
 
 

 
 

BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Penyakit diabetes mellitus (DM) atau yang lebih dikenal sebagai penyakit 

kencing manis adalah kumpulan gejala yang timbul pada seseorang akibat glukosa 

darah yang tinggi (hiperglikemia). Hiperglikemia adalah suatu kondisi dimana 

kadar glukosa dalam plasma darah melebihi batas normal (Gustaviani, 2006).  

Kadar glukosa darah yang tinggi disebabkan jumlah hormon insulin 

kurang atau jumlah insulin cukup tetapi kurang efektif (Subekti, 2007). 

Meningkatnya kadar glukosa dalam plasma darah melebihi batas normal 

(hiperglikemia) menjadi salah satu dasar diagnosis diabetes melitus. Kelainan 

paling utama dari diabetes melitus adalah kelainan pada metabolisme karbohidrat. 

Hiperglikemia kronis dapat menimbulkan kerusakan, gangguan fungsi pada 

beberapa organ tubuh, khususnya mata, saraf, ginjal, dan komplikasi lain akibat 

gangguan mikro dan makrovaskular (Gustaviani, 2006). 

Istilah diabetes mellitus berasal dari bahasa Yunani, yaitu diabetes atau 

diabaínein yang berarti tembus atau pancuran air dan mellitus yang berarti rasa 

manis atau gula yang menggambarkan gejala diabetes tak terkontrol, yakni 

keluarnya sejumlah urin manis karena mengandung gula (glukosa) (Katzung, 

2007). Ginjal orang non-diabetes dapat mensintesis atau memproses protein 

(albumin), tetapi untuk orang dengan diabetes, salah satu efek pertama kondisi 

pada ginjal adalah pelepasan sejumlah kecil protein dalam urin 

(mikroalbuminuria) lebih besar dari jumlah normal protein merupakan tanda awal 

1 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ... GRANITA DEWI UNTARI



2 
 

penyakit ginjal. Pasien rentan akhirnya mengembangkan proteinuria persisten, 

yang meningkatkan resiko mereka terserang penyakit ginjal yang progresif dan 

akhirnya dapat menyebabkan kematian (AHA, 2012). 

Pemberian aloksan dapat menghasilkan kondisi hiperglikemia dan dapat 

menyebabkan diabetes mellitus tergantung insulin pada hewan coba dengan 

karakteristik mirip dengan diabetes tipe 1 pada manusia (Yuriska, 2009). Saat ini 

banyak dilakukan berbagai usaha untuk mencari cara alternatif yang lebih murah 

dan aman untuk pengobatan ginjal misalnya dengan menggunakan tanaman obat. 

Tanaman obat berfungsi sebagai sumber senyawa baru yang potensial berguna 

untuk pengembangan terapi yang efektif guna menanggulangi berbagai masalah 

ginjal. Banyak tanaman obat terbukti mujarab sebagai agen nephronprotective 

(Lakshmi et al., 2012). 

 Bawang merah yang merupakan tanaman dari famili Liliaceae, secara 

umum digunakan sebagai bumbu dan efek herbalnya dimanfaatkan untuk 

pengobatan tradisional (Depkes RI, 2000). Khasiat dari bawang merah antara lain 

mengobati maag, masuk angin, menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan 

kolesterol, sebagai obat kencing manis/ diabetes mellitus, memperlancar 

pernafasan dan memperlancar aliran darah karena bawang merah dapat 

menghambat penimbunan trombosit dan meningkatkan aktifitas fibrinotik 

(Samadi, 2005).  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa bawang 

merah memiliki kandungan quercetin dalam kadar yang cukup tinggi (Wulandari, 

2010). Quercetin adalah salah satu senyawa jenis flavonoid, bagian dari kelompok 
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polifenol yang kandungannya terdapat pada berbagai tumbuhan dan diketahui 

memiliki berbagai potensi yang berguna bagi kesehatan (Gastelu, 2004).  

Kebanyakan tumbuhan yang mengandung senyawa bioaktif seperti glikosida, 

alkaloid, terpenoid, flavonoid, dan ceratenoid mempunyai aktivitas antidiabetes 

(Kim, 2006). 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 melitus (Azuma, 2007). 

Pengaruh pemberian ekstrak bawang merah terhadap penderita 

hiperglikemia atau diabetes mellitus yang mengalami kerusakan organ ginjal 

belum diketahui secara pasti sehingga perlu dikaji lebih dalam. Oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak bawang 

merah terhadap fungsi ginjal dari hewan yang mengalami nefrotoksisitas akibat 

hiperglikemia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka 

didapatkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah pemberian ekstrak bawang merah (Allium ascalonicum) dapat 

mengurangi degenerasi tubuler pada gambaran histopatologi ginjal tikus putih 

(Rattus norvegicus) penderita hiperglikemia?  

2. Apakah pemberian ekstrak bawang merah (Allium ascalonicum) dapat 

mengurangi nekrosis pada gambaran histopatologi ginjal tikus putih (Rattus 

norvegicus) penderita hiperglikemia? 
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1.3 Landasan Teori 

 Diabetes mellitus merupakan kelainan metabolisme yang disebabkan oleh 

kerusakan sel β pulau Langerhans dalam pankreas, sehingga hormon insulin 

disekresikan dalam jumlah sedikit. Hormon insulin sangat berperan dalam proses 

metabolisme glukosa di dalam darah dan sel tubuh. Diabetes mellitus ditandai 

dengan peningkatan kadar glukosa darah hingga melebihi batas normal 

(hiperglikemia) dalam jangka waktu yang panjang (Rakhmi, 2008). 

 Diabetes pada hewan coba khususnya tikus putih dapat ditimbulkan secara 

eksperimental yaitu dengan mengambil pankreas dari tubuh (pankreatomi) atau 

dengan pemberian aloksan yaitu senyawa dalam dosis tertentu akan menimbulkan 

destruksi selektif pada sel β pulau Langerhans dalam pankreas (Ganong, 1999). 

Aloksan memberikan suatu cara yang cepat untuk menghasilkan eksperimental 

diabetes pada berbagai hewan vertebrata. (Turner dan Bagnara, 1988). 

 Penyakit diabetes mellitus dapat menyebabkan Nefropati Diabetika. 

Nefropati Diabetika adalah komplikasi diabetes mellitus pada ginjal yang dapat 

berakhir sebagai gagal ginjal (Daniel, 1994). Perubahan pertama yang terlihat 

pada ginjal penderita diabetes adalah pembesaran ukuran ginjal dan hiperfiltrasi. 

Glukosa yang difiltrasi akan direabsorbsi oleh tubulus dan sekaligus membawa 

natrium, bersamaan dengan efek insulin (eksogen pada IDDM dan endogen pada 

NIDDM) yang merangsang reabsorbsi tubuler natrium, akan menyebabkan 

volume ekstrasel meningkat, kemudian terjadi hiperfiltrasi. Arteriole eferen pada 

penderita diabetes, lebih sensitif terhadap pengaruh angiotensin II dibanding 

arteriole aferen,dan mungkin inilah yang dapat menerangkan mengapa pada 
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diabetes yang tidak terkendali tekanan intraglomeruler naik dan ada hiperfiltrasi 

glomerulus (Djokomuljanto, 1999).  

Quercetin merupakan inhibitor enzim α-amilase yang berfungsi dalam 

pemecahan karbohidrat. Diantara jenis flavonol, subkelas dari flavonoid, 

quercetin memiliki potensi inhibisi enzim paling kuat. Adanya inhibisi pada 

enzim ini menyebabkan proses pemecahan dan absorbsi karbohidrat akan 

terganggu, sehingga kadar glukosa darah pada hiperglikemia dapat diturunkan 

(Jalal, 2007). 

 

1.4 Tujuan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Pemberian ekstrak bawang merah (Allium ascalonicum) dapat mengurangi 

degenerasi tubuler pada gambaran histopatologi ginjal tikus putih (Rattus 

norvegicus) penderita hiperglikemia. 

2. Pemberian ekstrak bawang merah (Allium ascalonicum) dapat mengurangi 

nekrosis pada gambaran histopatologi ginjal tikus putih (Rattus norvegicus) 

penderita hiperglikemia. 
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1.5 Manfaat 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

pengetahuan kepada penderita hiperglikemia atau diabetes mellitus diharapkan 

pemberian ekstrak bawang merah (Allium ascalonicum) dapat mencegah atau 

mengurangi kerusakan ginjal. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan 

pertimbangan kepada penderita hiperglikemia atau diabetes mellitus untuk 

menggunakan ekstrak bawang merah (Allium ascalonicum) sebagai obat 

tradisional alternatif dalam berbagai sediaan untuk mencegah kerusakan ginjal. 

 

1.6 Hipotesis 

 Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas dapat ditarik suatu 

hipotesis yaitu :  

1. Pemberian ekstrak bawang merah (Allium ascalonicum) dapat mengurangi 

degenerasi tubuler pada gambaran histopatologi ginjal tikus putih (Rattus 

norvegicus) penderita hiperglikemia. 

2. Pemberian ekstrak bawang merah (Allium ascalonicum) dapat mengurangi 

nekrosis pada gambaran histopatologi ginjal tikus putih (Rattus norvegicus) 

penderita hiperglikemia. 
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