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1.1 Latar Belakang

Diabetes melitus (DM) yang pada umumnya dikenal kencing

manis adalah sekelompok gangguan metabolik yang ditandai dengan

hiperglikemia (peningkatan kadar gula darah) yang terus menerus

dan bervariasi, terutama setelah makan. Diabetes melitus disebabkan

oleh menurunnya sekresi insulin dalam sirkulasi, abnormalitas

tersebut menyebabkan perubahan pada metabolisme karbohidrat,

lipid, keton dan asam amino dengan ciri utama adalah hiperglikemia.

Diabetes melitus terdiri dari diabetes melitus tipe 1, diabetes melitus

tipe 2, diabetes melitus tipe spesifik lain, diabetes melitus

gestasional. Diabetes melitus tipe 1 disebabkan karena adanya

destruksi sel beta pankreas, umumnya menjurus ke defisiensi insulin

absolut. Sedangkan diabetes melitus tipe 2 disebabkan oleh berbagai

faktor mulai dari resistensi insulin diikuti defisiensi insulin relatif

sampai gangguan sekresi insulin bersama resistensi insulin, diabetes

melitus tipe spesifik lain disebabkan oleh etiologi yang bervariasi

dan terjadi hampir 1-2 % dari kasus sindroma diabetes, sedangkan

gestasional disebabkan karena adanya resistensi dan defisiensi

insulin relatif yang menyertai proses kehamilan (Power,2007; Triplitt

et al.,2008). Seseorang didiagnosis menderita diabetes melitus bila

memenuhi beberapa kriteria yaitu, gula darah acak > 200 mg/dL

yang disertai dengan berbagai gejala yaitu, poliuria, polidipsia dan

penurunan berat badan yang tidak jelas. Glukosa darah puasa > 126

mg/dL, glukosa darah 2 jam ≥ 	200 mg/dL selama TTGO (Tes
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Toleransi Glukosa Oral)  dengan asupan glukosa oral 75 gram atau

yang sebanding (Triplitt.,et al 2008; ADA, 2012).

Secara epidemiologi, diperkirakan bahwa pada tahun 2030

prevalensi DM di Indonesia mencapai 21,3 juta orang (DEPKES RI,

2007). Menurut laporan WHO (World Health Organization),

Indonesia menempati urutan ke empat terbesar dari jumlah penderita

diabetes melitus dengan prevalensi 8,6 % dari total penduduk.

Sedangkan posisi urutan diatasnya yaitu India, China dan Amerika

Serikat. WHO memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM di

Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta

pada tahun 2030. Senada dengan WHO, International Diabetes

Foundation (IDF) pada tahun 2009 memprediksi kenaikan jumlah

penyandang DM dari 7 juta pada tahun 2009 menjadi 12 juta pada

tahun 2030. Dari laporan tersebut menunjukkan peningkatan jumlah

penyandang DM sebanyak 2-3 kali lipat pada tahun 2030

(PERKENI, 2011). Berdasarkan laporan penelitian dan

pengembangan kesehatan kementrian Indonesia, peningkatan

prevalensi terhadap penderita diabetes melitus pada tahun 2013

terjadi peningkatan sebesar 0,4 % (RISKESDAS, 2013). Dalam

diabetes atlas edisi kedua tahun 2003 yang diterbitkan IDF,

diperkirakan bahwa di tahun 2025 sekitar 5,2 juta orang di Indonesia

mengalami diabetisi dan sebanyak 20,9 juta orang dengan TGT

(toleransi glukosa terganggu) (DEPKES RI, 2007). DM maupun

TGT lebih banyak ditemukan pada wanita dibandingkan dengan pria

begitu juga dengan faktor status sosial juga mempunyai pengaruh

terhadap Diabetes melitus. Diabetes melitus mempunyai beberapa

faktor resiko yaitu obesitas Body mass index (BMI > 25), hipertensi,

aktivitas fisik, umur dan riwayat keluarga (Buraerah,2007)
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Pengobatan yang dilakukan pada penderita DM tipe 1 adalah

penggunaan insulin karena pada tipe ini terjadi destruksi sel β

pankreas yang dimediasi oleh sistem imun. Sedangkan pengobatan

modern untuk penderita DM tipe 2 membutuhkan waktu pengobatan

yang berjenjang. Dimulai dari perubahan gaya hidup meliputi

modifikasi pola makan sebelum melanjutkan penggunaan

antidiabetik oral. Obat antidiabetik oral dibagi berdasarkan

mekanisme menurunkan kadar gula, sehingga obat antidiabetik oral

untuk DM tipe 2 yang  ada saat ini dibagi menjadi beberapa

golongan yaitu sulfonilurea, biguanid, glinid, thiazolidinedion, DPP -

IV inhibitor,  inhibitor α – glukosidase. Dari salah satu golongan

diatas biguanid dan thiazolidinedion mempunyai kemampuan untuk

mengurangi resistensi terhadap insulin dan meningkatkan sensitivitas

insulin. Sulfonilurea dan glinid mempunyai mekanisme kerja yaitu

meningkatkan pelepasan insulin endogen (Katzung,2009; Triplitt et

al., 2008)

Obat antidiabetik oral sekarang ini banyak didapat di berbagai

apotek, tetapi  obat antidiabetik oral yang digunakan mempunyai

efek samping yang akan dialami oleh  pasien terapi DM, beberapa

efek samping yang akan timbul setelah penggunaan obat oral

tersebut adalah gangguan saluran pencernaan, hipoglikemi, dan

mual. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi untuk menggantikan

obat  antidiabetik oral tersebut dengan obat baru yang lebih efektif

dan efek samping yang minimum (Dalimartha,2012)

Obat herbal kini telah diterima secara luas hampir di seluruh

negara di dunia untuk pengobatan berbagai penyakit. Menurut Badan

Kesehatan Dunia (World Health Organization), 65 % dari penduduk

negara maju dan 80 % penduduk dari negara berkembang telah
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menggunakan obat herbal sebagai pengobatan primer (WHO, 2003).

Banyak tanaman obat  yang mempunyai kemampuan untuk

menurunkan kadar gula dalam darah salah satunya adalah Garcinia

mangostana L atau lebih sering dikenal dengan manggis (Chaverri,

et al., 2008). Tanaman obat lain yang diduga mempunyai

kemampuan untuk menurunkan kadar gula dalam darah adalah

Vernonia amygdalina Dellile yang sering juga disebut daun afrika

(Atangwho., et al 2010). Kedua tanaman ini berdasarkan sebuah

penelitian mampu menurunkan kadar glukosa dalam darah secara

signifikan pada mencit yang di induksi diabetes yang menunjukkan

adanya aktivitas hipoglikemik. Berbagai penelitian telah dilakukan

untuk membuktikan aktivitas kulit buah manggis (Garcinia

mangostana L) dan daun afrika (Vernonia amygdalina D) untuk

terapi antidiabetes.

Manggis (Garcinia mangostana L) merupakan buah yang

sangat sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Bagian dari

manggis tersebut dapat digunakan sebagai obat, salah satunya adalah

kulit buah manggis. Akan tetapi, banyak masyarakat yang tidak

mengetahui jika kulit buah manggis memiliki khasiat. Kulit buah

manggis yang selama ini dibuang dan dianggap sebagai limbah,

ternyata memiliki segudang manfaat penting bagi kesehatan. Di

dalam kulit buah manggis kaya akan antioksidan seperti xanthone

dan antosianin (Moongkarndi, et al.,2004). Pada penelitian yang

telah dilakukan pada tikus yang sudah dikondisikan diabetes melitus

tipe II, ternyata setelah diberikan terapi menggunakan ekstrak etanol

kulit buah manggis kadar glukosa darah pada tikus menunjukkan

penurunan. Senyawa yang diduga memiliki aktivitas sebagai
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antidiabetes yaitu senyawa xanthone yang terdapat pada kulit buah

manggis (Garcinia mangostana L).

Penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Pasaribu, 2012

menunjukkan bahwa pada pemberian ekstrak etanol kulit buah

manggis (EEKBM) dengan dosis 50 mg/kg BB, 100 mg/kg BB dan

200 mg/kg BB terjadi penurunan kadar gula darah pada menit ke 60

sampai menit ke 120 dan memberikan perbedaan yang nyata dengan

CMC 0,5% dan tidak memberikan perbedaan yang nyata dengan

glibenklamid dosis 0,65 mg/kg BB. Hasil analisa penurunan kadar

glukosa darah menunjukkan bahwa pemberian ekstrak etanol kulit

buah manggis dengan dosis 100 mg/kg BB memberikan penurunan

kadar glukosa darah yang paling baik dibandingkan dosis 50 mg/kg

BB dan 200 mg/kg BB (Pasaribu et al.,2012)

Daun afrika (Vernonia amygdalina Delile) merupakan tanaman

obat yang berasal dari negara Afrika. Daun afrika banyak digunakan

sebagai terapi antidiabetes di daerah asalnya. Daun afrika (Vernonia

amygdalina D) juga tumbuh di Asia Tenggara, salah satunya di

Indonesia. Di Jawa, daun afrika (Vernonia amygdalina D)  juga

dikenal dengan nama daun insulin. Daun afrika mengandung

senyawa golongan saponin, alkaloid, flavonoid,sesquiterpen, dan

glikosida steroid (Ijeh dan Ejike,2010). Daun afrika di kawasan Asia

Tenggara banyak digunakan oleh masyarakat malaysia maupun

singapura sebagai terapi untuk pengobatan diabetes, hipertensi, gout,

kanker (Anonim, 2010). Penelitian pendahuluan yang dilakukan

Nwanjo, 2005 daun afrika (Vernonia amygdalina D) sebagai

antidiabetes menunjukan bahwa pada ekstrak etanol daun afrika pada

dosis 200 mg/kg BB efektif menurunkan kadar gula darah selama 4

minggu dari kadar gula awal 253 mg/dL menjadi 128 mg/dL.
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Berdasarkan uraian diatas, telah terbukti bahwa kulit buah

manggis (Garcinia mangostana L) dan daun afrika (Vernonia

amygdalina D)  dapat menurunkan kadar gula darah. Pada penelitian

ini akan dilakukan uji aktivitas antidiabetes terhadap campuran

kedua tanaman tersebut dalam bentuk ekstrak kering karena pada

penelitian sebelumnya menggunakan ekstrak etanol kulit buah

manggis dan daun afrika, serta melihat penurunan kadar gula darah

pada mencit yang telah dikondisikan diabetes pada campuran ekstrak

kering kulit buah manggis dan daun afrika dengan berbagai

perbandingan 1:1, 1:2, 2:1. Sebagai subyek penelitian digunakan

mencit (Mus musculus) yang diinduksi oleh aloksan. Aloksan

merupakan bahan kimia yang digunakan untuk menginduksi diabetes

pada binatang percobaan. Aloksan merupakan senyawa diabetogenik

yang bersifat sitotoksik terhadap sel islet pankreas melalui

pembentukan radikal bebas dan stress oksidatif (Nugroho, 2006).

Induksi aloksan pada hewan uji merusak jaringan pankreas sehingga

terjadi penurunan produksi insulin oleh sel islet pankreas

(Szkuldeski, 2001; Nugroho, 2006). Hasil penelitian ini  diharapkan

mampu untuk memberikan bukti dan data ilmiah bahwa campuran

ekstrak kering kulit manggis dan daun afrika memang mempunyai

aktivitas menurunkan kadar gula dalam darah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dibuat

rumusan masalah sebagai berikut

1. Apakah kombinasi campuran ekstrak kering kulit buah

manggis (Garcinia mangostana L) dan daun afrika

(Vernonia amygdalina D) mempunyai aktivitas
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menurunkan kadar gula darah pada mencit yang

diinduksi aloksan ?

2. Seberapa besar penurunan kadar gula darah karena

pemberian pada berbagai komposisi campuran ekstrak

kering kulit buah manggis (Garcinia mangostana L)

dan daun afrika (Vernonia amygdalina D) ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Mengetahui adanya aktivitas penurunan gula darah yang

diberikan oleh campuran ekstrak kering kulit buah manggis

(Garcinia mangostana L) dan daun afrika (Vernonia amygdalina D)

pada berbagai perbandingan yang diduga secara empiris mempunyai

khasiat menurunkan kadar gula darah pada mencit yang di induksi

aloksan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Membuktikan adanya aktivitas campuran ekstrak kering

kulit buah manggis (Garcinia mangostana L)  dan daun

afrika (Vernonia amygdalina D) menurunkan kadar gula

darah pada mencit diabetes hasil induksi dengan

aloksan.

2. Mengetahui kombinasi paling efektif dalam beberapa

perbandingan yang berbeda.
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1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mendapatkan data ilmiah tentang penurunan kadar gula

darah mencit diabetes yang telah di induksi aloksan

setelah pemberian campuran ekstrak kering kulit buah

manggis (Garcinia mangostana L) dan daun afrika

(Vernonia amygdalina D).

2. Mendapatkan perbandingan terbaik campuran ekstrak

kering kulit buah manggis (Garcinia mangostana L) dan

daun afrika (Vernonia amygdalina D) sebagai terapi

antidiabetes.
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