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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Salah satu sumber energi utama yang diperlukan oleh tubuh manusia adalah 

glukosa yang dapat diperoleh dari makanan sehari-hari yaitu berupa protein, 

lemak dan terutama karbohidrat.  Di dalam tubuh manusia sendiri, glukosa 

mengalami berbagai macam proses metabolisme dengan bantuan hormon, salah 

satunya yaitu insulin.  Kadar glukosa darah merupakan kadar glukosa yang 

terkandung di dalam tubuh manusia dan dikatakan normal apabila terdapat 

keseimbangan antara masuknya glukosa dari usus ke dalam darah dan 

berpindahnya glukosa dari darah ke jaringan tubuh (Sukmono, 2009).  Secara 

fisiologi, tubuh manusia akan mengatur kadar glukosa darah sendiri.  Salah satu 

indikator terjadinya diabetes yaitu kadar glukosa darah tinggi atau yang berada di 

atas nilai normal (180 mg/dl setelah makan) (Candra, 2012). 

 

Diabetes melitus merupakan penyakit yang disebabkan karena tubuh tidak mampu 

mengendalikan kadar gula dalam darah.  Penderita akan mengalami gangguan 

metabolisme pada proses penyerapan gula oleh tubuh karena tubuh tidak dapat 

melepaskan atau menggunakan insulin secara normal.   



2 

 

 

 

Insulin merupakan hormon yang dilepaskan oleh sel β pankreas dan merupakan 

zat utama dalam mempertahankan kadar gula darah (Chairunnisa, 2012).   

 

Seluruh glukosa dalam darah yang dikonsumsi oleh tubuh akan mengalami 

peningkatan disebabkan karena terjadinya penurunan hormon insulin.  

Peningkatan kadar glukosa darah ini disebabkan oleh kerusakan sel β pankreas 

yang salah satu penyebabnya yaitu senyawa radikal bebas yang merusak sel-sel 

pada pankreas sehingga sel β pankreas tidak dapat menghasilkan insulin 

(Studiawan dan Santosa, 2005). 

 

Sekarang ini pola makan modern yang tidak sehat dan stres yang menekan 

sepanjang hari dapat membuat kadar glukosa darah sulit dikendalikan.  Pada 

penderita diabetes melitus akan terjadi peningkatan kadar glukosa darah 

(hiperglikemia) karena glukosa yang diserap dari makanan oleh usus yang 

kemudian masuk ke dalam darah tidak dapat dipindahkan ke dalam sel otot, 

ginjal, adiposit, dan tidak dapat diubah menjadi  glikogen dan lemak.  Keadaan 

tersebut terjadi akibat adanya kekurangan sekresi atau kerja insulin serta glucosa 

carrier (pengangkut glukosa ke dalam sel) sehingga banyak glukosa yang 

tertimbun  dalam darah atau terjadi hiperglikemia (Santoso, 2001). 

 

Menurut data WHO, di dunia pada tahun 2006 sekitar 150 juta orang yang berusia 

di atas 20 tahun mengidap penyakit diabetes melitus, dan jumlah ini akan terus 
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bertambah menjadi 300 juta orang pada tahun 2025 (Soegondo and Purnamasari, 

2010).  Indonesia sendiri merupakan Negara yang menempati urutan ke-4 terbesar 

dalam jumlah  penderita diabetes melitus di dunia.  WHO mencatat pada tahun 

1995, jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 5 juta.  Pada tahun 2000, 

mencapai 8.400.000 jiwa.  Pada tahun 2003, jumlah penderita 13.797 juta.   Pada 

tahun 2005, jumlah penderita meningkat tajam sekitar 24 juta jiwa.  Jumlah ini 

diperkirakan akan terus meningkat pada tahun yang akan datang (Soegondo and 

Kartini, 2008).  Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai diabetes 

melitus  berkaitan dengan gejala, faktor resiko, pencegahan serta terapi yang tepat 

bagi penderitanya untuk mengurangi jumlah  penderita diabetes yang terus 

mengalami peningkatan. 

 

Pengobatan penyakit ini memerlukan waktu dan proses yang cukup lama serta 

biaya yang relatif mahal.  Selain itu, efek samping yang ditimbulkan juga cukup 

besar, sehingga biaya yang ditanggung oleh penderita secara keseluruhan juga 

besar.  Oleh sebab itu, diperlukan obat altenatif antidiabetes yang relatif murah 

dan terjangkau oleh masyarakat.  Selain itu khasiatnya tidak berbeda jauh dengan 

obat sintetik.  Pada tahun 1980, WHO merekomendasikan agar dilakukan 

penelitian terhadap tanaman yang memiliki efek menurunkan kadar gula darah 

(hipoglikemia), sehingga dapat digunakan sebagai obat alami karena pemakaian 

obat modern yang kurang aman (Kumar, Ramesh and Kasiviswanath, 2005). 
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Di Indonesia pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan baku obat tradisional telah 

dilakukan sejak dahulu dan biasanya dilakukan secara turun temurun.  Tanaman 

obat diyakini tidak ada efek sampingnya sehingga pemanfaatannya kembali saat 

ini semakin meningkat (Pandey, Bodhi dan Yudistira, 2013).   

 

Menurut Astirin dan Muthmainah (2002), berbagai tumbuhan liar yang tumbuh di 

Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai bahan alami berbagai macam obat.  Upaya 

pencarian obat-obat baru dari bahan alam untuk berbagai macam penyakit dimulai  

dengan melakukan skrining farmakologi dan biologi pada tanaman yang secara 

empiris sudah sering digunakan.  Hal ini sesuai jika diterapkan di Indonesia 

karena di Indonesia banyak jenis tanaman obat yang tumbuh bebas secara alami 

(Kunia, 2007). 

 

Salah satu tanaman yang dipercaya dapat dijadikan obat adalah rumput teki 

(Cyperus rotundus L.) yang merupakan herbal menahun yang tumbuh liar dan 

kurang mendapat perhatian, padahal bagian tanaman ini terutama umbinya dapat 

digunakan sebagai obat (Sudarsono, Pujirianto, Gunawan, Wahyono, Donatus, 

Drajat, Wibowo dan Ngatidjan, 1996). 

 

Studi fitokimia sebelumnya menyebutkan rimpang rumput teki mengandung 

komponen – komponen senyawa kimia antara lain saponin, flavonoid, terpenoid, 

minyak atsiri, alkaloid, polifenol, resin, amilum tannin, triterpen, d-glukosa,  
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d-fruktosa, dan gula tak mereduksi glikosida  dan furochromones, dan 

seskuiterpenoid  (de Padua dan Lemmens, 1999; Suherman, 1995; Murnah, 1995; 

Lawal and Adebola, 2009).   

 

Rimpang rumput teki memiliki khasiat farmakologi dan biologi yaitu antican- 

dida, anti-inflamasi, antidiabetes, antidiarrhoeal, sitoprotektif, antimutagenik, 

antimikroba, antibakteri, antioksidan, sitotoksik dan apoptosis, serta analgesik  

antipiretik (Lawal, et al., 2009).  Namun kandungannya sebagai terapi diabetes 

melitus belum banyak diketahui dan dimanfaatkan.  Dari data tersebut peneliti 

ingin lebih  dalam meneliti pengaruh pemberian  ekstrak rimpang rumput teki 

terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit (Mus musculus L.) jantan yang 

diinduksi aloksan. 

 
 
 

B.  Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak rimpang rumput teki 

terhadap penurunan kadar glukosa darah mencit yang diinduksi aloksan.  
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C.  Manfaat Penelitian 

 
 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang khasiat rimpang 

rumput teki yang dapat digunakan sebagai tumbuhan obat untuk menurunkan 

kadar glukosa darah. 

 
 

D.  Kerangka Pikir 

 

 

Diabetes melitus merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena kadar 

glukosa darah tinggi atau berada di atas nilai normal.  Beberapa penyebabnya 

yaitu pola makan yang tidak sehat dan stress yang menekan sepanjang hari, 

sehingga membuat kadar glukosa darah sulit dikendalikan (Santoso, 2001).  

Setiap tahunnya penderita penyakit diabetes di Indonesia semakin meningkat.  

Hal ini disebabkan mungkin karena kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia 

tentang gejala, faktor resiko, pencegahan serta terapi yang tepat tentang penyakit 

ini. 

 

Pengobatan penyakit diabetes melitus memerlukan jangka waktu panjang dan 

proses yang cukup lama serta biaya yang relatif mahal, sehingga diperlukan obat 

antidiabetes yang relatif murah dan terjangkau oleh masyarakat.  Pada tahun 

1980, WHO merekomendasikan agar dilakukan penelitian terhadap tanaman yang 

memiliki efek menurunkan kadar gula darah (hipoglikemia), sehingga dapat 
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digunakan sebagai obat alami karena pemakaian obat modern yang kurang aman 

(Kumar, Ramesh and Kasiviswanath, 2005). 

 

Penggunaan tumbuhan sebagai bahan baku obat tradisonal telah lama dikenal oleh 

masyarakat Indonesia.  Meningkatnya kembali pemanfaatan tumbuhan untuk 

bahan obat salah satunya karena dipercaya tidak ada efek sampingnya yang 

berbahaya, dan perlu diuji lebih dahulu  untuk membuktikan khasiat dari 

tumbuhan – tumbuhan yang dijadikan bahan obat tersebut.  

  

Rumput teki merupakan salah satu tumbuhan liar yang banyak tumbuh di 

Indonesia.  Studi fitokimia sebelumnya rimpang rumput mengandung komponen-

komponen senyawa kimia antara lain saponin, flavonoid, terpenoid, minyak atsiri, 

alkaloid, polifenol, resin, amilum tannin, triterpen, d-glukosa, d-fruktosa, dan 

gula tak mereduksi glikosida  dan furochromones, dan seskuiterpenoid  

(de Padua dan Lemmnes, 1999; Suherman, 1995; Murnah, 1995; Lawal and 

Adebola, 2009), sehingga rimpang rumput teki ini memiliki khasiat farmakologi 

dan biologi yaitu anticandida, anti-inflamasi, antidiabetes, antidiarrhoeal, 

sitoprotektif, anti- mutagenik, antimikroba, antibakteri, antioksidan, sitotoksik 

dan apoptosis, serta analgesik  antipiretik (Lawal, et al., 2009).  Khasiat rimpang 

rumput teki sebagai antidiabetes belum diketahui dan dimanfaatkan.  Oleh karena 

itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui khasiat ekstrak 
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rimpang rumput teki sebagai obat penurun kadar glukosa darah yang menjadi 

faktor utama penyebab penyakit diabetes. 

 

 

E.  Hipotesis 

 
 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pemberian ekstrak rimpang 

rumput teki dapat menurunkan kadar glukosa darah mencit yang telah diinduksi 

aloksan. 

 

 

 

 


