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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kata diabetes berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti mengalir, 

sedangkan melitus berasal dari bahasa latin yang berarti madu atau manis. 

Dengan demikian, arti kata diabetes melitus menunjukkan keadaan seseorang 

dengan volume aliran urin yang besar (poliuria) dengan kadar glukosa tinggi 

di dalamnya (glikosuria) (Corwin, 2008). 

Diabetes mellitus (DM) adalah penyakit metabolik dengan 

karakteristik peningkatan kadar glukosa darah (hiperglikemia) yang terjadi 

akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya. Glukosa dibentuk 

di hati dari makanan yang dikonsumsi dan secara normal bersirkulasi dalam 

jumlah tertentu dalam darah. Insulin merupakan suatu hormon yang 

diproduksi pankreas yang berfungsi mengendalikan kadar glukosa dalam 

darah dengan mengatur produksi dan penyimpanannya (American Diabetes 

Assosiation, 2007). 

Diabetes Melitus (DM) adalah salah satu jenis penyakit degenerative 

yang mengalami peningkatan setiap tahun di negara-negara seluruh dunia. 

Menurut Internasional of Diabetic Ferderation (IDF, 2015) tingkat prevalensi 

global penderita DM pada tahun 2014 sebesar 8,3% dari keseluruhan 

penduduk di dunia dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 

387juta kasus. Indonesia merupakan negara menempati urutan ke 7 dengan 
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penderita DM sejumlah 8,5 juta penderita setelah Cina, India dan Amerika 

Serikat, Brazil, Rusia, Mexico. Angka kejadian DM menurut data Riskesdas 

(2013) terjadi peningkatan dari 1,1 % di tahun 2007 meningkat menjadi 2,1 % 

di tahun 2013 dari keseluruhan penduduk sebanyak 250 juta jiwa. 

Penyakit ini tidak menyebabkan kematian secara langsung tetapi dapat 

menyebabkan komplikasi bila tatalaksana yang tidak tepat. Komplikasi dapat 

terjadi pada mikrovaskular, makrovaskular, dan neuropati yang tak jarang 

menyebabkan kematian (Triplitt, 2005) . Tujuan terapeutik pada setiap 

diabetes adalah mengendalikan kadar gula darah tanpa terjadinya 

hipoglikemia dan gangguan serius pada pola aktivitas pasien melalui diet, 

olahraga, dan atau mengkonsumsi obat antidiabetic oral dalam jangka waktu 

yang lama atau terapi herbal (Departemen Kesehatan RI, 2005) 

Terapi herbal atau terapi obat tradisional adalah obat yang telah 

digunakan oleh sekelompok masyarakat secara turun temurun untuk 

memelihara kesehatan ataupun untuk mengatasi gangguan kesehatan mereka. 

Penggunaan obat tradisional di Indonesia ditujukan untuk menjaga kesehatan 

atau bersifat pencegahan atau preventif (Sjabana, 2002). 

Secara umum suplemen tanaman obat adalah lebih aman dan lebih 

murah daripada obat-obatan yang sering mempunyai efek samping serius dan 

biasanya harganya lebih mahal. Walaupun demikian, penggunaan tanaman 

obat ini tidak boleh sembarangan bagi orang-orang yang sedang dalam 

pengobatan, sensitif terhadap obat, atau yang mungkin mempunyai alergi 
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tertentu sebaiknya tidak menggunakan suplemen dari bahan tanaman obat 

tambahan kecuali di bawah pengawasan dokter (Vitahealth, 2004).  

Salah satu tanaman obat yang digunakan sebagai pengobatan alternatif 

untuk penyakit diabetes mellitus adalah mengkudu (Morinda citrifolia). 

Mengkudu (Morinda citrifolia) adalah tanaman yang berasal dari Asia 

Tenggara. Mengkudu dikenal dengan nama-nama yang berbeda di setiap 

Negara, antara lain Noni (bahasa Hawaii), Nono (bahasa Tahiti), Nonu 

(bahasa Tonga), ungcoikan (bahasa Myanmar) dan Ach (bahasa Hindi).  

Di dalam mengkudu terdapat berbagai kandungan zat gizi. Dalam 

buah mengkudu terdapat kandungan zat proxeronine melalui pembentukan 

xeronine yang dapat meregenerasi sel-sel beta pankreas yang mengalami 

kerusakan, sehingga sel-sel beta pankreas dapat berfungsi kembali dengan 

baik dan menghasilkan insulin yang cukup untuk mengendalikan kadar gula 

dalam darah dan kandungan Flavonoid sebagai antioksidan yang mampu 

mengikat radikal bebas sehingga dapat mengurangi stres oksidatif. 

Berkurangnya stres oksidatif dapat mengurangi resistensi insulin dan 

mencegah perkembangan disfungsi dan kerusakan sel beta pankreas (Fadillah, 

2014). 

Diabetes mellitus merupakan satu penyakit yang dapat mengganggu 

ketentraman manusi. Manusia senantiasa berusaha menghindar dari penyakit, 

dan bila terserang penyakit, ia berusaha untuk mencapai kesembuhan. Nabi 

Muhammad SAW menganjurkan untuk berobat karena setiap penyakit ada 
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obatnya sebagaimana Sabda Rasulullah SAW “Allah tidak menurunkan 

penyakit, melainkan akan menurunkan pula obatnya.” (HR. Bukhari dan 

Muslim) 

Mengkudu merupakan salah satu tanaman yang bermanfaat untuk 

manusia. Allah SWT menciptakan mengkudu yang memberikan manfaat pada 

manusia dan dapat digunakan obat serta diolah oleh manusia menjadi 

makanan atau minuman. Melalui akal, manusia diperintahkan oleh Allah 

untuk selalu memikirkan dengan apa yang telah diciptakan Allah SWT di 

bumi ini, karena Allah menciptakan tanam-tanaman di muka bumi dengan 

berbagai jenis, disuburkan dengan air hujan yang diturunkan dari langit 

Sebagaiman firman Allah SWT dalam surat Al-an’am (6) ayat 99 “Dan dialah 

yang menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu  

segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-

tumbuhan itu tanaman yang menghijau, 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk memilih skripsi 

dengan judul “Efektivitas Mengkudu (Morinda Citrifolia) Sebagai Terapi 

Alternatif Pengobatan Diabetes Mellitus Ditinjau dari Ilmu Kedokteran dan 

Islam” 

1.2 Permasalahan 

 Berdasarkan latar belakang maka diperoleh permasalahan : 

1. Bagaimana mekanisme penurunan gula darah pada Diabetes Mellitus 

dengan pengobatan mengkudu (Morinda citrifolia) 
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2. Bagaimana efektivitas mengkudu (Morinda citrifolia) dalam 

pengobatan Diabetes Mellitus 

3. Bagaimana tinjauan Islam terhadap efektivitas Mengkudu (Morinda 

Citrifolia) Sebagai terapi alternatif pengobatan Diabetes Mellitus 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Umum 

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmiah dan membuka wawasan 

baru tentang manfaat penggunaan mengkudu (Morinda citrifolia) untuk 

pengobatan Diabetes Mellitus ditinjau dari ilmu Kedokteran dan Islam 

dalam rangka mencari kemungkinan pengobatan alternatif selain obat-

obatan kimia. 

1.3.2 Khusus 

1. Mengetahui mekanisme penurunan gula darah pada Diabetes Mellitus 

dengan pengobatan mengkudu (Morinda citrifolia) 

2. Mengetahui efektivitas mengkudu (Morinda citrifolia) dalam 

pengobatan Diabetes Mellitus 

3. Mengetahui Tinjauan Islam terhadap efektivitas Mengkudu (Morinda 

Citrifolia) Sebagai terapi alternatif pengobatan Diabetes Mellitus 
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1.4 Manfaat 

1.4.1 Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai penggunaan 

mengkudu (Morinda citrifolia) untuk pengobatan Diabetes Mellitus serta 

melatih diri dalam penulisan karya ilmiah yang baik dan benar 

1.4.2 Bagi Universitas Yarsi 

Membuka wawasan dan pengetahuan serta menjadi bahan pustaka yang 

bermanfaat bagi Civitas Akademika Universitas Yarsi mengenai manfaat 

penggunaan mengkudu (Morinda citrifolia) serta cara penggunaan untuk 

pengobatan Diabetes Mellitus ditinjau dari ilmu Kedokteran dan Islam 

1.4.3 Bagi Masyarakat 

Menambah Pengetahuan masyarakat sehingga lebih memahami tentang 

pemanfaatan mengkudu (Morinda citrifolia) utnuk pengobatan alternatif 

Diabetes Mellitus ditinjau dari ilmu Kedokteran dan Islam 


