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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Diabetes merupakan penyakit dengan gangguan metabolik kronis 

yang ditandai dengan hiperglikemi dan perubahan fungsi dalam 

metabolisme karbohidrat lemak dan protein dikarenakan pankreas tidak 

memproduksi insulin yang cukup, atau ketika tubuh tidak dapat secara 

efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Diabetes melitus dapat 

menimbulkan hiperglikemia yang dari waktu ke waktu menyebabkan 

komplikasi kronis serta kerusakan serius pada banyak sistem tubuh, 

khususnya saraf dan pembuluh darah seperti mikrovaskuler, makrovaskular, 

dan gangguan saraf (Dipiro et al, 2008; WHO, 2014). 

Berdasarkan etiologinya, diabetes mellitus (DM) diklasifikasikan 

menjadi tiga macam yaitu DM tipe 1, DM tipe 2 dan DM gestasional. DM 

tipe 1 dicirikan oleh defisiensi absolut fungsi sel β yang disebabkan oleh 

destruksi sel β pankreas yang dimediasi oleh sistem imun. Disamping itu, 

kerusakan β pankreas disebabkan oleh proses idiopatik. DM tipe 2 

disebabkan faktor kombinasi genetik dan non genetik yang menyebabkan 

resistensi insulin dan defisiensi insulin. Penyebab gen spesifik belum 

diketahui, sedangkan faktor non genetik disebabkan oleh usia, asupan kalori 

berlebih, kegemukan, berat bayi lahir rendah, dan adiposit sentral. DM tipe 

ini terjadi sekitar 90-95% kasus dari sindrome diabetes. DM gestasional 

disebabkan adanya resistensi dan defisiensi insulin relatif yang menyertai 

proses kehamilan. DM tipe ini terjadi sekitar 1-2% dari kasus sindroma 

diabetes (Suprapti dan Nilamsari, 2013). 
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DM tipe 1 mencakup 5%-10% dari keseluruhan kasus DM dan 

disebabkan oleh faktor genetik tiap individu. Gen dari tiap individu dan 

faktor lingkungan merupakan prevalensi utama pada populasi secara umum. 

Sedangkan, DM tipe 2 mencakup sebanyak 90% dari seluruh kasus DM dan 

prevalensi penderita di Amerika Serikat diperkirakan 9,6% pada pasien 

berumur 20 tahun keatas (Dipiro et. al., 2008). 

Menurut WHO (2014), 347 juta orang di seluruh dunia mengidap 

diabetes. Lebih dari 80% kematian diabetes terjadi di negara berpenghasilan 

rendah dan menengah.WHO juga memproyeksikan bahwa kematian yang 

disebabkan oleh diabetes akan berlipat ganda antara tahun 2005 dan 2030. 

Berdasarkan proyeksi World Health Organization (WHO), diperkirakan 

bahwa dalam kurun waktu 30 tahun (1995-2025), jumlah penderita diabetes 

di negara berkembang akan meningkat sebesar 170 %. Dari persentase 

tersebut, jumlah penderita diabetes di Indonesia akan meningkat dari 5 juta 

penderita menjadi 12 juta penderita yang akan termasuk dalam daftar 10 

negara dengan jumlah penderita diabetes terbesar 

(www.who.int/diabetes/en). 

 Sampai tahun 1995, terdapat beberapa pilihan untuk pengobatan 

farmakologis yang tersedia untuk pasien diabetes. Pilihan pengobatan 

tersebut yaitu sulfonilurea khusus untuk DM tipe 2 dan insulin untuk DM 

tipe 1 atau 2. Sejak tahun 1995, sejumlah obat baru diperkenalkan di 

Amerika Serikat. Saat ini terdapat enam kelas dari agen oral disetujui untuk 

pengobatan DM tipe 2, yaitu α-glukosidase inhibitor, biguanid, meglitinid, 

peroxisome proliferator activated receptor γ-agonists (yang sering dikenal 

sebagai thiazolidinedion [TZD] atau glitazones), DPP-IV inhibitor dan 

Sulfonilurea. Obat antidiabetes oral sering dikelompokkan menurut
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mekanisme menurunkan glukosa mereka. Biguanid dan TDZ dikategorikan 

sebagai sensitizer insulin karena kemampuannya untuk mengurangi 

resistensi insulin. Sulfonilurea dan meglitinid sering dikategorikan sebagai 

pemicu sekresi insulin karena dapat meningkatkan pelepasan insulin 

endogen (Dipiro et al., 2008). 

Penggunaan bahan alam sebagai obat traditional di Indonesia telah 

dilakukan oleh nenek moyang sejak berabad-abad yang lalu, hal tersebut 

dapat dibuktikan dari adanya naskah lama pada daun lontar Husodo (Jawa), 

Usada (Bali), Lontarak pabbura (Sulawesi Selatan), dokumen Serat Primbon 

Jampi, Serat Racikan Boreh Wulang Dalem dan relief candi Borobudur 

yang menggambarkan orang sedang meracik obat (jamu) dengan tumbuhan 

sebagai bahan bakunya (Sari, 2006). 

 Vernonia amygdalina Delile yang dikenal sebagai daun afrika 

merupakan spesies sayuran yang ditemukan di daerah tropis dan subtropis 

di dunia. Vernonia amygdalina Delile merupakan obat herbal tradisional 

untuk antidiabet yang sangat populer di Nigeria. Tanaman ini mempunyai 

aktivitas sebagai antibakteri, antijamur, antiparasit, antimalaria, antivirus, 

antikanker, antelmintik, antimutagenik, antifertilitas, antikoagulan, 

analgesik, antiinflamasi, perlindungan terhadap liver, antioksidan, 

antidiabet, dan hipolipidemia. Konsumsi daun afrika dengan cara dikunyah 

pada subjek manusia normal diketahui dapat mengontrol glukosa darah 

postprandial tanpa terjadi efek antidiabetes berat (Yeap et al, 2010; 

Sodamade, 2013). 
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 Pada penelitian ini subyek percobaan yang digunakan adalah 

mencit yang diinduksi aloksan. Aloksan merupakan senyawa yang memiliki 

efek diabetogenik yang disintesis dari oksidasi asam urat. Aloksan bekerja 

dengan cara pembentukan senyawa oksigen reaktif yang disebabkan oleh 

reduksi dari aloksan. Pada sel β-pankreas, reduksinya terjadi karena 

beberapa agen pereduksi seperti GSH (glutation tereduksi), sistein dan 

kelompok sulfhydryl yang terikat protein (termasuk enzim yang 

mengandung gugus GSH). Salah satu target dari senyawa oksigen reaktif ini 

adalah DNA dari sel-sel pankreas. Karena mekanisme kerjanya yang 

langsung menyerang ke sel β-pankreas secara cepat, maka digunakan 

aloksan sebagai zat penginduksi diabetes (Szkudelski, 2001). 

 Selain itu, pada penelitian ini juga dilakukan penentuan profil 

metabolit dari tanaman Vernonia amydalina Delile untuk mengetahui profil 

kromatogram daun Afrika yang diambil dari wilayah Surabaya timur. 

Metabolit sekunder adalah senyawa dalam kelompok besar dari berbagai 

kelompok metabolit yang muncul sebagai respon akibat induksi stres. 

Senyawa-senyawa ini tidak penting untuk struktur sel dan kelangsungan 

hidup, namun seringkali berhubungan dengan proteksi tanaman terhadap 

stres biotik dan abiotik. Setiap kelompok metabolit sekunder memiliki 

karakteristik kimia yang spesifik, sehingga cara ekstraksi dan analisis 

metode spesifik harus dilakukan pengembangan lebih dalam untuk 

mempelajarinya (Rispail et al, 2005). 

 Pada penelitian ini akan dilakukan uji aktivitas antidiabet pada 

mencit yang diinduksi aloksan untuk mengetahui aktivitas daun afrika 

(Vernonia amygdalina Delile) sebagai antidiabet. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

1. Apakah ekstrak kering daun Afrika (Vernonia amygdalina Delile) 

memiliki aktivitas antidiabetes pada mencit diabet hasil induksi 

aloksan? 

2. Bagaimana profil metabolit sekunder dari ekstrak kering daun 

Afrika (Vernonia amygdalina Delile)? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Menentukan aktivitas antidiabetes dari ekstrak kering daun 

afrika (Vernonia amygdalina Delile) pada mencit diabetes hasil 

induksi aloksan dan profil metabolit sekunder dari Vernonia 

amygdalina Delile. 

 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Menentukan pengaruh pemberian ekstrak kering daun 

Afrika (Vernonia amygdalina Delile) terhadap penurunan 

kadar gula dalam darah mencit hasil induksi aloksan. 

2. Menentukan profil metabolit sekunder ekstrak kering 

daun Afrika (Vernonia amugdalina Delile). 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

 Dengan adanya penelitian ini, diharapkan ekstrak kering daun 

Afrika (Vernonia amygdalina Delile) yang merupakan tumbuhan obat baru 

bagi masyarakat Indonesia dapat berpotensi untuk dikembangkan menjadi 

produk herbal yang berkhasiat sebagai obat antidiabetes yang aman dan 

efektif. 
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