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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Diabetes melitus merupakan salah satu penyakit yang telah menjadi 

masalah kesehatan terbesar di dunia abad ke-21. Diabetes melitus termasuk 

salah satu dari 10 penyebab utama kematian di dunia, bersama-sama dengan 

tiga penyakit kronik lainnya (penyakit kardiovaskular, kanker dan penyakit 

pernapasan) mencapai lebih dari 80% dari semua kematian penyakit kronik. 

Estimasi terakhir, terdapat 424 juta orang yang hidup dengan diabetes di dunia 

pada tahun 2017. Pada tahun 2045 jumlah tersebut diperkirakan akan 

meningkat menjadi 628 juta orang. Diperkirakan dari 424 juta orang tersebut, 

30-80% di antaranya belum terdiagnosis, sehingga terancam berkembang 

progresif menjadi komplikasi tanpa disadari dan tanpa pencegahan (IDF, 

2017). 

Diabetes melitus adalah penyakit gangguan metabolik menahun akibat 

pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat 

menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Akibatnya terjadi 

peningkatan glukosa di dalam darah (hiperglikemia). Hiperglikemia yang 

terjadi dari waktu ke waktu dapat menyebabkan kerusakan berbagai sistem 

tubuh terutama syaraf dan pembuluh darah. Salah satu konsekuensi dari 

diabetes yang sering terjadi neuropati (kerusakan syaraf) di kaki yang 

meningkatkan kejadian ulkus kaki, infeksi, dan bahkan keharusan untuk 

amputasi kaki (Kemenkes RI, 2014). 

Ulkus diabetes merupakan suatu luka terbuka pada lapisan kulit sampai 

ke dalam dermis, yang biasanya terjadi di telapak kaki (Hariana dan 

Perdanakusuma, 2013). Ulkus kaki diabetes disebabkan tiga faktor yang sering 

disebut trias, yaitu: iskemi, neuropati, dan infeksi (Kartika, 2017). 

Penyembuhan luka adalah proses transisi yang diakui sebagai salah satu 

proses paling rumit dalam fisiologi manusia. Memahami penyembuhan luka 
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melibatkan lebih banyak usaha daripada hanya menyatakan ada tiga fase, yaitu: 

inflamasi, proliferasi, dan maturasi. Mediator baru ditemukan setiap tahunnya 

begitu pula pemahaman kita tentang peradangan mediator dan interaksi seluler 

yang terus berkembang. Mediator inflamasi yang terlibat dalam penyembuhan 

luka terdiri dari 1) eicosanoid (prostaglandin, prostacyclins, thromboxanes, 

leukotriens, lipoxins), 2) cytokins (kemokin, limfokin, monokin, interleukin, 

faktor penstimulasi koloni, interferon, nekrosis tumor faktor), 3) oksida nitrat, 

dan 4) faktor pertumbuhan (Prasetyono, 2009). 

Human Dermal Fibroblasts (HDF) bertanggung jawab untuk 

memproduksi matriks ekstraseluler yang membentuk jaringan ikat pada kulit, 

dan memainkan peran penting selama penyembuhan luka. HDF merupakan 

sistem model yang sangat baik untuk mempelajari banyak aspek fisiologi sel, 

dan telah digunakan dalam lusinan publikasi penelitian, terutama yang 

berkaitan dengan biologi kulit dan memprogram ulang / menginduksi studi 

pluralitas (Anonim, 2018). 

Berdasarkan lima tujuan syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, 

keturunan, akal, dan harta, tiga diantaranya behubungan langsung dengan 

bidang kedokteran, yaitu menjaga jiwa, keturunan, dan akal. Bagi dokter 

muslim, maka menjadi empat, ditambah dengan menjaga agama yang justru 

menjadi tujuan utama (Zuhroni, 2010). Seperti yang dimaksud pada penelitian 

ini merupakan perilaku menuntut ilmu, upaya pengembangan di bidang terapi, 

serta meningkatkan kejayaan umat Islam.  Namun, hukum penggunaan sel 

HDF yang berasal dari preputium masih terdapat pro dan kontra serta tidak 

dijelaskan secara jelas di dalam Al-Qur’an. Maka karena itu, perlu pendalaman 

lebih lanjut akan persoalan ini dari sudut pandang Islam. 

Pengobatan-pengobatan tradisional banyak menggunakan unsur-unsur 

alam seperti tanaman, hewan, mineral, dan sebagainya. Pengobatan tradisional 

memiliki efek samping yang masih bisa diterima oleh tubuh manusia sehingga 

tidak membahayakan. Obat herbal tradisional juga merupakan cikal bakal 

pengobatan modern. Pengobatan modern dikembangkan dari pengobatan 

tradisional selama bertahun-tahun. Zat kimia yang kini digunakan untuk obat 
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sebagian besar berasal dari zat kimia yang dikandung oleh tanaman (Zakiah 

dan Wardono, 2013). 

Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) adalah tanaman yang 

sering ditemukan di halaman rumah dan memiliki antibakteri, anti-obesitas, 

antivirus, anti-inflamasi, anti-ulkus, dan antidiabetes (Anggraeni et al, 2017). 

Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) mempunyai kandungan kimia, 

antara lain flavonoid, asam oleanolik, protein, asam oskorbat, dan saponin 

(Hariana, 2013). 

Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh ekstrak daun binahong 

(Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) terhadap proliferasi dan sitotoksitas pada 

sel HDF kondisi high glucose diperlukan sebagai model dalam pengembangan 

terapi berbasis sel secara klinis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

ekstrak daun binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) untuk mengetahui 

kemampuan proliferasi dan sitotoksitas pada sel HDF kondisi high glucose 

sebagai model proses penyembuhan luka diabetikum secara in vitro. Dengan 

adanya penelitian ini, diharapkan umat Islam dan masyarakat Indonesia dapat 

memiliki kontribusi dalam upaya pengembangan terapi medis. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Seiring berjalannya jaman, pola penyakit di Indonesia kini mengalami 

pergeseran dari penyakit infeksi dan kekurangan gizi menjadi penyakit 

degeneratif yang salah satunya adalah diabetes melitus. Penelitian mengenai 

sel HDF di Indonesia masih sedikit, khususnya mengenai pengaplikasiannya 

terhadap terapi klinis. Daun binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) 

memiliki banyak kandungan yang bermanfaat untuk kesehatan, namun masih 

banyak masyarakat yang masih belum mengetahui akan hal itu. Penelitian 

diperlukan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun binahong (Anredera 

cordifolia (Ten.) Steenis) terhadap proliferasi dan sitotoksitas HDF kondisi 

high glucose diperlukan sebagai model dalam pengembangan terapi berbasis 

sel secara klinis. 
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1.3  Pertanyaan Penelitian 

a. Apakah ekstrak daun binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) dapat 

mempengaruhi sitotoksisitas pada HDF dalam kondisi high glucose? 

b. Apakah ekstrak daun binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) dapat 

mempengaruhi kemampuan proliferasi pada HDF dalam kondisi high 

glucose? 

c. Bagaimana pengaruh ekstrak daun binahong (Anredera Cordifilia (Ten.) 

Steenis) terhadap sitotoksisitas dan proliferasi pada HDF dalam kondisi 

high glucose dari sudut pandang Agama Islam? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian Umum 

Mengetahui adakah pengaruh pemberian ekstrak daun binahong 

(Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) terhadap proliferasi dan 

sitotoksisitas pada HDF dalam kondisi high glucose dan  

tinjauannya menurut pandangan Islam. 

1.4.2 Tujuan Penelitian Khusus 

a. Mengetahui pengaruh ekstrak daun binahong (Anredera 

cordifolia (Ten.) Steenis) terhadap sitotoksisitas pada HDF 

dalam kondisi high glucose. 

b. Mengetahui pengaruh ekstrak daun binahong (Anredera 

cordifolia (Ten.) Steenis) terhadap kemampuan proliferasi pada 

HDF dalam kondisi high glucose. 

c. Mengetahui pengaruh ekstrak daun binahong (Anredera 

Cordifilia (Ten.) Steenis) terhadap sitotoksisitas dan proliferasi 

pada HDF dalam kondisi high glucose dari sudut pandang 

Agama Islam. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritik 

Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya 

yang berhubungan dengan pengaruh ekstrak daun binahong 

(Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) terhadap proliferasi dan 

sitotoksisitas pada HDF dalam kondisi high glucose serta menjadi 

bahan kajian lebih lanjut. 

1.5.2 Manfaat Metodologik 

Menghasilkan data terbaru mengenai peranan ekstrak daun binahong 

(Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) terhadap proliferasi dan 

sitotoksisitas pada HDF dalam kondisi high glucose. 

1.5.3 Manfaat Aplikatif 

Membuka wawasan bagi masyarakat bahwa saat ini sel punca dan 

daun binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis) sedang 

dikembangkan sebagai alternatif pengobatan. Hal tersebut berkaitan 

dengan anjuran agama Islam untuk selalu menuntut ilmu dan 

mengembangkan IPTEK demi kemaslahatan umat Islam. 

 


