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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 Berdasarkan penelitian epidemiologi, Word Healty Organitation (WHO) 

memperkirakan bahwa pada tahun 2000 jumlah penderita diabetes  mellitus di atas 

umur 20 tahun berjumlah 150 juta orang dan dalam kurun waktu 25 tahun akan 

meningkat menjadi 300 juta. Jumlah tertinggi penderita diabetes mellitus terdapat 

dikawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di Jawa Tengah prevalensi 

penderita DM tipe 1 pada tahun 2007 sebasar 0,09%, sedangkan kasus DM tipe 2 

mengalami peningkatan sebesar 0,74 % pada tahun 2005; 0,83% pada tahun 2006  

dan 0,96%  pada tahun 2007. 1 

              Diabetes mellitus merupakan penyakit  metabolik  kronis tidak menular, 

dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, 

kerja insulin atau keduanya yang tidak dapat disembuhkan tetapi dapat 

dikendalikan.  Kadar gula darah merupakan kadar glukosa dalam darah dengan 

nilai > 126 mg/dl dalam keadaan puasa dinyatakan kadar gula darah tinggi/ 

kencing manis yang sering disebut diabetes mellitus. Kadar gula darah yang tinggi 

dan berlangsung lama dapat menimbulkan komplikasi yaitu kelainan 

mikrovaskuler seperti retinopati, nefropati, jantung koroner dan kelainan 

makrovaskuler  seperti stroke, jantung sistemik dan gangren. Komplikasi diabetes  

dapat mengenai berbagai organ tubuh dan jaringan diantaranya adalah  kerusakan 

ginjal yang ditandai dengan albumin urin  karena penurunan filtrasi glomerulus 
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ginjal dan gangguan respon imunitas. Kondisi kadar gula darah melebihi normal 

memicu terjadinya peningkatan radikal bebas pada berbagai sel tubuh termasuk 

jumlah sel neutrofil.2,3   

Hiperglikemi   terus menerus dapat meningkatkan jumlah radikal bebas 

dalam darah sehingga memudahkan terjadinya inflamasi pada dinding pembuluh 

darah. Terjadinya inflamasi akan memacu jumlah sel neutrofil, namun  pada 

kondisi hiperglikemi aktivitas sel neutrofil akan menurun.4 Berbagai sitokin dan 

growth factor diantaranya IL-6 , tumor nekrosis factor (TNF), transforming 

growth factor-1 (TGF-1)  menyebabkan disfungsi endotel. TGF-1 di glomerulus 

akan menstimulasi proliferasi  epitel,  sel mesangial  sehingga memacu ekspansi 

matrik mesangial yang khas pada glomerulosklerosis.3,5  

   Fibronektin merupakan penyusun matrik mesangial, yang berikatan pada 

komponen matrik ekstraseluler ( kolagen, fibrin, heparin, proteoglikan) dan 

berspektrum luas.  Adanya fibronektin pada matrik ekstra seluler mesangial dapat 

diketahui melalui  pemeriksaan secara imunohistokimia dengan  pemberian anti 

fibronektin. Secara histologi hiperglikemi pada ginjal, menyebabkan  perubahan 

glomerulus, yang ditandai oleh proliferasi reaktif sel mesangial, infiltrasi 

makrofag teraktifasi dan deposisi matriks ekstrasel diantara mesangial (ekspansi 

mesangial) berupa kolagen tipe IV, laminin, fibronektin dan penebalan  membrana 

basalis glomerulus, yang akan menimbulkan glomerulosklerosis.5 

Hiperglikemi pada hewan coba yang diinduksi Streptozotocin (STZ), 

bersifat reversible serta spesifik merusak sel beta pankreas, ginjal, medulla 

adrenal tanpa membutuhkan dosis yang besar. Pemeriksaan histopatologi ginjal 
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dengan mengetahui ekspresi fibronektin pada glomerulus menunjukkan perubahan 

patologi yang jelas.6  

 Beberapa penelitian melaporkan bahwa  Morinda citrifolia L yang dikenal 

dengan mengkudu banyak digunakan oleh masyarakat  sebagai bahan obat alami.  

Ekstrak etanol Morinda citrifolia L  mengandung flavonoid  sebagai antioksidan 

yang mampu menahan laju absorbsi glukosa darah dari saluran cerna menuju 

pembuluh darah sehingga mampu menahan laju peningkatan kadar glukosa darah. 

Dengan mencegah peningkatan kadar glukosa darah diharapkan dapat mencegah 

peningkatan radikal bebas, sehingga diharapkan pemberian ekstrak etanol 

Morinda citrifolia L  dapat  membantu melindungi sel dari kerusakan akibat 

paparan radikal bebas.7  

Hingga saat ini penelitian tentang efek ekstrak etanol  Morinda citrifolia L 

terhadap  kadar gula darah ,  jumlah neutrofil dan   fibronektin glomerulus, pada 

tikus yang diinduksi streptozotocin belum pernah dilakukan, oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian tentang efek ekstrak etanol Morinda citrifolia L terhadap 

gula darah, jumlah neutrofil dan fibronektin glomerulus pada tikus DM. 

Penggunaan ekstrak etanol Morinda citrifolia L sebagai obat herbal alami. 

 

1.2. Perumusan masalah 

1.2.1. Rumusan masalah umum 

Berdasarkan latar belakang tersebut  dapat dirumuskan masalah penelitian  

adalah “Apakah  ekstrak etanol Morinda citrifolia L  dapat menurunkan 
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kadar gula darah, jumlah neutrofil, ekspresi fibronektin pada tikus diabetes 

mellitus 

1.2.2. Rumusan masalah khusus 

 1. Apakah ekstrak etanol Morinda citrifolia L dapat menurunkan kadar 

    gula darah pada tikus DM sebelum dan sesudah diberi ekstrak etanol  

    Morinda citrifolia L dosis 10,20,40,80 mg/dl ? 

2. Apakah ekstrak etanol Morinda citrifolia L dapat menurunkan jumlah   

    neutrofil pada tikus DM yang diberi ekstrak etanol Morinda citrifolia L  

    dosis 10,20,40,80 mg/dl ? 

3. Apakah ekstrak etanol Morinda citrifolia L dapat menurunkan ekspresi    

    fibronektin glomerulus pada tikus DM yang diberi ekstrak etanol   

      Morinda citrifolia L  dosis 10,20,40,80 mg/dl ? 

1.3.Tujuan Penelitian  

1.3.1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan membuktikan efek ekstrak etanol M. citrifolia L dapat 

menurunkan kadar gula darah, jumlah neutrofil, ekspresi fibronektin glomerulus 

pada tikus diabetes mellitus. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Membuktikan  ekstrak etanol Morinda citrifolia L dosis 10,20,40,80  

     mg/dl   dapat menurunkan kadar gula darah pada tikus DM  

2. Membuktikan ektrak etanol Morinda citrifolia L dosis 10,20,40,80  

     mg/dl  dapat menurunkan jumlah neutrofil pada tikus DM  

3. Membuktikan ekstrak etanol Morinda citrifolia L dosis 10,20,40,80  
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     mg/dl dapat menurunkan ekspresi fibronektin glomerulus pada tikus  

     DM  

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Ilmu Pengetahuan 

Memberikan informasi pengembangan IPTEK bidang kesehatan tentang 

manfaat Morinda citrifolia, apakah dapat digunakan sebagai obat alternatif  

untuk mengobati  diabetes mellitus. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi, ada tidaknya efek ekstrak etanol  Morinda 

citrifolia L untuk dipakai sebagai obat diabetes  mellitus yang benar 

berdasarkan hasil penelitian ilmiah. 

3. Bagi peneliti lain 

Memberikan informasi keilmuan sebagai kajian ilmiah untuk dasar 

penelitian lebih lanjut terhadap terapi  diabetes mellitus. 

 

1.5. Orisinalitas 

Menurut penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan melalui internet/ 

jurnal  ataupun penelitian terdahulu terhadap  efek  ekstrak etanol Morinda 

citrifolia L terhadap  kadar gula darah, jumlah neutrofil,  dan ekspresi 

fibronektin  glomerulus  belum pernah dilakukan. 
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 Tabel 1: Penelitian terkait  

Penaliti Judul Metode Dosis Hasil 

Adyana IK,  
Yulinah E 
Andreanus A 
Kumolasari E, 
Iwo MI, Sigit JI, 
Suwendar,   
2004 8 

Uji Aktivitas 
Antidiabetes 
Ekstrak Etanol 
Buah 
Mengkudu(Morind
a citrifolia L) 

Eksperimantal 
:Toleransi glukosa 
pada tikus dan 
mencit diabetes 
imbasan aloksan 

Ekstrak 
mengkudu 
500 mg/kg 
bb, 
1000mg/kg 
bb 

Ekstrak 
mengkudu 
500mg/kg bb, 
1000mg/kg bb  
setelah hari ke 4 
dapat 
menurunkan 
kadar glukosa 
serum masing-
masing 62,1% 
dan 74,1%.  

Suhartono E, 
Setiawan B, 
Edyson, Ramlah. 
2005. 9 

Uji aktivitas 
antioksidan jus 
buah mengkudu 
(Morinda citrifolia 
L) dan perannya 
sebagai inhibitor 
advanced glycation 
end 
products(AGEs) 
akibat reaksi 
glikosilasi 

Eksperiimental: 
Reaksi jus 
mengkudu dengan 
2,4 
dinitrophenylhydr
azin(DNPH) dan 
dianalisis dengan 
spektrofotometer 

Konsentrasi 
jus 
mengkudu 
0,25 g/ml 

Aktivitas 
antioksidan jus 
mengkudu 
konsentrasi 0,25 
g/ml adalah 
125,46±27,79%. 
Jus buah 
mengkudu dapat 
menghambat 
pembentukan 
AGEs.  

Purwanto E, 
2007.2 

Korelasi Jumlah 
Netrofil, Limfosit 
dan Monosit 
dengan kadar 
Albuminuri pada 
pasien DM Tipe 2 
dengan 
Mikroalbuminuria 

Observational;pas
ien DM Tipe 2 

Jumlah 
leukosit, 
Monosit dan 
mikroalbumi
nuria 

Jumlah leukosit 
dan Monosit 
dalam batas 
normal dan 
tidak ada 
korelasi dengan 
mikroalbuminur
in  

Sato et al, J 
Nutritional 
biochemistry 
(2005).10 

Protective effect of 
polyphenol-
containing azuki 
bean ( Vigna 
angularis) seed 
coats on the renal 
cortex in 
streptozotocin –
induced diabetic  
rats 

Eksperimental; 
mencit diabetes 
dan normal; 
induksi STZ 

STZ inj 125 
mg/kg/hari  
untuk 2 har 

Menekan 
infiltrasi 
makrofag : 
MCP-1mRNA 
Menurunkan 
ekspansi 
glomerulus   
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Wibowo, 2009.11 Efek Diet Rumput 
laut Eucheuma sp 
Terhadap Jumlah 
Monosit tikus 
Wistar Yang 
disuntik Aloksan 

Eksperimental 
laboratories; tikus 
wistar induksi 
Aloksan 

Jumlah 
leukosit, 
Monosit 

Terdapat 
perbedaan 
jumlah leukosit, 
monosit pada 
tikus yang 
disuntik aloksan    

 

 

 

 

 


