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1.1. Latar Belakang 

Pengaruh globalisasi disegala bidang, perkembangan teknologi 

dan industri telah banyak membawa perubahan pada perilaku dan gaya 

hidup masyarakat serta situasi lingkungannya, misalnya perubahan 

pola konsumsi makanan, berkurangnya aktivitas fisik dan 

meningkatnya pencemaran/polusi lingkungan. Perubahan tersebut 

tanpa disadari telah memberi kontribusi terhadap terjadinya transisi 

epidemiologi dengan semakin meningkatnya kasus-kasus penyakit 

tidak menular seperti jantung, tumor, diabetes, hipertensi, gagal ginjal 

dan sebagainya (Karlina, 2012). 

Diabetes mellitus (DM) adalah sekelompok gangguan metabolik 

yang ditandai dengan hiperglikemia dan kelainan pada metabolisme 

karbohidrat, lemak, dan protein. Hal ini merupakan hasil dari 

kerusakan atau cacat pada sekresi insulin, sensitivitas insulin, atau 

keduanya dan dapat memungkinkan terjadinya komplikasi 

mikrovaskular, makrovaskular, dan neuropati kronis (Dipiro et al., 

2009; Riskesdas, 2013). 

Diabetes mellitus diklasifikasikan ke dalam empat kategori: tipe 

1, diabetes tergantung insulin dikarenakan adanya perusakan selektif 

sel β dan defisiensi insulin yang parah atau absolut; tipe 2, diabetes 

tidak tergantung insulin yaitu ditandai dengan resistensi jaringan 

terhadap tindakan insulin dikombinasikan dengan defisiensi relatif 

dalam sekresi insulin; tipe 3, lainnya yaitu yang mengacu pada 

beberapa penyebab spesifik lainnya dari kenaikan glukosa darah: 
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pankreatektomi, pankreatitis, penyakit non-pankreas, terapi obat, dll; 

dan tipe 4, diabetes mellitus gestasional yang didefinisikan sebagai 

kelainan kadar glukosa yang tercatat untuk pertama kalinya selama 

kehamilan (Katzung et al., 2012). 

Berdasarkan dari data WHO (World Health Organization) 347 

juta orang di seluruh dunia mengidap diabetes. Pada tahun 2012 

diabetes adalah penyebab langsung dari 1,5 juta kematian dan lebih 

dari 80% kematian diabetes terjadi di negara-negara berpenghasilan 

rendah dan menengah. Secara epidemiologi, Indonesia berada pada 

peringkat 4 mengenai jumlah penduduk dengan diabetes setelah India, 

China dan U.S yaitu sebesar 8.426.000 penduduk pada tahun 2000 dan 

diperkirakan akan mencapai 21.257.000 penduduk dengan diabetes 

pada tahun 2030 (WHO Country and Regional Data On Diabetes, 

2014; Wild et al., 2004). Dari hasil Riset kesehatan Dasar (Riskesdas) 

tahun 2007, diperoleh bahwa proporsi penyebab kematian akibat 

diabetes mellitus pada kelompok usia 45-54 tahun di daerah perkotaan 

menduduki ranking ke-2 yaitu 14,7% dan daerah pedesaan, diabetes 

mellitus menduduki ranking ke-6 yaitu 5,8% (Depkes RI, 2009). 

Terapi farmakologik dengan obat moderen pada penderita 

diabetes mellitus terdiri dari terapi insulin, dan obat hiperglikemia oral 

yaitu golongan sulfonilurea dan glinida; golongan biguanida dan 

tiazolidindion; dan golongan  inhibitor α-glukosidase. Salah satu 

contoh obat oral antidiabetes yang digunakan untuk terapi diabetes di 

Indonesia yaitu glibenklamida dari golongan sulfonilurea. Mekanisme 

kerja dari gliebenklamida yaitu dengan merangsang sekresi insulin di 
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kelenjar pankreas, sehingga hanya efektif pada penderita diabetes yang 

sel-sel β pankreasnya masih berfungsi dengan baik. Glibenklamida 

atau gliburida dimetabolisme di dalam hati, hanya 25% metabolit 

diekskresi melalui ginjal, sebagian besar diekskresi melalui empedu 

dan dikeluarkan bersama tinja (Depkes RI, 2005). 

Efek samping obat hipoglikemik oral golongan sulfonilurea ini 

umumnya ringan dan frekuensinya rendah, antara lain gangguan 

saluran cerna dan gangguan susunan syaraf pusat. Gangguan saluran 

cerna berupa mual, diare, sakit perut, hipersekresi asam lambung dan 

sakit kepala. Gangguan susunan syaraf pusat berupa vertigo, bingung, 

ataksia dan lain sebagainya. Gejala hematologik termasuk leukopenia, 

trombositopenia, agranulosistosis dan anemia aplastik dapat terjadi 

walau jarang sekali. Klorpropamida dapat meningkatkan ADH 

(Antidiuretik Hormon). Hipoglikemia dapat terjadi apabila dosis tidak 

tepat atau diet terlalu ketat, juga pada gangguan fungsi hati atau ginjal 

atau pada lansia. Hipogikemia sering diakibatkan oleh obat-obat 

hipoglikemik oral dengan masa kerja panjang (Depkes RI, 2005). 

Dengan adanya kekurangan dan efek samping dari terapi 

farmakologis menggunakan obat moderen ini maka dilakukan 

penelitian antidiabetes dengan bahan alam sebagai obat tradisional 

karena lebih aman bila dibandingkan dengan obat moderen. Sekitar 

60% dari populasi dunia menggunakan obat-obatan tradisional yang 

berasal dari tanaman obat. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi 

pertumbuhan eksponensial di bidang obat herbal. Obat herbal 

mendapatkan momentum baik dalam negara-negara berkembang dan 
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negara-negara maju karena berasal dari alam dan lebih sedikit efek 

samping. Literatur menunjukkan bahwa ada lebih dari 1.200 spesies 

tanaman menunjukkan aktivitas antidiabetes. Spesies tanaman 

disebutkan dalam teks-teks kuno Ayurveda dan sistem Indian lainnya 

mengenai obat dapat dieksplorasi dengan pendekatan ilmiah moderen 

dalam rangka mengembangkan arah yang lebih baik dalam layanan 

kesehatan (Jothi G dan Brindha P, 2014). 

Indonesia memiliki berbagai macam sumber daya alam terutama 

tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat. Manfaat penggunaan 

obat tradisional di Indonesia juga telah dirasakan sejak jaman nenek 

moyang kita dan saat ini sudah digunakan secara luas oleh masyarakat 

Indonesia. Salah satu tanaman Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk 

tujuan tersebut adalah buah manggis (Garcinia mangostana L.), 

terutama pemanfaatan kulit buahnya. Dari berbagai penelitian telah 

menunjukkan bahwa manggis (Garcinia mangostana L.) memiliki sifat 

sebagai antidiabetes. Senyawa yang diketahui memiliki aktivitas 

sebagai antidiabetes yaitu senyawa santon yang terdapat pada kulit 

buah manggis (Garcinia mangostana L.) (Pasaribu et al., 2012). 

Senyawa santon yang terdapat didalam kulit buah manggis 

memiliki sifat sebagai antidiabetes, antikanker, antiperadangan, 

meningkatkan kekebalan tubuh, antibakteri, antifungi, pewarna alami, 

dan lain-lain. Santon didalam kulit buah manggis yang bersifat sebagai 

antidiabetes telah dibuktikan oleh seorang peneliti di Jepang, yang 

dapat menurunkan kadar glukosa darah pada tikus percobaan dengan 

kasus diabetes mellitus tipe II. Santon dapat menetralkan radikal bebas 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI UJI AKTIVITAS ANTIDIABETES... 
AGATHA NANDA WARDHANY



5 

 

 

 

dan mencegah kerusakan sel β pankreas akibat radikal bebas. Santon 

pada kulit manggis juga telah dibuktikan dengan menggunakan fraksi 

air kulit manggis dan menunjukkan aktivitas antidiabetes. Adapun 

penelitian yang sudah dilakukan pada ekstrak etanol kulit buah 

manggis mempunyai efek terhadap penurunan kadar glukosa darah 

pada mencit (Mus musculus) jantan dengan metode uji toleransi 

glukosa (Pasaribu et al., 2012).  

Perikarpium manggis (Garcinia mangostana L.) yang pada 

umumnya dibuang begitu saja ternyata dapat dikembangkan sebagai 

kandidat obat diabetes.  Oleh karena hal tersebut, dilakukan penelitian 

uji aktivitas ekstrak kering dari perikarpium manggis (Garcinia 

mangostana L.) sebagai antidiabetes terhadap mencit (Mus musculus) 

yang diinduksi aloksan. 

Sebagai subyek penelitian digunakan mencit (Mus musculus) 

yang diinduksi oleh aloksan. Aloksan merupakan bahan kimia yang 

digunakan untuk menginduksi diabetes pada binatang percobaan. 

Pemberian aloksan adalah cara yang cepat untuk menghasilkan kondisi 

diabetik eksperimental (hiperglikemik) pada binatang percobaan. 

Aloksan adalah diabetogen ampuh yang akan menurun dengan asam 

dialurat yang kemudian otomatis teroksidasi kembali ke aloksan 

mengakibatkan produksi H2O2, O2, O2- dan radikal hidroksil yang 

menyebabkan kerusakan pada sel-β pankreas. Hal ini menyebabkan 

penurunan besar dalam tingkat insulin dan peningkatan konsekuen 

dalam kadar glukosa darah puasa pada kontrol penyakit pada hewan 

coba. Aloksan murni diperoleh dari oksidasi  asam urat oleh asam 
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nitrat. Karena cara kerja dari aloksan yang langsung menyerang sel-β 

pankreas secara cepat, maka dalam penelitian digunakan aloksan 

sebagai penginduksi diabetes (Jothi G dan Brindha P, 2014). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, akan diteliti apakah 

pemberian ekstrak kering perikarpium manggis (Garcinia mangostana 

L.) dapat menurunkan kadar gula darah acak mencit (Mus musculus) 

yang diinduksi aloksan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

aktivitas antidiabetes dengan menggunakan ekstrak kering perikarpium 

manggis (Garcinia mangostana L.)  terstandar terhadap mencit 

diabetes yang diinduksi aloksan. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk menguji 

aktivitas ekstrak kering perikarpium manggis (Garcinia mangostana 

L.) terstandar terhadap penurunan kadar gula darah acak mencit (Mus 

musculus) diabetes yang diinduksi aloksan. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan 

informasi ilmiah dan data penunjang untuk penelitian - penelitian 
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selanjutnya dalam rangka pengembangan ekstrak kering perikarpium 

manggis (Garcinia mangostana L.) sebagai antidiabetes sehingga 

dapat digunakan sebagai kandidat obat tradisional alternatif atau 

komplementer. 
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