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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Data World Health Organization (WHO) tahun 2014 menyatakan 

bahwa terdapat lebih dari 422 juta orang dewasa di dunia yang menderita 

diabetes melitus dan 1,5 juta orang diantaranya meninggal dunia. Indonesia 

merupakan negara dengan urutan ke-4 dunia setelah India, Cina dan Amerika 

Serikat dengan jumlah penderita sebanyak 8,4 juta jiwa (Kemenkes RI, 2010). 

Data estimasi terakhir IDF (International Diabetes Federation) juga 

menyatakan bahwa sekitar 382 juta penduduk dunia menderita diabetes 

melitus pada tahun 2013 dengan kategori diabetes melitus tidak terdiagnosis 

dan diperkirakan pada tahun 2035 penderita diabetes melitus akan meningkat 

menjadi 592 juta orang (Sicree, 2014).  

Diabetes melitus merupakan penyakit yang dikenal tidak dapat 

disembuhkan, tetapi dapat dikontrol dengan melakukan upaya-upaya seperti 

perencanaan diet, mempertahankan berat badan tubuh normal dan melakukan 

cukup olahraga. Terapi diabetes melitus memiliki tujuan untuk mengurangi 

gejala hiperglikemi, memperlambat onset dan progresi komplikasi penyakit 

mikrovaskular maupun makrovaskular (Dipiro, 2005). Salah satu mekanisme 

obat dalam terapi diabetes melitus adalah menghambat aktivitas enzim α-

glukoksidase, mensitumlasi sel β-Langerhans untuk menghasilkan insulin 

dengan menunda absorbsi glukosa dalam perut (Subroto, 2006).  

Pada umumnya terapi diabetes melitus diberikan injeksi insulin secara 

berkala dan pemberian obat oral antidiabetes seperti golongan sulfonilurea, 

biguanida, thiazolidinedion dan meglitinida yang memiliki efek samping 

seperti sakit kepala, pusing, mual, anoreksia, dan kerusakan organ secara 

permanen. Oleh karena itu, salah satu upaya dalam penanganan terapi 

diabetes melitus adalah dengan menggunakan tumbuhan herbal sebagai terapi 

alternatif antidiabetes yang efektif, spesifik dan aman. 

Salah satu alternatif terapi diabetes melitus adalah dengan 

menggunakan tanaman yang memiliki aktivitas antioksidan. Antioksidan 
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merupakan zat yang memiliki aktivitas menangkal radikal bebas (Tursiman et 

al., 2012) yang bertindak sebagai inhibitor yang bekerja menghambat 

oksidasi dan mampu melindungi sel β pankreas dari reaksi peroksidasi 

berantai yang disebabkan oleh Reactive Oxygen Species (ROS) (patel et al., 

2012). Salah satu senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan adalah 

polifenol. Senyawa polifenol memiliki kemampuan mengikat protein 

sehingga dapat menghambat enzim pengurai karbohidrat seperti α-

glukosidase yang berkontribusi terhadap hiperglikemia post prandial (Griffith 

& Moseley, 1980). Selain senyawa polifenol senyawa alkaloid memiliki 

kemampuan untuk menghentikan reaksi rantai radikal bebas secara efisien. 

Penelitian abdelmoaty (2010) alkaloid dan tanin memiliki kemampuan 

absorbsi glukosa di usus. Salah satu senyawa golongan alkaloid adalah 

kafein, Kafein memiliki aktivitas memblok adenosine reseptor dalam uptake 

glukosa pada skeletas, meningkatkan energi basal dalam merangsang oksidasi 

lemak, memobilisasi glikogen dalam otot, dan meningkatkan lipolisis dari 

jaringan (Tjekyan, 2007). Penelitian Okumura tahun 2012 menunjukan bahwa 

kadar glukosa darah pada mencit yang di kondisikan diabetes secara 

signifikan turun setelah 19 hari pemberian pakan yang mengandung kafein 

dengan konsentrasi 0,031%.   

Biji kola (Cola acuminata) adalah salah satu tanaman yang berasal dari 

Afrika dan banyak tumbuh di Indonesia. Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Oguniade pada tahun 2014 tentang aktivitas antioksidan dan jumlah total 

fenolik pada tanaman kola di afrika menyatakan bahwa biji Cola acuminata 

memiliki jumlah total fenolik tertinggi dan memiliki aktivitas antioksidan 

yang cukup signifikan. Kandungan polifenol berupa katekin, epikatekin, 

apigenin, dan anringenin yang terdapat pada biji Cola nitida yang merupakan 

satu family dengan Cola acuminata dapat menghambat enzim α-amylase dan 

α-glukosidase dengan nilai EC50 = 0,32 mg/dl. Selain polifenol, kafein 

merupakan metabolit sekunder terbesar yang terdapat dalam biji kola (Cola 

acuminata). Skrining senyawa metabolit sekunder yang dilakukan Okeke 

pada tahun 2015 menyatakan bahwa kandungan alkaloid berupa kafein pada 

biji kola (Cola acuminata) lebih besar (0,11%) dari Cola nitida (0,1%).  
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Pada penelitian terdahulu oleh F. Adediwura et al (2011) menunjukan 

bahwa kulit batang Cola acuminata dapat menurunkan kadar glukosa pada 

darah tikus yang telah diinduksi aloksan dan penelitian Iliemene U.D pada 

tahun 2014 juga melaporkan bahwa ekstrak air biji (Cola nitida) dapat 

menurunkan kadar gula darah pada tikus yang telah diinduksi aloksan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti berinisiatif melakukan 

penelitian tentang ekstrak etanol biji kola (Cola acuminata) sebagai 

antidiabetes. Penelitian dilakukan dengan menguji ekstrak etanol biji kola 

(Cola acuminata) terhadap tikus jantan putih galur wistar yang telah 

diinduksi aloksan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk 

mendapatkan obat herbal alami yang dapat berefek sebagai antidiabetes. 

 

B. Perumusan Masalah 

Bedasarkan latarbelakang yang telah dijabarkan diatas maka masalah 

yang ingin diuraikan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Berapa kadar kafein yang tedapat dalam ekstrak etanol biji kola (Cola 

acuminata)? 

2. Apakah ekstrak etanol biji kola (Cola acuminata) memiliki efek terhadap 

penurunan kadar glukosa darah pada tikus yang diinduksi aloksan? 

 

C. Tujuan Penelitian   

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Mengukur kadar kafein yang terdapat dalam ekstrak etanol biji kola (Cola 

acuminata). 

2. Menentukan pengaruh ekstrak etanol biji kola (Cola acuminata) terhadap 

penurunan kadar glukosa darah pada tikus yang diinduksi aloksan.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang 

bermanfaat bagi masyarakat tentang aktivitas antidiabetes pada tanaman kola 

(Cola acuminata) melengkapi aktivitasnya selain sebagai antikanker dan agen 
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kemopreventif serta mendukung pengembangan potensi aktivitas farmakologi 

yang terdapat pada biji kola (Cola acuminata). 
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