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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Diabetes Militus 

Salah satu penyakit yang timbul akibat gangguan metabolisme glukosa darah 

adalah diabetes melitus (DM) yang merupakan suatu kondisi ketika kadar glukosa 

(gula sederhana) di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat menggunakan insulin 

secara cukup. Untuk mengetahui seseorang mengalami diabetes atau tidak, maka 

dapat dilakukan dua cara, yaitu dengan melihat kadar glukosa darah sewaktu puasa 

dan memeriksa kadar glukosa darah dua jam setelah makan.
9
DM merupakan salah 

satu penyakit degeneratif, dimana terjadi gangguan metabolisme karbohidrat, lemak 

dan protein serta ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah (hiperglikemia) 

dan dalam urin (glukosuria).
10

 

Gejala klinis yang khas pada DM yaitu triaspoli: polidipsi (banyak minum), 

poli phagia (banyak makan) dan poliuri (banyak kencing), disamping disertai dengan 

keluhan sering kesemutan terutama pada jari-jari tangan, badan terasa lemas, gatal-

gatal dan bila ada luka sukar sembuh. Kadang-kadang berat badan menurun secara 

drastis.Dan untuk mengetahui apakah seorang menderita DM yaitu dengan 

memeriksakan kadarglukosa darah:
 10
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Hiperglikemia postprandial atau kadarglukosa darah dua jam sesudah makan 

yang melebihi nilai normal (< 200 mg/dl) adalah kadar glukosa darah pada individu 

dengan diabetes yang kadarnya > 200 mg/dl dua jam sesudah makan.
7 
 Penderita 

diabetes harus mewaspadai risiko hiperglikemia postprandial karena berisiko terkena 

penyakit kardiovaskular.
 9 

Diabetes berisiko terkena penyakit kardiovaskular 2-4 kali 

lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang bukan pengidap diabetes.
 7 

 

Meningginya kadar gula dalam darah merusak jaringan fungsi sel beta yang bertugas 

mengeluarkan insulin. 

Dalam ilmu kedokteran, glukosa darah adalah istilah yang mengacu kepada 

tingkat glukosa di dalam darah.Konsentrasi glukosa darah, atau tingkat glukosa 

serum, diatur dengan ketat di dalam tubuh.Glukosa yang dialirkan melalui darah 

adalah sumber utama energi untuk sel-sel tubuh.Meskipun disebut glukosa darah, 

selain glukosa, kita juga menemukan jenis-jenis gula lainnya, seperti fruktosa dan 

galaktosa. Namun demikian, hanya tingkatan glukosa yang diatur melalui insulin dan 

leptin.
6
 

Karbohidrat glukosa merupakan karbohidrat terpenting dalam kaitannya dengan 

penyediaan energi di dalam tubuh. Hal ini disebabkan karena semua jenis karbohidrat 

baik monosakarida, disakarida maupun polisakarida yang dikonsumsi oleh manusia 

akan terkonversi menjadi glukosa di dalam hati. Glukosa ini kemudian akan berperan 

sebagai salah satu molekul utama bagi pembentukan energi di dalam tubuh.
7 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kedokteran
http://id.wikipedia.org/wiki/Glukosa
http://id.wikipedia.org/wiki/Darah
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Di dalam tubuh manusia glukosa yang telah diserap oleh usus halus kemudian 

akan terdistribusi ke dalam semua sel tubuh melalui aliran darah. Di dalam tubuh, 

glukosa tidak hanya dapat tersimpan dalam bentuk glikogen di dalam otot dan hati 

namun juga dapat tersimpan pada plasma darah dalam bentuk glukosa darah (blood 

glucose). Di dalam tubuh selain akan berperan sebagai bahan bakar bagi proses 

metabolisme, glukosa juga akan berperan sebagai sumber energi utama bagi kerja 

otak.
9
 Melalui proses oksidasi yang terjadi di dalam sel-sel tubuh, glukosa kemudian 

akan digunakan untuk mensintesis molekul ATP (adenosine triphosphate) yang 

merupakan molukel molekul dasar penghasil energi di dalam tubuh. Dalam konsumsi 

keseharian, glukosa akan menyediakan hampir 50-75% dari total kebutuhan energi 

tubuh.
7 

Beberapa sel (misalnya otak) hanya dapat menggunakan glukosa sebagai 

sumber energi. Sedangkan sel lemak dan otot membutuhkan suatu pembawa yang 

difasilitasi oleh insulin untuk mentranspor glukosa melewati membran sel.
8 

 

2.2. Metabolisme glukosa darah 

Kadar glukosa serum puasa normal adalah 70-110 mg/dl.
7
 Hiperglikemia 

didefinisikan sebagai kadar glukosa puasa yang lebih tinggi dari 110 mg/dl, 

sedangkan hipoglikemia bila kadarnya lebih rendah dari 70 mg/dl. Glukosa difiltrasi 

oleh glomerulus ginjal dan hampir semuanya direabsorpsi oleh tubulus ginjal selama 
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kadar glukosa dalam plasma tidak melebihi 160 sampai 180 mg/dl. Jika konsentrasi 

glukosa naik melebihi kadar ini, glukosa tersebut akan keluar bersama urine, dan 

keadaan ini disebut sebagai glukosuria.
8 

Kemampuan seseorang untuk mengatur kadar glukosa plasma agar tetap dalam 

batas-batas normal dapat ditentukan melalui tes kadar glukosa serum puasa, dan 

mempertahankan kadar glukosa puasa normal bergantung pada produksi glukosa 

hepar, ambilan glukosa jaringan perifer, dan hormon yang mengatur metabolisme 

glukosa. Kegagalan fungsi ini menyebabkan peningkatan atau penurunan kadar 

glukosa puasa.
 8 

 

2.3. Kayu Manis (Cinnamomun burmannii) 

 Cinnamomun burmannii merupakan tanaman kayu manis khas Indonesia yag 

tumbuh di daerar Asia Tenggara, khususnya Malaysia dan Indonesia (Blevins et al., 

2007). Spesies kayu manis yang lain adalah Cinnamomun verum atau Cinnamomun 

zeylanic yang berasal dari Srilangka dan Cinnamomun cassia yang berasal dari Cina. 

1,5
 

 Sistematika tanaman kayu manis seperti yang dikutip dalam Materi Medica 

(1997) diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae (tanaman) 
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Divisi : Magnoliophyta (tanaman berbunga) 

Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua/dikotil) 

Ordo : Laurales 

Famili : Lauraceae 

Genus : Cinnamon 

Spesies : Cinnamomum burmann .
1,5 

 

 . Menurut penelitian beberapa ahli, kayu manis tersebut ternyata memiliki 

senyawa yang disebut polifenol yang berlimpah dalam kayu manis yang bertindak 

sinergis dengan insulin dan membantu dalam pemanfaatan yang lebih baik dengan 

insulin. Kayu manis juga memiliki kandungan simaldehid. Didunia kedokteran, 

sinamaldehid diketahui memiliki sifat anti-agregasi platelet dan sebagai vasodilasator 

secara in vitro.
1,2

  

Kayu manis merupakan tanaman rempah yang biasa dimanfaatkan sebagai 

bumbu penyedap masakan, kayu manis sejak dulu juga dikenal memiliki berbagai 

kasiat, bahkan saat ini kayu manis menjadi bagian dari bahan baku jamu. Kayu manis 

adalah jenis rempah-rempah utama yang banyak digunakan sebagi bahan pemberi 



12 

 

aroma dan citarasa dalam makanan dan minuman, bahan aditif pada pembuatan 

parfum, serta dapat diolah menjadi anti mikroba.
 4
 

 

 

 


