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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Penelitian 

Diabetes adalah kelompok penyakit metabolik yang ditandai dengan 

kondisi hiperglikemik yang berhubungan dengan abnormalitas pada metabolisme 

karbohidrat, lemak, dan protein. Kondisi hiperglikemik terjadi lantaran hormon 

insulin yang dikeluarkan oleh sel ß pulau Langerhans (struktur pada pankreas 

yang mengatur kadar gula dalam darah) tidak dapat bekerja dengan normal, 

sehingga kadar gula di dalam darah meningkat. Bila kadar gula darah terus 

meningkat dan melewati ambang batas ginjal, zat gula akan dikeluarkan melalui 

urin (Ardiansah, 2012). 

Hiperglikemia adalah suatu kondisi dimana kadar glukosa yang beredar 

dalam plasma darah melebihi batas normal. Hiperglikemia kronis dapat 

menimbulkan kerusakan, gangguan fungsi pada beberapa organ tubuh, khususnya 

mata, saraf, ginjal, dan komplikasi lain akibat gangguan mikro dan makrovaskular 

(Gustavani, 2006). 

Diabetes Mellitus dapat terjadi pada hewan, misal anjing dan kucing. 

Diabetes Mellitus merupakan penyakit endokrin yang paling banyak menyerang 

anjing dan kucing dapat terjadi pada berbagai umur. Kejadian Diabetes Mellitus 

pada anjing dan kucing bervariasi, mulai dari rasio 1:100 sampai 1:500. Kejadian 

terbesar Diabetes Mellitus pada anjing terjadi sekitar umur tujuh sampai sembilan 

tahun. Kebanyakan kasus Diabetes Mellitus pada kucing terjadi diatas umur enam 

tahun (Pineda dan Dookey, 2003). 
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Kelenjar endokrin pankreas tersusun atas pulau Langerhans yang 

merupakan cluster yang tersebar di sepanjang kelenjar eksokrin pankreas. Unit 

endokrin yang disebut sebagai pulau Langerhans memiliki empat macam sel, 

yaitu sel alfa, sel β, sel delta, dan sel PP (polipeptida pankreas). Sel β 

menghasilkan hormon insulin dan berperan dalam menurunkan kadar glukosa 

darah (Katzung, 2002). Perubahan histopatologis pulau Langerhans pada 

penderita diabetes telah dilaporkan sejumlah peneliti. Perubahan ini dapat terjadi 

baik secara kuantitatif, seperti pengurangan jumlah atau ukuran, maupun secara 

kualitatif, seperti terjadi nekrosis, degenerasi, dan amyloidosis (Rifaai, 2012).  

Perubahan signifikan struktur histologis pulau Langerhans pankreas 

merupakan salah satu gambaran patologis yang khas dan sering ditemukan pada 

pasien dan hewan model diabetes mellitus. Diabetes Mellitus tipe 1, terjadi 

pseudoatrofi pulau Langerhans akibat destruksi selektif pada sel β sementara sel 

pulau Langerhans lainnya tetap normal. Selain itu, lesi pulau Langerhans yang 

tampak ketika dilakukan pemeriksaan jaringan pankreas bersifat heterogen 

(Chang-Chen  et al., 2008). Terlihat dalam sediaan yang sama, pulau Langerhans 

yang normal dapat ditemukan bersamaan dengan pulau Langerhans pseudoatrofik 

tanpa infiltrasi atau dengan infiltrasi makrofag dan limfosit (Melmed et al., 2011) 

Berbeda dengan pada DM tipe 1, informasi yang didapatkan mengenai perubahan 

histopatologis pulau Langerhans pankreas pada penderita DM tipe 2 sangat sedikit 

dan tidak terlalu diperhatikan sebagai kriteria diagnostik karena pemeriksaannya 

bersifat invasif dan biasanya dilakukan postmortem. Perubahan ini diduga terjadi 
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akibat glukotoksisitas akibat hiperglikemia kronis pada sel β pulau Langerhans 

(Nugent et al., 2008). 

Saat ini telah banyak penelitian menggunakan hewan model yang secara 

patologis dibuat menderita Diabetes Mellitus. Kondisi patologis pada hewan 

model dibuat bertujuan melakukan pencegahan, mengetahui patogenesis penyakit, 

menetapkan diagnosis, dan terapi yang digunakan dalam penanganan penyakit 

Diabetes Mellitus. Diabetes Mellitus pada hewan model sering disebabkan akibat 

pemberian Alloxan, streptozotocin, asam urat, asam dehidroaskorbat, asam 

dialurat, dan asam ksanturenat yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sel β 

Langerhans pankreas. (Wilson dan LeDoux, 1989). Diabetogen yang lazim 

digunakan adalah Alloxan karena zat ini cepat menimbulkan hiperglikemi yang 

permanen. Alloxan (2,4,5,6, tetraoxypirimidin) secara selektif merusak sel β pulau 

Langerhans pankreas sehingga tidak dapat mensekresikan hormon insulin. 

(Gutteridge dan Halliwell, 1994). 

Ekstrak bawang merah sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh karena 

diketahui kaya akan kandungan antioksidan. Bawang merah menduduki peringkat 

tertinggi kandungan quercetin dalam suatu survey dari 28 sayuran dan 9 buah-

buahan. Quercetin merupakan senyawa flavonoid dari kelompok flavonol dan 

terdapat terutama pada tanaman teh, tomat, apel, kakao, anggur, dan bawang. 

Quercetin diindikasikan sebagai flavonoid yang mempunyai kemampuan 

antioksidan paling kuat, ditandai dengan perlindungan terhadap tubuh dari 

oksigen reaktif. Quercetin melindungi kerusakan jaringan yang diinduksi oleh 

radikal bebas dengan berbagai cara, salah satunya melalui penangkapan langsung 
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radikal bebas. Bawang merah menyediakan sekitar 29% dari flavonoid yang 

diperlukan tubuh sekaligus membuktikan bahwa bawang merah merupakan 

sumber yang baik dari polifenol antioksidan (Soebagio dkk., 2007). Senyawa 

yang termasuk golongan polifenol selain mempunyai aktivitas sebagai antioksidan 

juga memiliki fungsi biologis yang lain seperti memperbaiki metabolisme glukosa 

(Suarsana dkk., 2010). 

Keterangan di atas mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian untuk 

memenuhi pengaruh pemberian ekstrak bawang merah (Allium ascalonicum L.) 

terhadap gambaran histopatologi pankreas tikus putih (Rattus norvegicus) yang 

diinduksi Alloxan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah penelitian 

sebagai berikut : Apakah pemberian ekstrak bawang merah (Allium ascalonicum 

L.) dapat meningkatkan jumlah sel endokrin pulau Langerhans pankreas tikus 

putih (Rattus norvegicus) hiperglikemia? 

 

1.3.  Landasan Teori 

Pulau Langerhans dilalui oleh kapiler darah. Jika dilihat dengan 

pewarnaan HE, akan terlihat pulau Langerhans lebih pucat dibandingkan dengan 

sel kelenjar acinar di sekeliling sehingga pulau Langerhans mudah dibedakan. 

Penderita Diabetes Mellitus akan mengalami perubahan morfologi pada pulau 

Langerhans, baik dalam jumlah maupun ukurannya. Jumlah dan ukuran pulau 
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Langerhans berkaitan dengan jumlah sel β penghasil insulin pada jaringan 

pankreas. Semakin besar jumlah dan ukuran pulau Langerhans, diindikasikan 

semakin besar pula jumlah sel β karena 60% - 75% pengisi pulau Langerhans 

adalah sel β (Scobie, 2007). Manifestasi klinis Diabetes Mellitus terjadi jika lebih 

dari 90% sel-sel β menjadi rusak. Diabetes Mellitus dalam bentuk yang lebih 

berat, sel β telah dirusak semuanya sehingga terjadi insulinopenia dan semua 

kelainan metabolik yang berkaitan dengan defisiensi insulin (Price dan wilson, 

2005). 

Diabetes mellitus tipe 1 ditemukan perubahan pada pankreas berupa 

pengecilan ukuran dari pankreas, atropi pada bagian endokrin pankreas, dan atropi 

sel asinar di sekitar pulau Langerhans yang mengalami degenerasi, sedangkan 

pada diabetes mellitus tipe 2  yang terjadi adalah ketidakseimbangan dari sekresi 

eksokrin pankreas dan gangguan kontrol glukosa darah (Sanberg and Philip, 

2008). 

  Berbagai proses patologis ikut berperan dalam terjadinya diabetes 

melitus, mulai dari kerusakan autoimun dari sel β pankreas yang berakibat 

defisiensi insulin sampai kelainan yang menyebabkan resistensi terhadap kerja 

insulin (Nuraeni, 2009). Kelainan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein 

pada diabetes melitus disebabkan kurangnya kerja insulin pada jaringan target 

(Gustaviani, 2007).  

Diabetes mellitus dapat disebabkan oleh banyak faktor. Faktor tersebut 

diantaranya faktor genetik, infeksi oleh kuman, faktor nutrisi, zat diabetogenik, 

dan radikal bebas (stres oksidatif). Senyawa Alloxan merusak sel β pankreas 
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melalui pembentukan spesies oksigen reaktif yang diawali oleh reduksi Alloxan. 

Alloxan akan bereaksi dengan agen-agen pereduksi sepertisi stein dan enzim yang 

bergugus SH-. Glukokinase merupakan enzim yang berperan penting atas sekresi 

insulin dan memiliki gugus SH- ,maka Alloxan memiliki afinitas yang tinggi 

terhadap enzim glukokinase. Alloxan akan bereaksi dengan dua gugus SH- dari 

enzim glukokinase membentuk ikatan dimer dan menyebabkan inaktivasi enzim 

sehingga sekresi insulin terganggu dan terjadi kerusakan pada sel β sehingga 

apabila diberikan kepada hewan coba seperti tikus maka dapat menyebabkan 

hewan coba tikus menjadi diabetes (Szkudelski, 2001). Induksi Alloxan pada dosis 

120 mg/kg BB selama 3-4 hari secara intraperitoneal mampu meningkatkan kadar 

glukosa darah dan kerusakan pada sel β pankreas tikus. Tikus dinyatakan 

hiperglikemia bila kadar glukosa darah > 135 mg/dL (Giri, 2008). 

Bawang merah (Allium ascalonicum L.) memiliki kandungan quercetin 

dalam kadar yang cukup tinggi.Quercetin adalah salah satu senyawa jenis 

flavonoid, bagian dari kelompok polifenol yang kandungannya terdapat pada 

berbagai tumbuhan dan diketahui memiliki berbagai potensi yang berguna bagi 

kesehatan. Penelitian yang telah ada menunjukkan potensi quercetin sebagai agen 

hipoglikemik. Quercetin merupakan inhibitor enzim α-amilase yang berfungsi 

dalam pemecahan karbohidrat. Diantara jenis flavonol, subkelas dari flavonoid, 

quercetin memiliki potensi inhibisi enzim paling kuat. Dengan adanya inhibisi 

pada enzim ini, proses pemecahan dan absorbsi karbohidrat akan terganggu, 

sehingga kadar glukosa darah pada hiperglikemia dapat diturunkan (Wulandari, 

2010). 
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1.4.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa pemberian ekstrak 

bawang merah (Allium ascalonicum L.) dapat meningkatkan jumlah sel endokrin 

pulau Langerhans organ pankreas tikus putih (Rattus norvegicus) hiperglikemia. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi bawang 

merah (Allium ascalonicum L.) dalam meningkatkan jumlah sel endokrin pulau 

Langerhans pankreas tikus putih (Rattus norvegicus) hiperglikemia.. 

 

1.6.  Hipotesis Penelitian 

Ekstrak bawang merah (Allium ascalonicum L.) dapat meningkatkan 

jumlah sel endokrin pulau Langerhans pankreas tikus putih (Rattus norvegicus) 

hiperglikemia. 
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