dengan cara tradisional menggunakan 

bahan alam seperti tanaman herbal salah satunya adalah rumput grinting 

(Cynodon dactylon). Kumar et al. (2011) menyebutkan bahwa di India 

penggunaan rumput grinting sebagai obat diabetes secara tradisional dipercaya 

dapat menurunkan kadar glukosa darah, namun penelitian secara ilmiah rumput 

grinting sebagai antidiabetes  belum banyak dilakukan. 

Angka kejadian diabetes pada hewan tergolong cukup tinggi dan termasuk 

penyakit metabolik yang paling sering menyebabkan komplikasi. Menurut 

Triakoso (2008) diabetes mellitus yang sering terjadi pada anjing adalah seperti 

diabetes mellitus tipe 1 yang ada pada manusia, yaitu insulin dependent diabetes. 

Selama ini belum ada secara pasti yang menyebutkan angka kejadian penyakit 

diabetes pada hewan. Namun sebagai gambaran, angka kejadian diabetes pada 

manusia terutama penduduk Indonesia mendapat predikat peringkat 4 dunia 

jumlah penyandang diabetes setelah Amerika Serikat, China, dan India. Menurut 
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data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penderita diabetes di Indonesia pada 

tahun 2003 sebanyak 13,7 juta orang dan berdasarkan pola pertambahan 

penduduk diperkirakan akan meningkat menjadi 20,1 juta orang. Penelitian oleh 

badan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, menunjukkan bahwa 

proporsi penyebab kematian akibat diabetes mellitus pada kelompok usia 45-54 

tahun di daerah perkotaan menduduki peringkat ke-2 yaitu 14,7%, dan pada 

daerah pedesaan, diabetes mellitus menduduki peringkat ke-6 yaitu 5,8% 

(Diabetes Care, 2004). 

Diabetes disebabkan oleh pola makan yang tidak terkontrol, asupan gula 

berlebih, virus dan agen infeksi lainnya, serta zat kimia yang dapat merusak 

pankreas sebagai penghasil insulin seperti alloxan dan streptozotocin. Apabila 

tidak diobati diabetes mellitus mengakibatkan komplikasi akut maupun kronik 

yang dapat mengenai berbagai jaringan dan organ tubuh. Komplikasi diabetes 

mellitus dapat berupa ketoasidosis diabetik, koma hiperosmolar, hiperglikemi non 

ketotik, asidosis laktat, hipoglikemik akibat reaksi insulin atau syok insulin, juga 

dapat berupa kelainan pada organ mata, ginjal, saraf, penyakit pembuluh darah 

koroner dan perifer, infeksi kronik dan ulkus kaki diabetik. Tujuh puluh lima 

persen penderita diabetes mellitus akhirnya meninggal karena penyakit vaskular. 

Serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan gangren adalah komplikasi yang paling 

utama (Price et al., 2005). American Diabetes Ascociation (2011), menyebutkan 

bahwa biaya yang digunakan untuk pengobatan diabetes sangat mahal. Total 

anggaran kesehatan yang dihabiskan pemerintah Amerika untuk menangani 

diabetes adalah sebesar US$147 miliar atau sekitar Rp. 1.641 triliun untuk 25,8 
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juta penduduk yang terserang diabetes, namun sebagai gambaran, pasien diabetes 

dengan kondisi komplikasi yang sudah parah sering kali memerlukan cuci darah 

selama 3 kali dalam seminggu. Setiap kali cuci darah memerlukan biaya sebesar 

Rp. 800.000, maka dalam setahun pasien akan mengeluarkan dana Rp. 

115.200.000. Selain itu pengobatan diabetes selama ini membutuhkan terapi 

seumur hidup dengan berbagai efek samping, sedangkan penggunaan obat herbal 

sebagai alternatif saat ini sedang digalakkan karena menurut WHO, obat herbal 

merupakan alternatif yang baik karena senyawa alami sedikit menimbulkan efek 

samping (Singh et al., 2011). 

Tanaman pengganggu atau biasa disebut dengan gulma yang selama ini 

diberantas menggunakan herbisida oleh para petani ternyata mempunyai manfaat 

di bidang kesehatan. Salah satunya adalah rumput grinting (Cynodon dactilon). 

Rumput grinting (Cynodon dactylon) mudah tumbuh di manapun, baik di 

lapangan, pematang sawah, ataupun di halaman rumah, bahkan di tanah gersang 

pada musim kemarau. Selama ini rumput tersebut selalu berusaha dibasmi tanpa 

ada pemanfaatan lebih jauh. Padahal menurut Kumar et al., (2011) Cynodon 

dactylon mengandung alkaloid, saponin, berbagai senyawa sterol, tanin, dan 

flavonoid yang mepunyai berbagai efek farmakologis. Kandungan flavoniod, 

saponin, dan alkaloid yang tekandung pada tanaman herbal lain selama ini 

dipercaya dapat mengatasi kasus diabetes secara murah dan alami, sehingga 

pemanfaatan rumput grinting (Cynodon dactilon)  dapat sebagai obat herbal 

antidiabetes. Fraksi non-polisakarida dari ekstrak air Cynodon dactylon 

menambah potensi dari Cynodon dactylon dalam menurunkan kadar glukosa 
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darah karena fraksi non-polisakarida tidak lagi mengandung gula yang berarti 

sama dengan mengurangi asupan gula. 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengamati pengaruh pemberian ekstrak 

air Cynodon dactylon fraksi non-polisakarida terhadap kadar glukosa darah dan 

gambaran histopatologi pankreas mencit yang diinduksi streptozotocin. Kadar 

glukosa darah dan jumlah sel pulau Langerhans pankreas merupakan indikator 

keberhasilan pengobatan diabetes pada penelitian ini. Pengobatan diabetes 

mellitus dengan mengamati proliferasi sel pulau Langerhan pankreas dan kadar 

glukosa darah sangat penting karena selain dapat menurunkan kadar glukosa 

darah juga dapat mengamati proliferasi sel-sel pulau Langerhan pankreas sehingga 

tidak terjadi ketergantungan pada obat penurun glukosa darah. 

1.2 Rumusan Masalah 

  Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Apakah ekstrak air Cynodon dactylon fraksi non-polisakarida dapat 

menurunkan kadar glukosa darah mencit model diabetes yang diinduksi 

dengan streptozotocin? 

2) Apakah pemberian ekstrak air Cynodon dactylon fraksi non-polisakarida 

dapat meningkatkan jumlah sel pulau Langerhans pankreas mencit model 

diabetes yang diinduksi streptozotocin? 

1.2 Landasan atau Dasar Teori 

Kondisi diabetes mellitus pada mencit sebagai hewan coba model diabetes 

dapat dilakukan dengan pemberian zat kimia yang dapat merusak pankreas yaitu 

streptozotocin (STZ). Aksi STZ dalam merusak sel beta pankreas adalah dengan 
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struktur STZ yang memiliki struktur mimik glukosa sehingga memudahkan STZ 

untuk masuk kedalam sel beta pankreas melalui reseptor glukosa glucose 

transporter 2 (GLUT2). Streptozotocin yang memasuki sel beta merusak sel 

dengan alkilasi DNA, yaitu dengan masuknya gugus metil ke dalam molekul 

DNA sehingga menyebabkan fragmentasi DNA. Mekanisme lainnya yaitu sebagai 

donor nitrosoksida (NO) yang akan bereaksi dengan superoksida (O-) membentuk 

peroksinitrit yang merupakan radikal bebas. Tingginya radikal bebas dalam sel 

menyebabkan stres oksidatif yang dapat mengakibatkan kerusakan DNA, 

peningkatan nekrosis faktor kinase B, dan peningkatan sitokin proinflamasi yang 

dapat merusak sel beta pankreas sehingga sekresi insulin terganggu dan tercipta 

kondisi diabetes (Szkuldeski, 2012). Senyawa antioksidan dibutuhkan untuk 

mencegah dan mengurangi efek akibat stres oksidatif, salah satu tanaman yang 

mengandung antioksidan adalah Cynodon dactylon (Chandra, 2013). 

Cynodon dactylon mengandung flavonoid, saponin, dan alkaloid yang 

memiliki berbagai efek farmakologis (Chandra, 2013). Kandungan flavonoid, 

saponin, dan alkaloid yang terkandung pada tanaman lain telah diketahui memiliki 

efek sebagai antidiabetes. Hartika (2009) mengatakan bahwa flavonoid memiliki 

efek seperti acarbose yaitu menghambat enzim α-glukosidase yang dapat 

mengurangi absorbsi glukosa di usus. Prachayasittikul et al. (2008) menyebutkan 

bahwa senyawa flavonoid terutama isoliquiritigenin, protocatechualdehide, dan 

butein dapat melindungi integritas dari sel beta pankreas. 

Oyenihi et al., (2014) menyebutkan bahwa senyawa flavonoid quercetin 

pada pankreas bertindak sebagai antioksidan dan meningkatkan sekresi insulin 
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melalui metabolisme Ca2+. Senyawa flavonoid terutama quercetin memiliki efek 

meningkatakan efektifitas reseptor insulin dan meningkatkan GLUT4 pada otot. 

Efek quercetin pada hepar meningkatkan glukokinase sehingga meningkatkan 

simpanan glukosa pada hepar, dan pada usus menghambat enzim maltase 

sehingga menurunkan absorbsi glukosa pada usus (Portillo et al, 2011). 

Limtrakul et al., (2013) menyebutkan bahwa saponin mengandung 

senyawa polipeptida yang mempunyai komposisi yang hampir sama dengan 

komposisi insulin sehingga bertindak sebagai “insulin like” dalam menurunkan 

kadar glukosa darah. Senyawa alkaloid memiliki efek meningkatkan fungsi 

reseptor beta adrenergik dan meningkatan sensitifitas insulin di sel otot dan sel 

adiposa.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :  

1) Membuktikan potensi Cynodon dactylon dalam menurunkan kadar glukosa 

darah mencit model diabetes yang diinduksi dengan streptozotocin. 

2) Membuktikan potensi Cynodon dactylon dalam meningkatkan jumlah sel 

pulau Langerhans pankreas mencit diabetes yang diinduksi streptozotocin. 

1.5 Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1) Menghasilkan bahan obat herbal baru yang telah dibuktikan secara ilmiah 

sehingga dapat diteliti lebih lanjut untuk dibuat sediaan obat herbal 

antidiabetes. 
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2) Menambah informasi dan khasanah pengetahuan khususnya dibidang 

kesehatan tentang ekstrak herbal yang bisa menurunkan kadar glukosa 

darah pada kasus diabetes mellitus. 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1) Pemberian ekstrak air Cynodon dactylon fraksi non-polisakarida dapat 

menurunkan kadar glukosa darah mencit model diabetes yang diinduksi 

streptozotocin. 

2) Pemberian ekstrak air Cynodon dactylon fraksi non-polisakarida dapat 

meningkatkan jumlah sel pulau Langerhans pankreas mencit model 

diabetes yang diinduksi streptozotocin.  
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