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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Penyakit Tidak Menular (PTM) sudah menjadi masalah kesehatan 

masyarakat, baik secara global, regional, nasional dan lokal. Salah satu penyakit 

tidak menular yang menyita banyak perhatian adalah diabetes mellitus (DM). Di 

Indonesia, DM merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat Indonesia 

karena dapat menimbulkan kebutaan, gagal ginjal, kaki diabetes (gangrene) 

sehingga harus diamputasi, penyakit jantung, dan stroke (Depkes, 2013). Diabetes 

mellitus adalah penyakit berbahaya yang dikenal dengan istilah silent killer selain 

penyakit jantung. Menurut International Diabetes Federation (IDF) pada tahun 

2011 total penderita diabetes di seluruh dunia telah mencapai 366 juta jiwa dan 

diperkirakan meningkat sampai 552 juta jiwa pada tahun 2030. Indonesia 

menempati peringkat ke- 4 negara dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. 

Diabetes juga bisa menjadi induk dari penyakit degeneratif lainnya seperti stroke, 

jantung koroner, obesitas, dll (WHO, 2012).  

Penyakit diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat ditegakkan melalui 

tiga cara. Pertama, jika keluhan klasik ditemukan, maka pemeriksaan glukosa 

plasma sewaktu atau acak >200 mg/dL sudah cukup untuk menegakkan diagnosis 

DM. Kedua, dengan pemeriksaan glukosa plasma puasa yang lebih mudah 

dilakukan, mudah diterima oleh pasien serta murah, sehingga pemeriksaan ini 

dianjurkan untuk diagnosis DM.  
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Ketiga dengan OGTT (Oral Glucose Tolerance Test) adalah sebuah uji 

kadar glukosa yang diberikan setelah diberlakukan puasa selama 10 jam 

(Konsensus Pengelolaan Diabetes 2006). 

Diabetes mellitus terbagi menjadi 2 tipe, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan 

diabetes mellitus tipe 2. Diabetes Mellitus (DM) merupakan kelompok penyakit 

metabolik dengan karateristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi 

insulin, kerja insulin atau keduanya. Hiperglikemia merupakan kondisi dimana 

kadar glukosa darah berada di atas normal. Hiperglikemia menyebabkan fungsi 

insulin yang menurun akibat adanya gangguan dari reseptor insulin (Trisnawati, 

2013). Kondisi hiperglikemia berakibat langsung terjadinya peningkatan kadar 

Reactive Oxygen Species (ROS) dan Reactive Nitrogen Species (RNS). Reactive 

Oxygen Species (ROS) dan Reactive Nitrogen Species (RNS) merupakan molekul 

sangat reaktif yang dapat merusak dan menyebabkan stres oksidatif. Stres 

oksidatif terjadi apabila terjadi ketidakseimbangan antara jumlah molekul yang 

sangat reaktif (ROS dan RNS) dengan antioksidan yang ada. Peningkatan ROS 

akan meningkatkan pembentukan ekspresi Tumour necrosis factor (TNF-α) dan 

memperparah stres oksidatif. Dalam banyak studi yang telah dilakukan 

sebelumnya menunjukkan bahwa disfungsi sel β merupakan akibat dari tingginya 

kadar asam lemak bebas dan glukosa. Sel β sangat sensitif terhadap ROS dan RNS 

dikarenakan pada sel ini tidak memiliki enzim penangkal radikal bebas 

(antioksidan) yang banyak seperti katalase dan superoksida dismutase. Hal ini 

dapat menyebabkan penurunan diameter pulau Langerhans dan pankreas 
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mengalami resistensi insulin. Akibatnya akan terjadi diabetes mellitus apabila 

kondisi ini terus berkelanjutan (Szkudelski, 2001).  

Insulin adalah sebuah hormon yang disekresi oleh sel-sel β pankreas. 

Fungsi dari insulin sendiri adalah untuk mengatur metabolisme glukosa menjadi 

energi serta mengubah kelebihan glukosa menjadi glikogen yang disimpan di 

dalam hati dan otot (Suriani, 2012). Insulin merupakan hormon yang berperan 

pada metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. Insulin meningkatkan transpor 

glukosa dari darah ke dalam sel target di jaringan perifer (otot,otak, jaringan 

lemak, hati, dan lain-lain) melalui transporter glukosa (GLUT-4). DM tipe 1 atau 

Insulin Dependent Diabetes Mellitus (IDDM) ditandai dengan menurunnya 

sekresi insulin. Pada DM tipe 2 atau Non Insulin Dependent Diabetes Mellitus 

(NIDDM) sekresi insulin dalam keadaan normal mengalami gangguan sehingga 

reseptor pada jaringan tidak toleran pada insulin (Murray,2003).  

Hormon insulin diproduksi oleh sel-sel beta pulau Langerhans. Pulau 

langerhans berbentuk ovoid dengan besar masing-masing pulau berbeda. Besar 

pulau langerhans pada manusia yang terkecil adalah 50 mikron, sedangkan yang 

terbesar 300  mikron, terbanyak adalah yang besarnya 100-225 mikron (Meigh, 

2007). 

Pemberian antioksidan dapat mengikat radikal bebas sehingga mampu 

menurunkan resiko DM tipe 2 dan bermanfaat dalam mengurangi resistensi 

insulin. Antioksidan yang terkandung dalam suatu bahan dapat menjadi penangkal 

adanya radikal bebas yang dapat menurunkan diameter pulau langerhans. 
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Antioksidan banyak terkandung dalam bahan organik seperti buah dan sayur 

(Rohmatusolihat, 2009). 

Indonesia merupakan salah satu  negara dengan sumber daya alam (SDA) 

yang sangat melimpah. Sekitar 40% luas Indonesia adalah hutan alam. Indonesia 

merupakan surga bagi flora dan fauna tropik, karena iklim yang mendukung 

dengan kondisi geografis Indonesia. Jumlah spesies tumbuhan atau flora yang ada 

Indonesia sangatlah banyak. Sebagai negara megadiversitas, kekayaan jumlah 

spesies flora ( tumbuhan ) Indonesia tak perlu diragukan. Diprediksi ada kurang 

lebih 2 juta spesies tumbuhan di dunia yang sudah dikenali serta 60 Persen dari 

jumlah tersebut ada di Indonesia (Flora, 2013). Salah satu flora yang sangat 

berpotensial adalah tanaman manggis. Manggis merupakan salah satu tanaman 

yang banyak tersebar di negara tropis termasuk Indonesia. Dimana petani 

Indonesia, telah memproduksi buah manggis sebanyak 84.538 ton, sedangkan 

porsi buah manggis yang dapat dikonsumsi hanya 20-30%, dan sisanya berupa 

kulit, sehingga terhitung sebanyak 59 – 67 ribu ton kulit manggis terbuang pada 

2010. Manggis adalah tanaman tropis yang memiliki banyak manfaat. Salah satu 

manfaatnya adalah sebagai obat herbal untuk berbagai macam penyakit yang 

disebabkan inflamasi radikal bebas dan penyakit metabolik (BPS, 2010).  

Bagian dari buah manggis yang kaya akan senyawa anti radikal bebas 

adalah kulit buah manggis. Kulit buahnya sebagian besar hanya menjadi sampah 

organik yang tidak terpakai lagi. Kulit buah manggis yang semula hampir tidak 

termanfaatkan, telah diketahui mengandung beberapa senyawa antioksidan 

dengan aktivitas farmakologi misalnya sebagai obat antiinflamasi, antithiastamin, 
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antifungal, antibakteri, antidiabetik bahkan pengobatan penyakit jantung. Hasil uji 

skrining fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit buah manggis 

(Garcinia mangostana L.) banyak mengandung senyawa-senyawa antioksidan. 

Ekstrak etanol 70% mengandung komponen kimia alkaloid, saponin, tanin, 

fenolik, flavonoid, triterpenoid, steroid dan glikosida. Dengan menggunakan 

pelarut n-heksan, senyawa dari manggis yang teridentifikasi adalah α mangostin 

dan β mangostin. Sedangkan pada pelarut kloroform senyawa yang paling 

dominan adalah antrakuinon, namun dapat juga ditemui senyawa xanthone (Putra, 

2010). Senyawa kulit buah manggis yang paling utama ialah xanthone. Senyawa 

xanthone yang telah teridentifikasi diantaranya 1,3,6 – trihidroksi-7-metoksi-

2,8bis(3-metil-2butenil)-9H-xanten-9on dan 1,2,6,7 – tetrahidroksi – 2,8 bis(3-

metil-2butenil)-9H-xanten-9-on, dimana kedua senyawa tersebut lebih dikenal 

dengan alpha mangostine dan beta mangostine (Jung  et al., 2006). 

Menurut Moongkarndi et al. (2004) dan Weecharangsan et al. (2006), 

bahwa kandungan xanthone yang terdapat dalam kulit buah manggis juga 

memiliki potensi antioksidan dalam menangkal adanya radikal bebas. Antioksidan 

inilah yang akan menjadi senjata utama dari fraksi ekstrak kulit buah manggis 

untuk melawan diabetes melitus.   

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dan penelitian sebelumnya 

menggunakan crude ekstrak kulit buah manggis, pada penelitian digunakan fraksi 

ekstrak kulit buah manggis untuk mengetahui potensi berbagai fraksi ekstrak kulit 

buah manggis yang mampu menurunkan kadar glukosa darah melalui OGTT dan 

mengaktifkan sel-sel beta pankreas. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
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penjelasan ilmiah mengenai potensi berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis 

pada toleransi jaringan dan diameter pulau Langerhans yang berkaitan dengan 

senyawa antioksidan dalam menangkal senyawa radikal bebas sehingga 

membantu kualitas hidup para penderita diabetes mellitus (DM). 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, disusun rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis berpengaruh 

pada toleransi jaringan terhadap glukosa dengan indikator hasil uji 

toleransi glukosa mencit diabetik ? 

2. Apakah pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis berpengaruh 

terhadap diameter pulau Langerhans mencit diabetik ? 

 

1.2 Asumsi Penelitian 

Kondisi hiperglikemia pada penderita diabetes mellitus akan menyebabkan 

peningkatan reactive oxygen spesies (ROS). Peningkatan ROS menyebabkan 

kondisi stress oksidatif. Hal ini dapat mengganggu kerja insulin di sel target 

produksi insulin dengan terjadinya penyempitan diameter pulau Langerhans. 

Perbedaan kandungan bahan aktif yang bersifat antioksidan dalam fraksi-fraksi 

yang dipisahkan berdasarkan kepolaran memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap kadar glukosa darah dan diameter pulau Langerhans mencit diabetik. 
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1.3 Hipotesis  

1.3.1 Hipotesis kerja 

Jika masing-masing fraksi yang dipisahkan berdasarkan kepolaran 

mengandung bahan aktif yang bersifat antioksidan berbeda, maka pemberian 

fraksi ekstrak kulit buah manggis pada mencit diabetik akan memberikan 

pengaruh berbeda pada toleransi jaringan terhadap glukosa dan diameter pulau 

Langerhans.  

1.3.2 Hipotesis statistik 

Ho1 : Tidak ada pengaruh pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah 

manggis (Garcinia mangostana, L) pada toleransi jaringan mencit 

diabetik terhadap glukosa. 

Ha1 : Ada pengaruh pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis 

(Garcinia mangostana, L) pada toleransi jaringan mencit diabetik 

terhadap glukosa. 

Ho2 : Tidak ada pengaruh pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah 

manggis (Garcinia mangostana, L) terhadap diameter pulau 

Langerhans mencit diabetik. 

Ha2 : Ada pengaruh pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis 

(Garcinia mangostana, L) terhadap diameter pulau Langerhans mencit 

diabetik. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini, yaitu : 

a. Untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah 

manggis (Garcinia mangostana, L) pada toleransi jaringan terhadap 

glukosa mencit diabetik berdasarkan uji toleransi glukosa. 

b. Untuk mengetahui pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis 

(Garcinia mangostana, L) terhadap diameter pulau Langerhans  mencit 

diabetik. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian mengenai pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah 

manggis ( Garcinia mangostana L ) ini dapat dijadikan referensi pembelajaran 

bagi penderita diabetes yang dapat diaplikasikan dalam bentuk obat herbal / 

tradisional yang cukup efektif dalam menangani masalah diabetes. 
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