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1.1 Latar Belakang 

Diabetes melitus merupakan kondisi kronis yang ditandai dengan 

peningkatan konsentrasi glukosa darah disertai muncuknya gejala utama yang 

khas, yakni urine yang berasa manis dalam jumlah yang besar. Kelainan yang 

manjadi penyebab mendasar dari diabetes melitus adalah defesiensi relatif 

atau absolut dari hormon insulin. Insulin merupakan satu-satunya hormon 

yang dapat menurunkan kadar glukosa dalam darah (Bilous. R dan 

Donelly.R, 2010).Terdapat dua kategori diabetes, yaitu; diabetes tipe 1 terjadi 

akibat penghancuran auto imun dari sel B penghasil insulin di 

pulaulangerhans pada pankreas (defisiensi absolut). Diabetes tipe 2 

merupakan dampak dari gangguan sekresi insulin dan resistansi terhadap 

kerja insulin yang sering kali disebabkan oleh obesitas (defisensi relatif) 

(Bilous et al, 2010). 

Rata-rata prevalensi DM di daerah urban untuk usia di atas 15 tahun 

sebesar 5,7%. Prevalensi terkecil terdapat di Propinsi Papua sebesar 1,7%, 

dan terbesar di Propinsi Maluku Utara dan Kalimantan Barat yang mencapai 

11,1%. Sedangkan prevalensi toleransi glukosa terganggu (TGT), berkisar 

antara 4,0% di Propinsi Jambi sampai 21,8% di Propinsi Papua Baratdengan 

rerata sebesar 10.2% Data-data diatas menunjukkan bahwa jumlah 

penyandang DM di Indonesia sangat besar(Riskesdas,2007). Diabetes 

merupakan penyebab kebutaan paling sering pada kelompok usia produktif 

(usia kerja), dan satu-satu nya penyebab utama paling lazim untuk terjadinya 

end stage renal failure (ESRF) (Bilous et al, 2010). 

Komponen endokoterin terbesar di seluruh organ berupa pulau sel 

endokrin yang disebut insula pancreatica(pulau langerhans). Insula 

pancreatica menghasilkan dua hormon utama yang mengatur kadar glukosa 
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dan metaboisme glukosa. Terdapat 4 sel yaiti ;sel alfa menghasilkan hormono 

glukagon, sel beta menghasilkan hormon insulin, sel delta mengeluarkan 

hormon somatostatin, sel ini menurunkan dan menghambat aktvitas sensorik 

sel alfa dan sel beta. Dan sel polipeptida pankreas menghasilkan hormon 

polipeptida pankreas yang menghambat pembentukan enzin pankreas dan 

sekresi alkali (Difiore,2008).  

Daun binahong (Anredera cordifolia Steen.) dapat menurunkan kadar 

gula darah pada tikus putih jantan galur wistar yang diinduksi dengan 

sukrosa.(Makalalag & Wullur, 2013). Secara farmakologidaun binahong 

(Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) memiliki aktivitas sebagai antioksidan, 

anti fungi, antidiabetes dan antiinflamasi. Kandungan metabolit sekundernya 

antara lain alkanoid, flavonoid, tanin dan saponin (Nurul, 2015). 

Antara ajaran Islam dengan pendidikan sains tidak ada pertentangan, 

bahkan Islam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu. Penerapan sains 

Islam akan menciptakan suasana yang menggugah ingatan kita kepada Allah, 

mendorong perilaku yang sesuai dengan ketentuan syariat, dan mengingatkan 

nilai-nilai konseptual yang ada dalam al-Qur’an. Jadi, secara jelas konsep 

sains Islam akan menghasilkan kesempurnaan pemahaman sains, dan 

mendatangkan kenikmatan kehidupan duniawi dan ukhrowi (Iryani,2017). 

Tidak ada agama yang seperti agama Islam dan tidak ada kitab suci yang 

seperti Alquran yang begitu mengutamakan ilmu dan menganjurkan manusia 

untuk mencarinya.Allah swt juga meninggikan kedudukan orang yang 

berilmu dan menjelaskan keutamaannya serta kelebihannya di dunia dan di 

akhirat.Allah swt juga menganjurkan untuk belajar dan mengajarkan ilmu 

serta meletakkan kaeadah-kaedah dasar, hukum-hukum dalam hal tersebut 

sebagaimana yang tercantum di dalam Alquran (Lubis,2016). Al-Quran  juga 

sering menggunakan tumbuh-tumbuhan sebagai bukti kekuasaan Allah dan 

perumpamaan untuk menyampaikan suatu hikmah. Selain itu, ada beberapa 

tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan yang disebutkan secara jelas 

namanya di dalam Al-Quran tentu bukan tanpa maksud pasti ada sebab dan 

tujuan dalam penyebutan tersebut. Bahkan tidak hanya sekedar disebutkan, 
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melainkan Allah juga menjelaskan fungsi dan manfaat dari tumbuh-tumbuhan 

yang berguna bagi manusia seperti halnya tumbuhan sebagai sifa’ (obat) 

(Fauzan, 2015). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai pengaruh ekstrak etanol daun binahong 

(Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) terhadap kadar gula darah dan gambaran 

histologi pancreas pada tikus diabetik.  

 

1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai pengaruh ekstrak etanol daun binahong 

(Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) terhadap kadar gula darah dan gambaran 

histologi pancreas pada tikus diabetik.  

 

1.3. Pertanyaan Penelitian  

1. Apakah estrak etanol daun binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) 

dapat mempengaruhi kadar gula darah dan histologi pankreas pada tikus 

diabetik? 

2. Bagaimana pengaruh ekstrak daun binahong (Anredera cordifolia (Ten.) 

Steenis) terhadap kadar gula darah dan pankreas tikus diabetik dar sudut 

agama Islam? 

 

1.4 Tujuan penelitian  

1.4.1. Tujuan Penelitian Umum  

Mengetahui pengaruh pemberian estrak daun binahong (Anredera 

cordifolia (Ten.) Steenis) terhadap kadar gula darah dan gambaran histologi 

tikus diabetic serta tujuannya menurut islam. 

1.4.2. Tujuan Penelitian Khusus 
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a. Mengetahui pengaruh ekstrak etanol daun binahong (Anredera 

cordifolia (Ten.) Steenis) dalam menurunkan  kadar gula darah pada 

tikus diabetik. 

b. Mengetahui pengaruh ekstrak etanol daun binahong (Anredera 

cordifolia (Ten.) Steenis) terhadap gambaran histologi pancreas pada 

tikus diabetik. 

c. Mengetahui pengaruh ekstrak etanol daun binahong (Anredera 

cordifolia (Ten.) Steenis) terhadap kadar gula darah dan pankreas tikus 

diabetik dari sudut pandang Islam. 

 

1.5. Manfaat Penelitian  

1.5.1. Manfaat Teoritik 

Sebagai sumber rujukan dalam penelitian mengenai pengaruh 

ekstrak etanol daun binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) 

terhadap terhadap Kadar Glukosa dan Histologi Pankreas. 

 

1.5.2. Manfaat Metodologik 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan daun 

binahong dalam dalam penurunan kadar glukosa dan mikroskopis 

pankreas pada tikus diabetk. 

 

1.5.3 Manfaat Aplikatif 

Penelitian ini dapat diharapkan literatur pengetahuan bagi kampus 

YARSI mengenai tanaman tradisional daun binahong. 

 

 

 

 

 

 


