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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diabetes melitus (DM) sekarang ini merupakan penyakit tidak menular (PTM)

yang global. Dimana sudah menjadi penyebab kematian kelima atau keempat di

negara dengan penghasilan tinggi dan merupakan epidemik di banyak negara

dengan penghasilan rendah dan menengah. Global status report on NCD World

Health Organization (WHO) tahun 2010 melaporkan bahwa 60% penyebab

kematian semua umur di dunia adalah karena PTM dimana DM menduduki

peringkat ke-enam sebagai penyebab kematian. Sekitar 1,3 juta orang meninggal

akibat diabetes dan 4% meninggal sebelum usia 70 tahun.

Menurut Aditama (2013), 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% dan  pada tahun 2030 diperkirakan DM

menempati urutan ke-tujuh penyebab kematian di dunia. Sedangkan untuk di

Indonesia diperkirakan pada tahun 2030 akan memiliki penyandang DM sebanyak

21,3 juta jiwa. Jumlah orang dengan penyakit diabetes meningkat karena

pertumbuhan populasi, urbanisasi dan obesitas serta tidak adanya aktivitas fisik

(Wild, 2004).

Diabetes melitus merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya

peningkatan kadar gula darah, biasanya peningkatan kadar gula darah ini

berkaitan dengan penurunan produksi insulin, sekresi insuin serta resistensi

insulin. DM dalam waktu lama akan berkembang dengan berbagai komplikasi

(Winter, 2002). Diabetes melitus adalah gangguan metabolik yang ditandai

dengan tingginya kadar gula dalam darah yang disebut hiperglikemia dengan

gangguan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein yang disebabkan karena

kerusakan dalam produksi insulin dan kerja dari insulin tidak optimal (WHO,

2006). Tipe diabetes melitus ada empat macam yaitu, diabetes melitus tipe 1,

diabetes melitus tipe 2, diabetes melitus gestasional (DMG) dan diabetes melitus

tipe lain (WHO, 2006).
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Penggunaan tanaman obat tradisional sudah dari dahulu digunakan hingga saat

ini sudah banyak sekali pengobatan yang memanfaatkan tanaman tradisional. Hal

ini dikarenakan banyaknya penelitian tentang berbagai macam khasiat tanaman

obat tradisional. Termasuk untuk diabetes ada beberapa tanaman yang  sudah

diteliti dan digunakan oleh masyarakat sebagai antidiabetes, antara lain adalah

daun sambiloto, kumis kucing, daun salam, tapak dara dan pare. Tanaman tersebut

dapat digunakan sebagai obat diabetes karena mengandung senyawa-senyawa

yang memiliki aktivitas hipoglikemik (Adnyana, 2004).

Tanaman purwoceng (Pimpinella pruatjan Molk) mengandung metabolit

sekunder yaitu sitosterol, stigmasterol, bergapten dan saponin (Rohimatun, 2011)

serta menurut Suzery (2005) tanaman purwoceng juga mengandung triterpenoid,

alkaloid dan flavonoid. Purwoceng merupakan tanaman herba komersial yang

akarnya dilaporkan berkhasiat obat sebagai afrodisiak (meningkatkan gairah

seksual dan menimbulkan ereksi), diuretik (melancarkan saluran air seni) dan

tonik (mampu meningkatkan stamina tubuh) (Darwati, 2006).

Menurut beberapa penelitian mengenai efek hipoglikemik saponin yang

dilakukan oleh peneliti seperti, Meliani (2011), Smith (2012), Murntaz (2009) dan

Elekofehinti (2013) menunjukkan bahwa saponin memiliki efek hipoglikemik.

Dan berdasarkan penelitian Gutierrez (2013), Burdi (2014), Kumar (2013) dan

Ramachandran (2012) menunjukkan bahwa triterpenoid juga memiliki aktivitas

hipoglikemik. Penelitian ini meneliti efek antidiabetes purwoceng karena

purwoceng juga mengandung saponin serta triterpenoiddan diharapkan dapat

meningkatkan pengembangan manfaat purwoceng sebagai obat tradisional.
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B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disusun permasalahan sebagai

berikut :

1. Apakah ekstrak etanol purwoceng (Pimpinella pruatjan Molk)

memiliki efek hipoglikemik pada tikus putih yang di induksi aloksan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui adanya efek hipoglikemik dari ektrak etanol herba

purwoceng (Pimpinella pruatjan Molk) terhadap tikus putih yang di

induksi aloksan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat

bagi masyarakat tentang ada tidaknya aktivitas antidiabetes pada herba

purwoceng (Pimpinella pruatjan Molk) serta diharapkan menjadi sumber

informasi baru bagi kalangan akademis untuk penelitian lanjutan atau yang

lain yang berbahan herba puwoceng.
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