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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit metabolik dengan gejala 

hiperglikemia sebagai akibat dari kurangnya produksi insulin oleh karena 

adanya disfungsi sel beta pankreas, meningkatnya resistensi selular terhadap 

insulin, atau keduanya (Harikumar et al., 2013). Jika kadar gula darah pada 

diabetes melitus tidak terawat, dapat terjadi komplikasi, salah satunya adalah 

nefropati diabetik, yaitu keadaan di mana terdapat perubahan struktur ginjal 

akibat gula darah yang berlebih. 

Pada tahun 2012 terdapat 1,5 juta kematian di seluruh dunia yang 

disebabkan oleh diabetes. Hal ini menyebabkan diabetes menduduki peringkat 

kedelapan penyebab utama kematian pada kedua jenis kelamin dan peringkat 

kelima penyebab utama kematian pada wanita (World Health Organization, 

2016). Di Indonesia pada tahun 2013 dilaporkan sebanyak 6,9% penduduk usia 

≥ 15 tahun menderita diabetes (Kementrian Kesehatan, 2013). Sebanyak 422 

juta orang pada tahun 2014 dengan prevalensi 8,5% di antara populasi orang 

dewasa di dunia dilaporkan menderita diabetes. Pada tahun 2017 terdapat 

kurang lebih 10,3 juta orang dewasa usia 20-79 tahun dengan diabetes di 

Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai peringkat keenam terbanyak di 

dunia. Pada tahun 2045 diperkirakan jumlah penderita diabetes di Indonesia 

akan mencapai 16,7 juta orang (International Diabetes Federation, 2017). 

Berdasarkan data dari Amerika serikat, 40% penderita diabetes akan menderita 

penyakit ginjal kronis. Data yang dikumpulkan dari 54 negara mengungkapkan 
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bahwa lebih dari 80% kasus penyakit ginjal tahap akhir disebabkan oleh 

diabetes, hipertensi, atau kombinasi keduanya. Prevalensi penyakit ginjal tahap 

akhir 10 kali lebih tinggi pada orang dengan diabetes dibandingkan dengan yang 

tidak (World Health Organization, 2016). 

Secara umum diabetes melitus dibagi menjadi empat kategori antara lain 

tipe 1 yang berkaitan  dengan kerusakan sel beta karena proses autoimun dan 

mengarah ke defisiensi insulin absolut, tipe 2 yang berkaitan dengan resistensi 

insulin, diabetes melitus gestasional merupakan hiperglikemia yang didiagnosis 

saat kehamilan, dan tipe spesifik karena penyebab lain (American Diabetes 

Association, 2018). Hiperglikemia pada diabetes melitus dapat mengganggu 

keseimbangan hemodinamika dan homeostasis metabolik. Karena berlangsung 

secara kronis, ketidakseimbangan lingkungan mikro yang disebabkan oleh 

hiperglikemia dapat menyebabkan munculnya kelainan selular (Magee et al., 

2017). Akibatnya, pasien diabetes melitus mendapat komplikasi serius berupa 

gagal organ dan komplikasi metabolik progresif yang dapat mengarah ke 

kematian dini (Piero et al., 2014). Komplikasi yang paling berdampak pada 

pasien diabetes melitus adalah kelainan sistem pembuluh darah sebagai akibat 

dari komplikasi metabolik. Ginjal adalah organ yang kaya akan mikro vaskular 

dan sensitif dengan perubahan keadaan hemodinamika dan metabolik, yang 

menyebabkan organ tersebut menjadi target yang rentan terhadap perubahan 

lingkungan mikro. Karena ketidakseimbangan hemodinamika dan metabolik 

yang berlangsung secara progresif ginjal akan mengalami perubahan struktural 

yang mengakibatkan terganggunya fungsi ginjal. Penyakit ginjal akibat diabetes 

(Nefropati diabetik) adalah salah satu penyebab utama gagal ginjal terminal dan 
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kematian tertinggi antara komplikasi diabetes melitus lainnya (Magee et al., 

2017).  

Spesies oksigen reaktif (ROS) memainkan peran penting dalam patogenesis 

komplikasi diabetes karena pada hiperglikemia yang persisten, produksi ROS 

meningkat. Sumber utama dari produksi ROS yang berlebihan adalah 

mitokondria yang memiki kemampuan untuk memproduksi antioksidan 

endogen secara berlebihan. Adanya peningkatan produksi ROS yang berlebihan 

dan sistem pertahanan antioksidan yang lemah mendukung peningkatan stres 

oksidatif (Sifuentes-Franco et al., 2018). Stres oksidatif dapat menyebabkan 

terjadinya oksidasi makromolekul penting termasuk protein, lipid, karbohidrat, 

dan DNA. Oksidasi makromolekul penting ini nantinya juga akan menyebabkan 

kerusakan jaringan (Forbes et al., 2008). Antioksidan dipercaya memainkan 

peran penting dalam sistem pertahanan tubuh terhadap ROS sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya kerusakan jaringan (Anuj et al., 2016). 

Clinachantus nutans Lindau atau biasa dikenal sebagai dandang gendis, 

belalai gajah, atau ‘snake grass’ merupakan salah satu spesies penting dari 

famili Acanthaceae. Dandang gendis, yang telah digunakan sebagai obat herbal 

di Malaysia, Indonesia, Thailand, dan China, dipercaya memiliki berbagai 

potensi pada pengobatan herbal tradisional antara lain ruam kulit, gigitan 

serangga dan ular, lesi akibat virus herpes simplex, asam urat, dan diabetes 

(Alam et al., 2016). Ekstrak etanol daun dandang gendis dilaporkan memiliki 

khasiat sebagai antidiabetes dan teruji mengandung antioksidan seperti 

flavonoid, saponin, dan tanin (Abdullah & Kasim, 2017).  

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK... MIRANDA JEMYMA M



4 

 

 
 

Flavonoid dapat memodulasi metabolisme karbohidrat dan lemak, 

menurunkan hiperglikemia, dislipidemia dan insulin resisten, meningkatkan 

metabolisme jaringan adiposa, dan mengurangi stres oksidatif dan jalur 

persinyalan yang peka terhadap stres dan proses inflamasi, mengurangi 

apoptosis, dan meningkatkan proliferasi sel β pankreas (Testa et al., 2016; 

Vinayagam & Xu, 2015). Saponin dapat meremajakan insulin, memperbarui 

persinyalan insulin, menghambat aktivitas α-glukosidase, menghambat ekspresi 

mRNA glikogen fosforilase dan glukosa 6-fosfatase (G-6P) dan meningkatkan 

ekspresi GLUT4 (El Barky et al., 2017). Tanin mengaktivasi mediator jalur 

persinyalan insulin seperti Phosphoinositide 3-Kinase (PI3K) dan Mitogen-

Activated Protein Kinase (p38 MAPK) serta translokasi GLUT-4 sehingga 

dapat meningkatkan ambilan glukosa (Kumari & Jain, 2012). 

Budidaya dandang gendis terbilang mudah karena cukup dengan menebar 

benih ke tanah yang lembab, dikeringkan, atau dengan memotong batangnya 

(NParks, 2013). Sehingga dandang gendis mudah dibudidayakan dan cukup 

ekonomis untuk alternatif terapi diabetes. 

Berdasarkan alasan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai 

pengaruh pemberian ekstrak etanol dandang gendis terhadap gambaran 

histopatologi tikus putih (Rattus norvegicus). Penelitian eksperimental ini akan 

menggunakan model hewan coba tikus putih jantan (Rattus norvegicus) galur 

Wistar diabetes sebanyak 35 ekor. Penggunaan hewan coba dilakukan kepada 

tikus putih karena memiliki fisiologi yang mirip dengan manusia. Tikus-tikus 

ini akan diinduksi streptozotosin (STZ) lalu diberi perlakuan berupa pemberian 

ekstrak daun dandang gendis dengan dosis 75 mg/kgBB, 150 mg/kgBB, dan 
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300 mg/kgBB, metformin 1000mg/x, serta kontrol yang tidak diberi perlakuan. 

Parameter yang diukur adalah gambaran histopatologi ginjal Rattus norvegicus 

galur Wistar model diabetes. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah pemberian ekstrak daun dandang gendis (Clinacanthus nutans) 

dengan dosis 75 mg/kgBB dapat memperbaiki gambaran histopatologi 

ginjal Rattus norvegicus galur Wistar model diabetes? 

2. Apakah pemberian ekstrak daun dandang gendis (Clinacanthus nutans) 

dengan dosis 150 mg/kgBB dapat memperbaiki gambaran histopatologi 

ginjal Rattus norvegicus galur Wistar model diabetes? 

3. Apakah pemberian ekstrak daun dandang gendis (Clinacanthus nutans) 

dengan dosis 300 mg/kgBB dapat memperbaiki gambaran histopatologi 

ginjal Rattus norvegicus galur Wistar model diabetes? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui pengaruh pemberian ekstrak dandang gendis 

(Clinacanthus nutans) terhadap gambaran histopatologi ginjal pada 

diabetes melitus. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Menganalisis pengaruh pemberian ekstrak daun dandang gendis 

(Clinacanthus nutans) dengan dosis 75 mg/kgBB terhadap 

gambaran histopatologi ginjal pada Rattus norvegicus galur Wistar 

model diabetes 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK... MIRANDA JEMYMA M



6 

 

 
 

2. Menganalisis pengaruh pemberian ekstrak daun dandang gendis 

(Clinacanthus nutans) dengan dosis 150 mg/kgBB terhadap 

terhadap gambaran histopatologi ginjal pada Rattus norvegicus 

galur Wistar model diabetes 

3. Menganalisis pengaruh pemberian ekstrak daun dandang gendis 

(Clinacanthus nutans) dengan dosis 300 mg/kgBB terhadap 

terhadap gambaran histopatologi ginjal pada Rattus norvegicus 

galur Wistar model diabetes 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Memberikan informasi ilmiah mengenai pengaruh pemberian 

ekstrak dandang gendis (Clinacanthus nutans) terhadap gambaran 

histopatologi penyakit ginjal karena diabetes. 

1.4.2 Manfaat praktis 

Untuk mengembangkan ekstrak daun dandang gendis (Clinachantus 

nutans) sebagai terapi penyakit ginjal akibat diabetes.  
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