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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes Melitus (DM) adalah penyakit metabolik yang dicirikan oleh  

hiperglikemia yang disebabkan oleh kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau 

kedua-duanya (American Diabetes Association, 2011). Menurut data WHO 

hingga tahun 2014 di dunia ada 347 juta jiwa yang menderita penyakit ini, dan 

sebagian besar tinggal di negara dengan pendapatan rendah dan menengah. WHO 

memproyeksikan angka tersebut akan bertambah menjadi dua kali lipat pada 

tahun 2030. Salah satu penyebab utama dari DM adalah obesitas (WHO, 2013). 

Indonesia sendiri termasuk negara dengan jumlah penderita yang cukup banyak. 

Berdasarkan data dari International Diabetes Federation (IDF), terdapat kurang 

lebih 8.5 juta kasus diabetes di Indonesia (IDF, 2013) 

Obesitas didefinisikan sebagai kondisi abnormal dimana terjadi akumulasi 

lemak yang berlebihan di dalam tubuh yang dapat menyebabkan resiko kesehatan. 

Obesitas merupakan faktor utama berbagai penyakit kronis, seperti diabetes 

melitus, penyakit kardiovaskular, dan kanker. Obesitas merupakan kondisi 

kompleks yang merupakan kombinasi dari beberapa faktor, seperti genetik, 

budaya, perilaku, dan lingkungan. Penyebab utama dari terjadinya obesitas adalah 

kelebihan asupan pangan yang tidak sesuai dengan pengeluaran energi dalam 

jangka panjang (Riccardi et al., 2004). Kecenderungan obesitas lebih sering 

terjadi pada individu yang memiliki gaya hidup dengan tingkat aktivitas ringan 
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serta mengkonsumsi asupan makanan tinggi kalori serta rendah zat gizi mikro 

(Swinburn et al., 2004).  

Pada awalnya obesitas hanya menjadi permasalahan pada negara-negara 

dengan pendapatan perkapita masyarakat yang cukup tinggi, tetapi belakangan 

angka obesitas meningkat pula pada negara-negara berkembang, khususnya di 

daerah perkotaan (WHO, 2014). Angka obesitas saat ini telah bertambah dua kali 

lipat dibanding pada tahun 1980. Menurut data WHO, terdapat 42 juta anak-anak 

dibawah umur lima tahun dan 1.4 miliar orang dewasa yang memiliki berat badan 

berlebih (overweight) dan 500 juta diantaranya mengalami obesitas (WHO, 2014). 

Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2013, prevalensi 

nasional obesitas pada penduduk Indonesia >15 tahun adalah 26.6% (Balitbangkes, 

2014).  

Pada obesitas terjadi keadaan hiperlipidemia yang dapat meningkatkan 

stres oksidatif dalam tubuh yang dapat mengakibatkan berbagai komplikasi. 

Penderita obesitas juga mengalami peningkatan kadar kolesterol dalam tubuh 

(hiperkolesterolemia) yang disebabkan oleh penumpukan lemak yang berlebih di 

dalam tubuh. Salah satu dampak negatif obesitas adalah resistensi insulin, yaitu 

ketidakmampuan insulin untuk menghasilkan fungsi biologik secara normal 

(menurunnya sensitivitas jaringan terhadap insulin). Pada penderita obesitas akan 

berkembang resistensi terhadap aksi seluler insulin yang ditandai oleh 

berkurangnya kemampuan insulin untuk membantu pemanfaatan glukosa pada 

lemak dan otot (Park, 2006).  
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Pada penderita DM tipe II terjadi penurunan respon jaringan perifer 

terhadap insulin (resistensi insulin) dan  penurunan kemampuan sel β pankreas 

untuk mensekresi insulin sebagai respon terhadap hiperglikemia. Sebagian besar 

DM tipe II diawali dengan obesitas karena kelebihan makan. Sebagai kompensasi, 

sel β pankreas merespon dengan mensekresi insulin lebih banyak sehingga kadar 

insulin meningkat (hiperinsulinemia). Konsentrasi insulin yang tinggi 

mengakibatkan reseptor insulin berupaya melakukan pengaturan sendiri (self 

regulation) dengan menurunkan jumlah reseptor atau down regulation. Hal ini 

membawa dampak pada penurunan respon reseptornya dan lebih lanjut 

mengakibatkan terjadinya resistensi insulin (Nugroho, 2006). Apabila hal ini 

terjadi, maka glukosa yang ada dalam darah tidak bisa diproses lebih lanjut 

menjadi energi dan akibatnya kadar glukosa dalam darah akan meningkat secara 

berlebih.  

Akibat glukosa tidak bisa diproses menjadi energi maka energi terpaksa 

dibuat dari sumber lain seperti lemak dan protein. Kondisi hiperglikemia yang 

terjadi dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan perubahan fungsi dan 

metabolisme lemak. Akibat dibentuknya energi dari protein dan lemak, kadar 

kolesterol yang terbentuk pada rantai metabolisme lemak dan protein meningkat 

dan menumpuk sehingga mengancam pembuluh darah. Kelainan-kelainan utama 

dari metabolisme lemak adalah meningkatnya katabolisme lemak, disertai dengan 

pembentukan benda-benda keton, dan penurunan sintesis asam lemak. Insulin 

menghambat lipase peka hormon di jaringan adiposa sehingga dengan 
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berkurangnya hormon ini, kadar asam lemak bebas dalam plasma menjadi 

meningkat.  

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. Molekul-

molekul yang sangat reaktif ini (ROS dan RNS) mengoksidasi gugus sulfhidril 

protein, asam amino nitrat seperti tirosin, dan meningkatkan peroksidasi lipid 

(Evans et al., 2003).  

Radikal bebas menyebabkan peroksidasi lipid, proses dimana radikal 

bebas mengambil elektron pada lipid membran sel yang menyebabkan terjadinya 

kerusakan sel. Malondialdehid (MDA) adalah senyawa dialdehid, merupakan 

produk akhir peroksidasi lipid di dalam tubuh (Dalle et al., 2006). MDA secara 

umum digunakan sebagai penanda untuk menggambarkan terjadinya stres 

oksidatif. 
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Antioksidan merupakan zat yang menghambat dampak negatif radikal 

bebas dengan memberikan elektron sehingga kerusakan lipid, membran dinding 

sel, pembuluh darah, DNA, dan kerusakan lain yang diakibatkan oleh senyawa 

reaktif seperti ROS. Untuk mengurangi terjadinya efek buruk dari radikal bebas 

tersebut, dibutuhkan antioksidan tambahan dari luar (eksogen), seperti vitamin E, 

vitamin C maupun antioksidan-antioksidan lain yang didapat dari mengkonsumsi 

berbagai jenis buah dan sayur yang mengandung antioksidan tinggi. Indonesia 

memiliki kekayaan yang sangat besar dalam hal potensi sumber obat-obatan alami. 

Negara tropis yang kaya sumber daya hayati ini diperkirakan memiliki sekitar 

30.000 spesies tumbuhan dan kurang lebih 7.000 spesies diantaranya diketahui 

sebagai tanaman berkhasiat obat (Bintang, 2011). 

 Manggis merupakan buah yang cukup digemari dan cukup populer di 

masyarakat Indonesia. Tanaman ini berasal dari hutan tropis di kawasan Asia 

Tenggara, yaitu hutan Indonesia atau Malaysia. Dari tahun ke tahun permintaan 

manggis meningkat seiring dengan kebutuhan konsumen terhadap buah yang 

mendapat julukan ratu buah (queen of fruits) dan memiliki potensi ekspor yang 

cukup menjanjikan sebagai salah satu buah unggulan dari Indonesia. Secara 

tradisional buah ini dimanfaatkan sebagai obat dan pewarna dan kerajinan. 

 Kulit manggis yang selama ini kurang dimanfaatkan ternyata memiliki 

berbagai macam kelebihan yang berpotensi untuk dijadikan obat. Padahal kulit 

buah manggis dipercaya memiliki antioksidan yang sangat tinggi, hal ini dapat 

dilihat dari nilai ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) buah manggis per 

100 gram sebesar 17.000 – 20.000, lebih tinggi dibandingkan nilai ORAC buah 
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anggur hanya 1.100 (Paramawati, 2010). Kulit buah manggis mengandung 

beberapa senyawa dengan aktivitas farmakologi misalnya antiinflamasi, 

antihistamin, antibakteri, antijamur dan antidiabetik. Senyawa utama yang 

berperan dalam aktivitas farmakologi diketahui adalah senyawa-senyawa dari 

golongan xanthone yang banyak terkandung dalam kulit buah manggis. Senyawa 

xanthone yang telah teridentifikasi kurang lebih saat ini berjumlah 60 jenis, 

termasuk diantaranya α-mangostin, γ-mangostin, gartanin, 8-deoxygartanin, and 

9-hydroxycalabaxanthone (Obolskiy et al., 2009). Senyawa kimia yang 

terkandung dalam bahan akan dapat larut pada pelarut yang relatif sama 

kepolarannya, sehingga senyawa polar akan larut dalam pelarut polar dan senyawa 

non polar akan terlarut dalam pelarut non polar (Ucko, 1982). Pada penelitian-

penelitian terdahulu ekstrak yang digunakan adalah ekstrak kasar, tetapi belum 

ada penelitian tentang perngaruh dari berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis 

terhadadap kadar kolesterol dan MDA serum. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan perlu dilakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Berbagai Fraksi Ekstrak Kulit Buah Manggis (Garcinia 

mangostana L.) Terhadap Kadar Kolesterol dan Malondialdehid (MDA) 

Serum Mencit (Mus musculus) Diabetik” karena pada penelitian terdahulu 

hanya menggunakan ekstrak kasar ,sehingga penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan penjelasan ilmiah tentang potensi ketiga fraksi (non-polar, semi polar, 

dan polar) ekstrak kulit buah manggis terhadap kadar kolesterol dan MDA pada 

kondisi diabetik, yang berkaitan dengan kemampuannya menangkal senyawa 
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radikal bebas, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup para 

penderita obesitas yang beresiko tinggi menderita diabetes melitus (DM). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, diajukan 

rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Apakah pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis berpengaruh 

terhadap kadar kolesterol darah mencit diabetik? 

2. Apakah pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis berpengaruh 

terhadap kadar MDA serum darah mencit diabetik? 

1.3 Asumsi Penelitian 

Kondisi hiperglikemia pada DM berakibat langsung terhadap terjadinya 

stres oksidatif yang disebabkan oleh peningkatan kadar Reactive Oxygen Species 

(ROS) dan Reactive Nitrogen Species (RNS). Stres oksidatif dapat menyebabkan 

kerusakan pada sel β pankreas dan penurunan sensitivitas reseptor insulin yang 

berakibat pada resistensi insulin. Kondisi hiperlipidemia juga dapat memperparah 

terjadinya resistensi insulin lebih lanjut. Akibat glukosa tidak bisa diproses 

menjadi energi, maka energi terpaksa dibuat dari sumber lain seperti lemak dan 

protein. Hal ini menyebabkan adanya perubahan pada metabolisme lemak dan 

protein, sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan kadar kolesterol yang 

terbentuk pada rantai metabolisme lemak dan protein. Tingginya kadar radikal 

bebas (ROS dan RNS) dapat meningkatkan terjadinya peroksidasi lipid yang salah 

satu produk akhirnya adalah malondialdehid. Kandungan antioksidan golongan 
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xanthone dalam kulit buah manggis dapat menurunkan stres oksidatif akibat 

radikal bebas, dengan cara mekanisme pemberian elektron (donor elektron). 

Penurunan stres oksidatif ini dapat memungkinkan terjadinya perbaikan sel 

termasuk sel yang peka insulin dan sel β pankreas sehingga dapat mensekresikan 

insulin secara normal kembali. Hal ini berdampak pada penurunan kadar glukosa 

dan dapat menekan terjadinya peroksidasi lipid lebih lanjut sehingga kadar MDA 

yang terbentuk dari peroksidasi lipid juga menurun. Hal-hal tersebut diikuti 

dengan penurunan kadar kolesterol. 

1.4 Hipotesis Penelitian 

1.4.1 Hipotesis kerja 

1. Jika berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis memiliki kandungan senyawa 

antioksidan yang berbeda, maka pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah 

manggis berpengaruh terhadap kadar kolesterol antar kelompok perlakuan. 

2. Jika berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis memiliki kandungan senyawa 

antioksidan yang berbeda, maka pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah 

manggis berpengaruh terhadap kadar MDA serum antar kelompok perlakuan. 

1.4.2 Hipotesis statistik 

Ho1: Tidak ada pengaruh pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis 

terhadap kadar kolesterol darah mencit diabetik. 

Ha1: Ada pengaruh pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis 

terhadap kadar kolesterol darah mencit diabetik. 

Ho2: Tidak ada pengaruh pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis 

terhadap kadar MDA serum mencit diabetik. 
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Ha2: Ada pengaruh pemberian berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis 

terhadap kadar MDA serum mencit diabetik. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian  berbagai fraksi ekstrak kulit buah manggis terhadap perubahan kadar 

kolesterol dan kadar malondialdehid (MDA) serum mencit diabetik. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil  penelitian adalah diharapkan dapat memberikan 

informasi ilmiah tentang pengaruh pemberian  berbagai fraksi ekstrak kulit buah 

manggis pada kadar kolesterol dan MDA serum mencit diabetik dan dapat 

dijadikan sumber informasi mengenai pemanfaatan kulit buah manggis sebagai 

bahan yang bernilai guna tinggi terutama sebagai obat untuk memperbaiki kualitas 

hidup penderita diabetes melitus. 
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