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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut International Diabetes Federation, pada tahun 2015 penderita 

diabetes melitus di dunia mencapai 415 juta jiwa dan diprediksi pada tahun 2040 

penderita diabetes akan meningkat hingga 642 juta jiwa (IDF, 2015). Faktor 

penyebab peningkatan jumlah penderita diabetes melitus yaitu pertambahan 

populasi penduduk usia lanjut serta perubahan gaya hidup, mulai dari pola 

makan/jenis makanan yang dikonsumsi dan berkurangnya kegiatan jasmani 

(Zahtamal et al., 2007).  

Penyakit diabetes melitus dapat diatasi dengan mengkontrol kandungan 

kadar gula darah dalam tubuh melalui inhibisi aktivitas α-glukosidase (Pujiyanto et 

al., 2012). α-Glukosidase merupakan enzim yang berperan dalam pencernaan 

karbohidrat kompleks dan penyerapannya dalam tubuh (Shinde et al., 2008).  

Inhibisi α-Glukosidase dapat menghambat penyerapan glukosa dalam darah. 

Kemampuan aktivitas inhibisi α-glukosidase disebabkan oleh senyawa bioaktif 

yang terkandung dalam tanaman. Senyawa bioaktif yang berasal dari tumbuhan 

disebut dengan fitokimia. Menurut beberapa penelitian senyawa yang mempunyai 

aktivitas inhibisi α-glukosidase tersebut dapat digolongkan menjadi golongan 

alkaloid (Patel dan Mishra, 2012), triterpene (Lai et al., 2012), flavonoid (Wang et 
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al., 2010), dan senyawa fenolik yang meliputi flavonol (Lee et al., 2008), luteolin, 

myricetin dan quercetin (Tadera et al., 2006).  

Tanaman yang berpotensi sebagai inhibitor α-glukosidase diantaranya yaitu 

tanaman sirsak  (Annona muricata L.) dan daun kemangi (Ocimum x africanum L.). 

Daun sirsak mempunyai nilai inhibisi pada berat ekstrak 1,5% sebesar 89.33% 

(Purwatresna, 2012). Senyawa bioaktif yang terdapat pada daun sirsak yaitu 

alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan steroid (Adjie,  2011).  

Daun kemangi digunakan untuk mengobati gangguan pada lambung dan 

hati serta memiliki efek analgesik, antihiperlipidemia dan antioksidan (Singh, 

2012). Aktivitas inhibisi α-glukosidase daun kemangi mencapai 65.5% dengan 

konsentrasi 150 ųg  (Nivetha et al., 2016). Senyawa bioaktif pada daun kemangi 

yaitu tanin, flavonoid, steroid (triterpenoid), dan minyak atsiri (Singh, 2012).  

Minuman fungsional merupakan minuman yang mengandung unsur zat gizi 

atau non zat gizi jika dikonsumsi berdampak positif bagi tubuh. Minuman 

fungsional berperan dalam perlindungan atau pencegahan, pengobatan terhadap 

penyakit, peningkatan kinerja fungsi tubuh dan memperlambat penuaan (Sampurno 

dan Ferdiaz, 2001). Pada penelitian ini daun sirsak akan diproses menjadi teh 

sedangkan daun kemangi diekstraksi menggunakan etanol food grade. Kemudian, 

daun teh sirsak dan ekstrak daun kemangi diaplikasikan untuk minuman fungsional. 

Pembuatan minuman fungsional dari daun sirsak dan penambahan ekstrak daun 

kemangi diharapkan dapat berfungsi sebagai inhibitor α-glukosidase. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Minuman fungsional merupakan minuman yang memberikan pengaruh 

positif bagi tubuh salah satunya mengontrol kadar gula tubuh untuk mencegah 

penyakit diabetes melitus. Daun sirsak dan daun kemangi memiliki kandungan 

senyawa bioaktif yang dapat digunakan dalam pembuatan minuman fungsional 

yang memiliki aktivitas inhibisi α-glukosidase. Karakteristik minuman fungsional 

dipengaruhi oleh berat ekstrak daun kemangi dan konsentrasi pemanis. Oleh karena 

itu berat ekstrak daun kemangi dan konsentrasi pemanis optimal akan ditentukan 

dalam pembuatan minuman fungsional seduhan daun teh sirsak dan ekstrak daun 

kemangi.    

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah memanfaatkan daun sirsak dan daun 

kemangi dalam pembuatan minuman fungsional yang diharapkan memiliki 

aktivitas inhibisi α-glukosidase. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan aktivitas inihibisi α-glukosidase, total fenolik, total flavonoid, dan 

aktivitas antioksidan seduhan daun teh sirsak dan ekstrak daun kemangi; 
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2. Mempelajari pengaruh berat ekstrak daun kemangi dan konsentrasi pemanis 

terhadap karakteristik minuman fungsional yang dihasilkan; 

3. Menentukan aktivitas inhibisi α-glukosidase, aktivitas antioksidan, total 

flavonoid, total fenolik, dan uji kinetika inhibisi enzim pada minuman 

fungsional seduhan daun teh sirsak dan ekstrak daun kemangi terpilih. 


