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1.1. Latar Belakang

Sejak dulu, Indonesia sudah dikenal dengan rempah-rempahnya yang sangat

melimpah. Dalam perkembangannya, tanaman rempah-rempah telah digunakan

sebagai bumbu dapur oleh masyarakat Indonesia. Selain bermanfaat sebagai

penambah lezatnya makanan, tanpa disadari bumbu dapur ternyata berperan pula

dalam pengobatan, baik untuk penyakit ringan maupun penyakit kronis.

Penggunaan rempah-rempah dalam pengobatan sekarang ini merupakan salah satu

upaya yang banyak dilakukan sebagian masyarakat dalam menanggulangi

masalah kesehatannya, karena selain mudah didapat rempah-rempah ini relatif

berharga murah meskipun obat-obat modern tampak lebih praktis dan teruji. Salah

satu rempah-rempah yang sering digunakan dalam pengobatan tradisional adalah

umbi bawang merah (Allium cepa) dalam menurunkan kadar glukosa darah

(Smith J.F., 2004).

Peningkatan kadar glukosa darah yang melebihi normal dapat ditemui pada

penderita diabetes melitus atau dikenal dengan nama kencing manis. Diabetes

melitus merupakan sekumpulan gejala berupa poliuria, polidipsi, poliphagia, berat

badan menurun, lemas dan sebagainya serta disertai dengan kadar glukosa darah

yang melebihi normal akibat tubuh kekurangan insulin, baik relatif maupun

absolut (Sarwono Waspadji, 1996). Di Indonesia, terutama di kalangan

masyarakat kota, diabetes tergolong penyakit yang menonjol saat ini. Hal ini

dikarenakan adanya perubahan pola hidup, mulai dari jenis makanan yang

dikonsumsi sampai berkurangnya aktivitas fisik selain dikarenakan oleh faktor-

faktor lain. (Slamet Suyono, 1996).

Bawang merah (Aliium cepa) termasuk famili Liliaceae. Tanaman ini

berbentuk seperti rumput dan mempunyai umbi berupa siung. Herba ini sangat

mudah didapatkan dan banyak digunakan sebagai bumbu dapur. Bawang merah
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(Allium cepa) mengandung flavonoid, sterols, saponin, senyawa sulfur, pektin,

dan minyak vilatil (Bruneton 1., 1999; W.P.Winarto, 2003). Bawang merah

(Allium cepa) juga mengandung senyawa allyl propyl disulphide (APDS) yang

diduga bergtma untuk menurunkan aktivitas glukosa darah. (Agus Pudjorianto,

dkk, 1996; Einsberg D.M., dkk, 2003; W.P. Winarto, 2003).

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menilai efektivitas bawang

merah terhadap penurunan kadar glukosa darah.

1.2. Identifikasi Masalah

Apakah bawang merah (Allium cepa) dapat menurunkan kadar glukosa darah

pada mencit yang telah dibuat hiperglikemik?

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini untuk memantapkan atau memperluas penggtmaan

bawang merah (Allium cepa) sebagai pengobatan altematif untuk menurunkan

kadar glukosa darah.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui efektivitas bawang merah (Allium

cepa) terhadap penurunan kadar glukosa darah pada mencit.

1.4. Manfaat Karya Tulis Ilmiah

1.4.1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan

masyarakat mengenai manfaat bawang merah (Allium cepa) dalam menurunkan

kadar glukosa darah dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu

pengetahuan di bidang farmakologi khususnya bahan alam dari tanaman

Indonesia.

http://www.maranatha.edu


3

1.4.2. Manfaat Praktis

Membantu pengembangan pengobatan altematif khususnya dalam penunman

kadar glukosa darah.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Bawang merah (Allium cepa) mengandung beberapa senyawa, salah satunya

allyl propyl disulphide (APDS) . APDS diduga berguna untuk menurunkan

aktivitas glukosa darah. Hal itu mungkin dikarenakan APDS dapat merangsang

produksi insulin dari pankreas. (Agus Pudjorianto, dkk, 1996; Einsberg D.M.,

dkk, 2003; W.P Winarto, 2003)

1.5.2. Hipotesis

Bawang merah (Allium cepa) dapat menurunkan kadar glukosa darah pada

mencit yang telah dibuat hiperglikemik.

1.6. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratoris, dengan

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Dilakukan pada hewan cob a

mencit jantan galur Swiss Webster dengan berat badan 20 - 25 gram sejumlah 15

ekor.

Kepada hewan cob a yang telah dipuasakan selama lebih kurang 16 jam,

diberikan glukosa peroral setengah jam sesudah pemberian sediaan yang diuji.

Pada awal percobaan, sebelWTl pemberian sediaan uji, dilakukan pengukuran

kadar glukosa darah puasa pada mencit dengan menggunakan Glukometer
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sebagai kadar glukosa darah awal. Kemudian pengukuran diulangi pada waktu-

waktu tertentu.

Dari data yang diperoleh akan dianalisa secara statistik dengan

membandingkan beberapa rata-rata dilanjutkan dengan uji t-Student.

1.7. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran

Universitas Kristen Maranatha Bandung. Waktu penelitian dilakukan pada bulan

Februari 2004 sampai Juni 2004.
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