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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diabetes melitus merupakan penyakit metabolik kronis yang tidak menular, 

dengan karakteristik hiperglikemia yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, 

kerja insulin atau keduanya yang tidak dapat disembuhkan tetapi dapat 

dikendalikan (Fadillah, 2014). Selain peningkatan risiko komplikasi, diabetes juga 

akan meningkatkan beban individual dan masyarakat, mengurangi produktivitas, 

serta menurunkan modalitas sosial (Farid et al., 2014).  Diabetes melitus sangat 

rentan terhadap gangguan fungsi yang dapat menyebabkan kegagalan pada organ 

mata, saraf, ginjal, jantung, dan pembuluh darah (WHO, 2016). 

 Prevalensi diabetes melitus secara global diperkirakan 422 juta orang dewasa 

hidup dengan diabetes pada tahun 2014. Diabetes melitus menyebabkan 1,5 juta 

kematian pada tahun 2012. Gula darah yang melebihi batas maksimum 

mengakibatkan tambahan 2,2 juta kematian. Empat puluh tiga persen (43%) dari 

3,7 juta kematian terjadi sebelum usia 70 tahun (WHO Global Report, 2016). 

Diabetes melitus memiliki dua varian berbeda pada kemampuan pankreas 

mengeluarkan insulin. Diabetes tipe 1 ditandai dengan kurangnya sekresi insulin. 

Diabetes tipe 2 ditandai oleh sekresi insulin yang normal atau berlebihan, tetapi 

sensitivitas sel target terhadap insulin berkurang (Sherwood, 2013). Hiperglikemi 
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adalah keadaan peningkatan kadar glukosa darah di atas 200 mg/dl dan merupakan 

gejala awal terjadinya diabetes melitus (Kumar et al., 2010).  Insulin dikenal 

sebagai hormon yang berperan penting untuk mengatur keseimbangan glukosa 

dalam sirkulasi darah. Ketidakseimbangan antara transportasi glukosa ke dalam sel 

dengan produksi insulin oleh pankreas menyebabkan terjadinya diabetes melitus 

(Yuniastuti et al., 2018). 

Pada tikus, pankreas terletak di bagian atas rongga perut di sebelah kanan, 

dekat limpa, duodenum pars descendens dan kolon transversum. Pankreas terdiri 

dari tiga lobus, yaitu lobus gastric, splenic dan duodenal. Lobus ini terlokalisasi 

dalam rongga peritoneum (Haligür et al., 2018). Kelenjar campuran ini 

mengandung jaringan eksokrin dan endokrin. Bagian eksokrin yang utama terdiri 

dari kelompok-kelompok sel sekretorik mirip anggur yang membentuk kantong 

yang dikenal sebagai asinus, yang berhubungan dengan duktus yang akhirnya 

bermuara di duodenum. Bagian endokrin yang lebih kecil terdiri dari pulau-pulau 

jaringan endokrin terisolasi, pulau Langerhans, yang tersebar di seluruh pankreas 

(Sherwood, 2013).  

Perubahan signifikan struktur histologis pulau Langerhans pankreas 

merupakan salah satu gambaran patologis yang khas dan sering ditemukan pada 

pasien dan hewan model diabetes melitus. Pada diabetes melitus tipe 1, terjadi 

pseudoatrofi pulau Langerhans. Pada diabetes melitus tipe 2 tahap akhir ditandai 

dengan penurunan massa sel beta, deposisi intra-islet amyloid (IIA) dan deposisi 

lemak dalam pulau Langerhans. Sel beta akan mengalami apoptosis jika kadar 

glukosa darah telah melewati ambang batas tertentu sehingga dapat terjadi 
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penurunan diameter dan luas pulau Langerhans. Apoptosis dapat terjadi karena stres 

oksidatif (Farid et al., 2014). 

Buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) merupakan tanaman tropis yang telah 

digunakan sebagai makanan dan pengobatan herbal. Mengkudu mengandung 

beberapa zat aktif utama dan diketahui memiliki banyak manfaat untuk kesehatan 

manusia. Efek buah mengkudu di antaranya sebagai antitrombolitik, antioksidan, 

analgesik dan anti inflamasi (Sari, 2015).  

Buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) mengandung sejumlah senyawa kimia 

seperti flavonoid, triterpen, triterpenoid dan saponin. Senyawa kimia di atas diduga 

memiliki efek hipoglikemik yang bisa digunakan sebagai obat diabetes (Fadilah, 

2014). Buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) dapat menurunkan kadar gula darah 

karena aktivitas antioksidan berupa fenolat dan flavonoid dapat menghambat laju 

pembentukan AGEs dan senyawa dikarbonil. Ikatan AGEs dengan reseptor AGEs 

(RAGE) memicu timbulnya reactive oxygen species (ROS) (Fadilah, 2014). 

Antioksidan dapat menekan apoptosis sel beta tanpa mengubah proliferasi sel beta 

pankreas. Antioksidan dapat mengikat radikal bebas dan menurunkan Reactive 

Oxygen Spesies (ROS) sehingga dapat mengurangi resistensi insulin (Susanti et al., 

2017). 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimanakah pengaruh ekstrak etanol buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) 

terhadap gambaran histologi luas pulau Langerhans tikus putih jantan (Rattus 

norvegicus) galur Wistar kondisi hiperglikemik? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

Mengetahui pengaruh ekstrak etanol buah mengkudu  (Morinda citrifolia 

L.) terhadap gambaran histologi luas pulau Langerhans tikus putih jantan 

(Rattus norvegicus) galur Wistar kondisi hiperglikemik. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengetahui pengaruh ekstrak etanol buah mengkudu  (Morinda 

citrifolia L.) 500 mg/kg BB terhadap gambaran histologi luas pulau 

Langerhans tikus putih jantan (Rattus norvegicus) galur Wistar  

kondisi hiperglikemik. 

2. Mengetahui pengaruh ekstrak etanol buah mengkudu  (Morinda 

citrifolia L.) 1000 mg/kg BB terhadap gambaran histologi luas pulau 

Langerhans tikus putih jantan (Rattus norvegicus) galur Wistar 

kondisi hiperglikemik. 

3. Mengetahui pengaruh ekstrak etanol buah mengkudu  (Morinda 

citrifolia L.) 2000 mg/kg BB terhadap gambaran histologi luas pulau 

Langerhans tikus putih jantan (Rattus norvegicus) galur Wistar 

kondisi hiperglikemik. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau masukan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan terkait bahan alami tradisional dan 
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menambah kajian ilmu mengenai manfaat buah mengkudu (Morinda citrifolia 

L.) 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan informasi mengenai potensi pemberian buah 

mengkudu (Morinda citrifolia L.) sebagai herbal antidiabetes.  


