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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Diabetes mellitus (DM) atau yang biasa disebut dengan kencing manis 

merupakan penyakit gangguan metabolik yang disebabkan karena pankreas 

tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan 

insulin yang diproduksi secara efektif. Insulin itu sendiri adalah hormon yang 

mengatur keseimbangan kadar gula darah. Akibatnya terjadi peningkatan 

konsentrasi glukosa di dalam darah atau disebut hiperglikemia (Infodatin, 

2014).  

Rata-rata 1,5-2% dari seluruh penduduk dunia menderita diabetes 

yang bersifat menurun. Menurut WHO pada tahun 2016 jumlah penderita DM 

pada tahun 1980 sebesar 108 juta jiwa mengalami peningkatan pada tahun 

2014 sebesar 422 juta jiwa. Di Indonesia sendiri, penderita diabetes 

diperkirakan mencapai 3 juta orang atau 1,5% dari 200 juta penduduk,Pada 

lima tahun terakhir jumlah ini telah meningkat secara tajam yang disebabkan 

oleh meningkatnya peristiwa obesitas. Diperkirakan bahwa di tahun 2030 

jumlah penderita diabetes akan meningkat sampai 366 juta jiwa, yang berarti 

akan meningkat 2 kali lipat dari tahun 2007 (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Sedangkan pada tahun 2007 jumlah penderita DM di Provinsi Jawa Tengah 

sebesar 1,1%, kemudian pada tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi 

sebesar 2,1% (Kemenkes RI, 2013), Pada tahun 2014 jumlah penderita 

diabetes mellitus di Provinsi Jawa Tengah sebesar 31.624 atau sebesar 

15,87% (Dinkes, 2014).  

Sejauh ini yang dapat dilakukan untuk penanganan pengobatan DM 

masih menggunakan obat antihipoglikemik oral (OHO), namun pemberian 

OHO ini dapat menimbulkan efek samping yang jauh lebih besar. Saat ini 

alternatif pengobatan yang sedang diminati masyarakat adalah pengobatan 

herbal. Salah satu tanaman yang sudah dimanfaatkan dapat menurunkan 

kadar gula darah oleh masyarakat yaitu biji mahoni (Kurniawati et al., 2010).  
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Hasil penelitian sebelumya menunjukkan bahwa ekstrak biji mahoni 

dengan dosis 140 mg/kgbb selama 14 hari mampu menurunkan kadar gula 

darah secara signifikan (p < 0,05; p = 0.047) dan efeknya sebanding dengan 

metformin (Rasyad et al., 2012). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Raja 

(2008) menyatakan bahwa ekstrak etanol biji mahoni dengan dosis 100 

mg/kgbb dan dosis 50 mg/kgbb tidak berbeda nyata dengan pemberian 

glibenklamid dengan dosis 1 mg/kgbb dalam menurunkan kadar gula darah. 

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aliyan (2012) juga 

menyatakan bahwa ekstrak biji mahoni fraksi petroleum eter memiliki 

penghambatan yang paling baik terhadap penghambatan aktivitas alfa-

glikosidase dengan nilai IC50 15,44 ppm.  

Belum banyak penelitian mengenai potensi daun mahoni sebagai 

antidiabetes, oleh karena itu peneliti ingin menguji efektivitas fraksi etil asetat 

terhadap penurunan kadar gula darah pada tikus jantan yang diinduksi 

glukosa.  

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas maka, permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apakah fraksi etil asetat daun mahoni (Swietenia macrophylla King) 

mempunyai efek menurunkan kadar gula darah tikus jantan yang 

diinduksi glukosa?  

2. Apakah ada perbedaan pengaruh pemberian fraksi etil asetat daun 

mahoni (Swietenia macrophylla King) dalam menurunkan kadar gula 

darah dibandingkan dengan pemberian glibenklamid? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah:  

1. Membuktikan efek fraksi etil asetat daun mahoni (Swietenia macrophylla 

King) terhadap penurunan kadar gula darah tikus jantan.  

2. Mengetahui perbedaan antara fraksi etil asetat daun mahoni (Swietenia 

macrophylla King) dan glibenklamid dalam menurunkan kadar gula 

darah tikus jantan 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Menjadi bahan informasi kepada masyarakat tentang efek dari fraksi etil 

asetat daun mahoni (Swietenia macrophylla King) untuk menurunkan 

kadar gula darah.  

2. Mendapatkan dosis yang tepat dari fraksi etil asetat daun mahoni 

(Swietenia macrophylla King) yang memberikan efek menurunkan kadar 

gula darah optimal.  

3. Menambah inventaris tumbuhan obat yang berkhasiat sebagai penurun 

kadar gula darah.  
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