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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Diabetes melitus (DM) atau  yang  lebih dikenal dengan penyakit gula 

atau kencing  manis merupakan suatu kelompok penyakit metabolik yang 

ditandai dengan  hiperglikemia, terjadi akibat kelainan sekresi insulin, kerja 

insulin maupun keduanya (Gustaviani, 2006). Berdasarkan data International 

Diabetes Federation (IDF) tahun 2014, 138 juta orang di dunia menderita 

diabetes dan untuk Indonesia pada kelompok usia 20-75 tahun yang 

meninggal akibat penyakit diabetes melitus sebanyak 175 juta orang. 

Berdasarkan laporan Sistem Informasi Rumah Sakit tahun 2011, jumlah 

penyandang DM di unit rawat inap di Indonesia sebesar 1,03% dengan 

jumlah kematian 1,5% (Aditama, 2013). Bila tidak dilakukan upaya untuk 

memperlambat epidemik, tahun 2055 jumlah penderita diabetes akan 

meningkat hingga 202 juta orang (IDF, 2014). 

Tujuan terapi pada diabetes melitus diarahkan untuk mengurangi gejala 

hiperglikemia, memperlambat onset dan progresi komplikasi penyakit 

mikrovaskular maupun makrovaskular (Dipiro, 2005). Beberapa mekanisme 

antidiabetik antara lain menghambat aktivasi enzim α-glukosidase, 

menstimulasi sel β-Langerhans untuk menghasilkan insulin dan dengan 

menunda absorbsi glukosa dalam perut (Subroto, 2006). 

Pengobatan diabetes pada umumnya diberikan injeksi insulin secara 

berkala dan pemberian obat oral antidiabetik seperti golongan sulfonilurea, 

biguanida, thiazolidinedion dan meglitinida yang memiliki beberapa efek 

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

secara permanen. Selain itu dibutuhkan biaya yang mahal sehingga 

masyarakat mulai beralih menggunakan cara tradisional dengan bahan alam 

1 
Aktivitas Antidiabetik Serbuk..., Hamidah Haryanti Rahma, Fakultas Farmasi UMP, 2016



2 
 

 
 

seperti undur-undur darat (Myrmeleon sp.) untuk menurunkan gula darah 

(Lee et al., 2007). 

Undur-undur darat (Myrmeleon sp.) secara empiris sudah sering 

digunakan oleh masyarakat di daerah Purwokerto dalam bentuk larva kering 

undur-undur darat (Myrmeleon sp.) yang sudah dikeringkan ataupun larva 

undur-undur hidup yang dimasukkan dalam kapsul. Larva undur-undur darat 

(Myrmeleon sp.) diketahui mengandung alkaloid isoindolin yang memiliki 

aktivitas antimalaria maupun antiepilepsi pada anak-anak (Nakatani et al., 

2006). Selain itu undur-undur darat (Myrmeleon sp.) diduga mengandung 

senyawa mirip sulfonilurea yang merupakan turunan sulfanilamid yang 

bekerja dengan merangsang sekresi insulin di pankreas (Tyas, 2006). 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak metanol 70% undur-

undur muda utuh memiliki aktivitas inhibisi terhadap enzim α-glukosidase 

tertinggi sebesar 22,81% (Faiz,2008). Pemberian kombinasijus undur-undur 

darat (Myrmeleon sp.) dengan pisang ambon selama 14hari dapat menurunkan 

kadar gula darah dengan dosis 0,01ml/200g (Tyas,2006).  

Penelitian ini akan mengkaji efek antidiabetik serbuk dan ekstrak etanol 

undur-undur darat (Myrmeleon sp.)terhadap kadar gula darah tikus jantan 

galur wistar yang dibebani glukosa. Perbandingan efek antidiabetik dua 

bentuk sediaan undur-undur darat (Myrmeleon sp.) yang berbeda ini dilakukan 

atas dasar penggunaan undur-undur darat (Myrmeleon sp.) sebagai 

antidiabetik dimasyarakat dalam bentuk kapsul yang berisi 5 ekor larva undur-

undur darat (Myrmeleon sp.). Sehingga diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada masyarakat mengenai efek antidiabetik  undur-undur darat 

(Myrmeleon sp.) yang paling optimal dari kedua bentuk sediaan dan 

meningkatkan pengembangan pemanfaatan undur-undur darat (Myrmeleon 

sp.) sebagai obat traditional untuk diabetes melitus. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disusun permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana aktivitas antidiabetik serbuk dan ekstrak undur-undur darat 

(Myrmeleon sp.) ? 

2. Apakahaktivitas antidiabetik ekstrak etanolundur-undur darat 

(Myrmeleon sp.)  lebih baik dibandingkan serbuk undur-undur darat ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menentukan aktivitas antidiabetik dari serbuk undur-undur darat 

(Myrmeleon sp.) terhadap tikus putih jantan yang dibebani glukosa 

2. Mendapatkan aktivitas antidiabetikyang terbaik dari serbuk undur-undur 

darat (Myrmeleon sp.) dan ekstrak undur-undur darat (Myrmeleon sp.). 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi masyarakat tentang aktivitas antidiabetik dari serbuk undur-

undur darat (Myrmeleon sp.). Sehingga dapat diketahui aktivitas antidiabetik 

yang optimal dari dua bentuk sediaan undur-undur darat (Myrmeleon sp.) dan 

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan 

obat-obat bahan alam yang aman. 
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