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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Diabetes melitus (DM) merupakan salah satu kelompok penyakit 

metabolik yang ditandai oleh hiperglikemia karena gangguan sekresi insulin, kerja 

insulin, atau keduanya. Hiperglikemia adalah peningkatan kadar glukosa di dalam 

plasma darah. DM diklasifikasikan menjadi DM tipe 1, DM tipe 2, DM 

gestasional (diabetes kehamilan), dan DM tipe khusus lain. Keadaan 

hiperglikemia kronis dari diabetes berhubungan dengan kerusakan jangka 

panjang, gangguan fungsi dan kegagalan berbagai organ, terutama mata, ginjal, 

saraf, jantung, dan pembuluh darah (ADA, 2012). 

 Jumlah penduduk dunia yang menderita DM cenderung meningkat dari 

tahun ke tahun. Hal ini berkaitan dengan jumlah populasi yang meningkat, pola 

hidup, prevalensi obesitas meningkat dan kegiatan fisik kurang (PERKENI, 

2015). World Health Association (WHO) memprediksi kenaikan jumlah penderita 

DM di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi sekitar 21,3 juta pada 

tahun 2030. Laporan ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah penderita DM 

sebanyak 2-3 kali lipat pada tahun 2035. Sedangkan International Diabetes 

Federation (IDF) memprediksi adanya kenaikan jumlah penderita DM di 

Indonesia dari 9,1 juta pada tahun 2014 menjadi 14,1 juta pada tahun 2035 

(PERKENI, 2015). 
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 Masalah yang selalu timbul pada penderita DM adalah cara 

mempertahankan kadar glukosa darah.  Agar tetap dalam keadaan terkontrol, 

penderita perlu menjalani pilar-pilar pengelolaan DM. Pilar pengelolaan DM 

terdiri dari 4 pilar, yaitu penyuluhan, perencanaan makan, latihan fisik, dan 

intervensi farmakologi. Walaupun tidak menyebabkan kematian secara langsung, 

tetapi jika tidak ditangani dengan baik akan berakibat fatal. Dalam pengelolaan 

pengobatan DM Tipe 2, pasien selalu mendapatkan pengobatan dalam waktu 

lama, dan jumlah obat yang banyak (polifarmasi), sehingga kemungkinan 

terjadinya masalah yang terkait dengan obat, Drug Related Problem (DRP) sangat 

besar (Depkes RI, 2005).   

Salah satu pengobatan alami yang dapat digunakan untuk membantu 

mempertahankan kadar glukosa darah dan sensitivitas insulin adalah dengan 

memanfaatkan senyawa polifenol yang terdapat pada tumbuhan yaitu resveratrol. 

Resveratrol dikenal sebagai phytoalexin yakni zat antibiotik pada tumbuhan untuk 

melawan jamur dan bakteri.  Senyawa ini biasanya ditemukan pada biji dan kulit 

buah anggur, blueberry dan kacang-kacangan. Resveratrol sebagai sumber 

antioksidan tinggi yang dapat mencegah terjadinya penuaan yang diakibatkan oleh 

radikal bebas, memperpanjang usia sel serta berperan penting dalam menjaga 

kesehatan dan stamina (Maraumbaud et al, 2005).  

 Allah memerintahkan agar selalu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan 

akan memberikan dampak positif bagi tubuh manusia berupa kenikmatan baik 

jasmani maupun rohani. Kesehatan tersebut dapat tercapai bila melaksanakan 

berbagai ajaran agama Islam dalam hal menjaga kesehatan baik usaha pencegahan 



3 

 

maupun pengobatan. Usaha ini tentulah dilakukan oleh manusia itu sendiri, dan 

yang mengatur ataupun mengubah keadaan umat manusia hanyalah Allah SWT 

(Hashman, 2012). Pada pasien DM, sebagai penyakit degeneratif menahun, usaha 

pengobatan yang tepat dan alami dapat digunakan untuk mencegah timbulnya 

komplikasi yang sangat berbahaya (ADA, 2012). 

 Dalam Islam, berobat termasuk tindakan yang dianjurkan. Dalam riwayat 

menunjukkan bahwa Nabi pernah berobat untuk dirinya sendiri, serta pernah 

menyuruh keluarga dan sahabatnya agar berobat ketika sakit. Di antara teknik 

pengobatan yang dilakukan Nabi adalah menggunakan cara-cara tertentu sesuai 

dengan perkembangan zaman (Zuhroni et al, 2003). Penggunaan senyawa 

resveratrol sebagai salah satu pengobatan adalah salah satu contoh kegiatan medis 

yang berkembang saat ini. Perkembangan dunia medis tentang kedokteran 

memang semakin maju dan juga kompleks. Tidak dapat dipungkiri kegiatan 

kedokteran dan kesehatan seperti pengobatan terbaru yang digunakan perlu 

diketahui apakah sudah sesuai dengan tuntunan Islam dan tidak melanggar 

larangan Allah.  

 Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai bagaimana “Efektivitas Resveratrol dalam Mengatur Kadar Gula 

Darah dan Sensitivitas Insulin pada Penderita Diabetes Melitus tipe 2 

Ditinjau dari Kedokteran dan Islam” 

 

 



4 

 

1.2 Permasalahan 

1. Bagaimana peran dan prinsip kerja Resveratrol dalam mengatur kadar gula 

darah dan sensitivitas insulin pada penderita Diabetes Melitus tipe 2 ? 

2. Bagaimana pandangan Islam mengenai Resveratrol sebagai pengobatan 

pada Diabetes Melitus tipe 2 ? 

 

1.3 Tujuan 

 1.3.1 Tujuan Umum 

Mampu memahami dan menjelaskan efektivitas Resveratrol dalam 

mengatur kadar gula darah dan sensitivitas insulin pada penderita 

Diabetes Melitus tipe 2 dari sudut pandang Ilmu Kedokteran dan 

Islam. 

 1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mampu memahami dan menjelaskan tentang peran dan prinsip 

kerja Resveratrol dalam mengatur kadar gula darah dan 

sensitivitas insulin pada penderita Diabetes Melitus tipe 2. 

2. Mampu memahami dan menjelaskan pandangan Islam 

mengenai mengenai Resveratrol sebagai pengobatan pada 

Diabetes Melitus tipe 2. 
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1.4 Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Penulis berharap dapat menambah pengetahuan mengenai efektivitas 

Resveratrol dalam mengatur kadar gula darah dan sensitivitas insulin 

pada penderita Diabetes Melitus tipe 2 dari sudut pandang Ilmu 

Kedokteran dan Islam, serta menambah pengalaman dalam cara 

membuat karya ilmiah yang baik dan benar. 

2. Bagi Civitas Akademika Universitas YARSI 

Diharapkan skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan di 

perpustakaan Universitas YARSI serta sebagai bahan masukan bagi 

civitas akademika mengenai efektivitas Resveratrol dalam mengatur 

kadar gula darah dan sensitivitas insulin pada penderita Diabetes 

Melitus tipe 2 dari sudut pandang Ilmu Kedokteran dan Islam. 

3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan skripsi ini dapat memberikan informasi dan menambah 

pengetahuan masyarakat mengenai efektivitas Resveratrol dalam 

mengatur kadar gula darah dan sensitivitas insulin pada penderita 

Diabetes Melitus tipe 2 dari sudut pandang Ilmu Kedokteran dan 

Islam.  

 


