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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik multisistem dengan ciri 

hiperglikemia akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. 

Kelainan pada sekresi atau kerja insulin tersebut menyebabkan abnormalitas 

dalam metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. Estimasi prevalensi diabetes 

mellitus (DM) pada dewasa (usia 20-79 tahun) sebanyak 6,4% atau 285 juta orang 

pada tahun 2010 dan akan meningkat menjadi 7,7% atau 439 juta orang pada 2030 

(Shaw et al., 2010). Indonesia menempati urutan ke-4 dalam jumlah penderita 

DM di dunia (Nita et al., 2012). 

Diabetes mellitus dapat dibedakan menjadi DM tipe I dan DM tipe II. 

Diabetes mellitus tipe I adalah gangguan autoimun yang menyebabkan sistem 

kekebalan tubuh menyerang sel-sel β pankreas sehingga merusak kemampuan 

seseorang untuk menghasilkan insulin (Chambell et al., 2004; Arora et al., 2009). 

Diabetes mellitus tipe II merupakan kelompok penyakit dengan karakteristik 

terjadinya resistensi insulin dan gangguan sel β pankreas dalam mensekresi 

insulin (Nugroho, 2006). 

Hiperglikemia terjadi karena peningkatan kadar glukosa darah sebagai 

akibat dari resistensi insulin (Nugroho, 2006). Dikatakan resisten insulin bila 

dibutuhkan kadar insulin yang lebih banyak untuk mencapai kadar glukosa darah 

yang normal (American Diabetes Association, 2004). Kondisi hiperglikemia 
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berakibat langsung terjadinya peningkatan kadar Reactive Oxygen Species. 

Reactive Oxygen Species (ROS) adalah senyawa pengoksidasi turunan oksigen 

yang bersifat sangat reaktif yang terdiri atas kelompok radikal bebas dan 

kelompok non-radikal. Peningkatan (ROS) akan meningkatkan  pembentukan  

ekspresi Tumour necrosis factor-α (TNF-α) dan memperparah stres oksidatif 

mengakibatkan resistensi insulin melalui penurunan autofosforilasi sehingga 

terjadi  penurunan  ekspose  dari  insulin-sensitive  glucose  transporter (GLUT-

4) ke permukaan sel. Glucose transporter 4 merupakan transporter glukosa utama 

dan terletak terutama pada sel otot dan sel lemak yang dirangsang oleh insulin. 

Resistensi insulin menyebabkan penurunan ekspresi glukosa-4 (GLUT-4) pada 

sel-sel jaringan otot (Park et al., 2011). Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Park et al., (2011) bahwa ada penurunan ekspresi GLUT-4 pada 

mencit diabet dibandingkan dengan mencit normal. Penurunan glucose 

transporter 4 (GLUT-4) akan menyebabkan uptake glukosa terganggu sehingga 

glukosa tetap dipertahankan di sirkulasi (Arifin, 2011). 

Tingginya kadar glukosa dalam darah akan mengaktifkan oksidasi 

NADPH pada jaringan endotel yang menyebabkan pembentukan anion 

superoksida dan sangat mudah bereaksi dengan oksida nitrit membentuk 

peroksinitrit. Terbentuknya peroksinitrit akan mengaktifkan faktor transkripsi  

Kappa-B (NF-kB) yang berperan dalam peningkatan produksi sitokin-sitokin 

inflamatori salah satunya Tumor Necrosis Alpha atau TNF α. Munculnya TNF α 

selanjutnya akan menginduksi terjadinya apoptosis, dan pada akhirnya mampu 
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merusak ekspresi reseptor pada permukaan endotel jaringan. Hal ini memicu 

adanya komplikasi penyakit diabetes lainnya (Arifin, 2011). 

Stress oksidatif merupakan ketidakseimbangan antara produksi radikal 

bebas yang tinggi dengan pertahanan antioksidan sehingga menyebabkan 

kerusakan jaringan. Keadaan stress oksidatif akibat Reactive Oxygen Species 

(ROS) ini menyebabkan kerusakan sel β pankreas akut dan mampu berpengaruh 

menurunkan kadar insulin darah (Kanter et al., 2003). Insulin merupakan hormon 

peptida yang disekresikan oleh sel β pankreas. Fungsi insulin adalah untuk 

mengatur kadar normal glukosa darah (Wilcox, 2005).  

Selain itu kondisi hiperglikemia mengakibatkan peningkatan pembentukan 

hemoglobin terglikosilasi (HbA1c) yang terbentuk dari ikatan glukosa dengan 

gugus amida pada asam amino valin di ujung rantai β dari globulin. Peningkatan 

kadar glukosa (hiperglikemia) terus menerus mengakibatkan ikatan tersebut 

menjadi stabil dan menetap sebagai HbA1c. Jumlah HbA1c yang terbentuk dalam 

tubuh akan terakumulasi dalam sel-sel darah merah dan akan terurai perlahan 

bersama dengan berakhirnya masa hidup sel darah merah yaitu 120 hari 

(Soewondo, 2004). 

Pada hiperglikemia yang berkepanjangan, kadar HbA1c dapat meningkat 

hingga 18-20%. Hemoglobin terglikosilasi menggambarkan gula darah pada 

penderita DM atau yang disebut sebagai kontrol glikemik. Kontrol glikemik yang 

buruk ditandai dengan tingginya kadar HbA1c yaitu lebih dari 8 (Soewondo, 

2004). Buruknya kontrol glikemik pada pasien DM akan meningkatkan risiko 
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terjadinya komplikasi  akut  maupun  kronis  dari  DM  (Schneider  et  al.,  2003;  

American Diabetes Association, 2010). 

Telah dilaporkan bahwa antioksidan dapat meredam kerusakan oksidatif. 

Penderita diabetes memerlukan asupan antioksidan dalam jumlah besar karena 

peningkatan radikal bebas akibat hiperglikemia. Peningkatan suplai antioksidan 

yang cukup akan membantu pencegahan komplikasi klinis diabetes mellitus II. 

Penelitian pada hewan percobaan membuktikan bahwa antioksidan dapat 

menghambat tahap awal retinopati, nefropati, dan neuropati. Berbagai studi secara 

konsisten menunjukkan defisiensi status pertahanan antioksidan total pada 

penderita diabetes. Status pertahanan tersebut meliputi glutation, vitamin C, 

antioksidan enzim superoksida dismutase (SOD), dan katalase. Beberapa peneliti 

mengungkapkan penggunaan vitamin E dan glutation pada penderita diabetes 

dapat memperbaiki sensitivitas sel terhadap insulin (Setiawan, 2005).  

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat melimpah, yang 

di dalamnya terkandung berbagai potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk 

pengobatan berbagai macam penyakit. Salah satu flora asli Indonesia yang saat ini 

memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bahan baku obat adalah 

tanaman manggis. Manggis (Garcinia mangostana L.) merupakan  tumbuhan  

yang  berasal  dari  daerah  Asia  Tenggara  meliputi  Indonesia,  Malaysia,  

Thailand  dan  Myanmar. Manggis  merupakan  tumbuhan  fungsional karena  

sebagian  besar  dari  tumbuhan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  sebagai  obat. 

Kulit buah manggis yang selama ini dibuang sebagai limbah setelah habis  

menyantap  daging  buah,  ternyata  memiliki  segudang  manfaat  penting  bagi  
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kesehatan (Moongkarndi, et al., 2004; Kristenses,  2005;  Weecharangsan,  et  al., 

2006; Hartanto 2011). 

Kulit buah manggis setelah diteliti ternyata mengandung beberapa 

senyawa dengan aktivitas farmakologi misalnya anti-inflamasi, anti-diabetik, anti-

histamin, pengobatan  penyakit jantung, anti-bakteri, anti-jamur. Beberapa 

senyawa utama kandungan kulit buah manggis adalah golongan xanthone. 

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

kandungan xanthone yang  terdapat  dalam   kulit  buah  manggis  juga memiliki  

potensi antioksidan dalam  menangkal  adanya  radikal  bebas. Berdasarkan hasil 

skrining fitokimia kulit buah manggis, pada fraksi nonpolar ditemukan senyawa 

antioksidan saponin, α-mangostin, dan triterpenoid (Gupita, 2012). Pada fraksi 

semipolar ditemukan senyawa antioksidan alkaloid, flavonoid,  saponin,  tanin  

dan  polifenol, sedangkan pada fraksi polar ditemukan senyawa antioksidan 

flavonoid dan xanthone (Purba, 2001).  

Senyawa antioksidan pada berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis 

(Garcinia mangostana L.) mampu menetralkan peningkatan ROS dalam tubuh 

sehingga menurunkan stress oksidatif. Hal ini mengakibatkan normalisasi sekresi 

insulin oleh sel β pankreas, meningkatkan autofosforilasi reseptor insulin subunit 

β sehingga akan merangsang mobilitas GLUT-4 ke permukaan sel, hal ini 

berpengaruh pada peningkatan sensitivitas insulin sehingga uptake glukosa ke 

dalam sel menjadi normal. Kedua hal ini diikuti dengan penurunan kadar HbA1c. 
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Hal tersebut menjadi dasar pemanfaatan berbagai fraksi ekstrak kulit buah 

manggis (Garcinia mangostana L.) yang mengandung senyawa antioksidan 

saponin, flavonoid, dan xanthone dapat mempengaruhi densitas GLUT-4 sel otot 

lurik dan kadar HbA1c mencit diabetik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan 

masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis (Garcinia 

mangostana, L) berpengaruh pada perubahan densitas GLUT-4 sel otot 

lurik mencit diabetik? 

2. Apakah pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis (Garcinia 

mangostana, L) berpengaruh pada kadar HbA1c mencit diabetik? 

 

1.3 Asumsi Penelitian 

Kondisi hiperglikemia berakibat langsung terjadinya peningkatan kadar 

Reactive Oxygen Species (ROS). Peningkatan ROS menyebabkan stress oksidatif 

yang mengakibatkan kerusakan sel β pankreas, penurunan fungsi reseptor insulin 

dan peningkatan pembentukan HbA1c akibat ikatan antara glukosa dengan gugus 

amida pada asam  amino valin di ujung rantai β dari globulin menjadi stabil dan 

menetap sebagai HbA1c. Kerusakan sel β pankreas dan penurunan fungsi reseptor 

insulin mengakibatkan penurunan sekresi insulin dan penurunan densitas GLUT-

4. Penurunan densitas GLUT-4 mengakibatkan penurunan sensitivitas sel otot 
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lurik mencit diabetik terhadap glukosa sehingga glukosa tidak dapat masuk ke 

dalam sel dan memicu terjadinya hiperglikemia lebih lanjut. Aktivitas antioksidan 

berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis (Garcinia mangostana) seperti 

saponin, flavonoid, dan xanthone mampu menetralkan peningkatan ROS dalam 

tubuh sehingga menurunkan stress oksidatif. Hal ini mengakibatkan normalisasi 

sekresi insulin oleh sel β pankreas, meningkatkan autofosforilasi reseptor insulin 

subunit β sehingga akan merangsang mobilitas GLUT-4 ke permukaan sel, hal ini 

berpengaruh pada peningkatan sensitivitas insulin sehingga uptake glukosa ke 

dalam sel menjadi normal. Kedua hal ini diikuti dengan penurunan kadar HbA1c. 

1.4 Hipotesis 

1.4.1  Hipotesis kerja 

1. Jika fraksi ekstrak kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) yang 

berbeda mengandung senyawa antioksidan yang berbeda maka 

pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis berpengaruh 

terhadap perubahan densitas GLUT-4 sel otot lurik mencit diabetik. 

2. Jika fraksi ekstrak kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) yang 

berbeda mengandung senyawa antioksidan yang berbeda maka 

pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis berpengaruh 

terhadap perubahan kadar HbA1c mencit diabetik. 
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1.4.2  Hipotesis statistik 

Ho1 : Tidak ada pengaruh pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah 

manggis (Garcinia mangostana L.) yang mengandung senyawa 

antioksidan yang berbeda terhadap perubahan densitas GLUT-4 pada 

sel otot lurik mencit diabetik. 

Ha1 : Ada pengaruh pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis 

(Garcinia mangostana L.) yang mengandung senyawa antioksidan 

yang berbeda terhadap perubahan densitas GLUT-4 sel otot lurik 

mencit diabetik. 

Ho2 : Tidak ada pengaruh pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah 

manggis (Garcinia mangostana L.) yang mengandung senyawa 

antioksidan yang berbeda terhadap kadar HbA1c mencit diabetik. 

Ha2 : Ada pengaruh pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis 

(Garcinia mangostana L.) yang mengandung senyawa antioksidan 

yang berbeda terhadap kadar HbA1c mencit diabetik. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh berbagai fraksi ekstrak 

kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) yang mengandung senyawa 

antioksidan yang berbeda terhadap perubahan densitas GLUT-4 sel otot lurik dan 

kadar HbA1c mencit diabetik. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat  dari  penelitian  ini diharapkan dapat memberikan  informasi 

ilmiah mengenai pengaruh pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis 

(Garcinia mangostana L.) yang mengandung senyawa antioksidan yang berbeda 

pada sel otot lurik dan kadar HbA1c mencit diabetik dan dijadikan dasar 

pemanfaatan kulit buah manggis sebagai obat untuk memperbaiki kualitas hidup 

penderita diabetes mellitus serta kadar HbA1c dapat dijadikan sebagai kontrol 

glikemik pada penderita diabetes mellitus. 
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