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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Kayu manis diketahui memiliki manfaat dalam menurunkan kadar glukosa 

di dalam tubuh seseorang. Menurut Kusumaningtyas et al. (2014), kayu manis 

mempunyai komponen bioaktif yaitu sinamaldehid yang mampu melawan radikal 

bebas. Pemberian seduhan bubuk kayu manis dengan dosis 0,73 mg/g bb mampu 

memperbaiki kerusakan struktur pankreas pada mencit. Penelitian yang lain 

mengatakan pemberian kayu manis dengan dosis 1-6 g/hari pada penderita 

diabetes tipe 2 selama 40 hari mampu menurunkan glukosa darah                  

(Khan et al., 2003).  

 Menurut Handayani et al. (2016), menyatakan infusa herbal kulit kayu 

manis dan buah mahkota dewa dengan dosis 10,9 mg dalam 100 ml air 

menghasilkan penurunan kadar gula darah pada mencit (Mus musculus L.). 

Berdasarkan penelitian yang lainnya menyatakan, konsumsi 2 gram bubuk kayu 

manis (Cinnamomum cassia) pada pria dewasa penderita DM tipe 2 selama 40 

hari dapat menurunkan kadar glukosa darah puasa sebesar 18,87% (Hardiyani, 

2013).  

 Berdasarkan penelitian Djama’an et.al. (2012), air perasan jahe dapat 

menurunkan kadar glukosa tikus yang diinduksi dengan Alloxan. Beberapa 

penelitian telah membuktikan bahwa ekstrak jahe (Zingiber officinale) dan zinc 

mampu dalam menurunkan gula darah dengan pemberian 0,2 ml/kg BB pada tikus 
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albino. Menurut Sunaryo et. al. (2013), ekstrak jahe gajah dengan dosis 1,5 mg/20 

g BB mencit dan dosis 0,4 mg/20 g BB mencit mampu menurunkan kadar glukosa 

darah sebanding dengan metformin dosis 1,3 mg/20 g BB mencit. 

 Menurut American Diabetes Association (2015), jeruk nipis dapat 

mengatasi diabetes karena terdapatnya serat larut yang dapat meningkatkan 

sirkulasi serapan gula dalam darah dan menghindari peningkatan kadar gula 

secara tiba-tiba yang dapat menjadi masalah serius bagi penderita diabetes.  

 Penggabungan pemilihan bahan dasar minuman herbal berbasiskan kayu 

manis, jahe dan jeruk nipis sebagai minuman herbal bertujuan untuk 

menghasilkan minuman herbal yang dimaksudkan baik untuk dikonsumsi oleh 

penderita diabetes mellitus tipe II. Berdasarkan keunggulan dari masing-masing 

bahan yang memiliki kandungan dalam menurunkan serta menjaga kadar gula 

darah pada penderita diabetes mellitus tipe II. Selain itu, diharapkan 

penggabungan ketiga bahan ini dapat meningkatkan penerimaan minuman herbal 

pada penggunanya. Penggabungan kombinasi rasa dari kayu manis, jahe dan jeruk 

nipis serta penambahan gula merah diharapkan dapat meningkatkan cita rasa 

sehingga menimbulkan minat penderita diabetes mellitus tipe II dalam memilih 

mengkonsumsi minuman herbal. 

 Diabetes melitus merupakan penyakit yang memiliki gangguan metabolik 

akibat pankreas yang tidak bekerja dengan baik untuk memproduksi kebutuhan 

insulin yang cukup untuk tubuh atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang 

diproduksi. Hal ini yang mengakibatkan peningkatan kadar glukosa dalam tubuh 

seseorang. Berdasarkan hasil survei Kementerian kesehatan RI (2014), pada tahun 

2013 terjadi peningkatan diabetes melitus yang mencapai hampir dua kali lipat 
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jika dibandingkan dengan tahun 2007 pada penduduk yang memiliki usia lebih 

dari atau sama dengan 15 tahun. Pada tahun 2013, diperkirakan jumlah absolut 

penderita DM (Diabetes Melitus) sekitar 12 juta, TGT (Toleransi Glukosa 

Terganggu) sekitar 52 juta dan GDP (Gula Darah Puasa) Terganggu sekitar 64 

juta orang.  

 Pemanfaatan beberapa bahan baku tanaman hayati dari daun, bunga, biji, 

akar dan kulit kayu untuk dijadikan minuman herbal telah digunakan selama 

bertahun-tahun untuk mengobati berbagai masalah. Melihat dari aktivitas dan 

tuntutan pekerjaan yang semakin meningkat membuat masyarakat sulit menjalani 

gaya hidup sehat. Selain itu, meningkatnya jumlah penyakit diabetes mellitus 

membuat kekhawatiran di hati masyarakat untuk peduli dalam meningkatkan daya 

tahan tubuh (Tasia dan Widyaningsih, 2014). 

 Oleh karena itu, penelitian ini ingin memanfaatkan beberapa tanaman 

seperti kayu manis, jahe dan jeruk nipis untuk bahan baku pembuatan minuman 

herbal untuk penderita diabetes. Minuman herbal ini diharapkan dapat membantu 

masyarakat, khususnya penderita diabetes mellitus tipe II dalam menjaga dan 

menurunkan kadar gula darah. Selain itu, penelitian ini ingin mengetahui 

pengaruh seduhan kayu manis dapat secara efektif dalam menurunkan kadar 

glukosa darah dengan diuji pada enzim α-glukosidase. Pada penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya oleh Handayani et al. (2016) dan Hardiyani (2013), hanya 

dilakukan uji pada ekstrak kayu manis secara in vitro namun belum dilakukan uji 

pada seduhan kayu manis secara in vitro.  

 Kemudian dilakukan penambahan jahe dan jeruk nipis untuk mengetahui 

lebih lanjut formulasi yang tepat untuk pembuatan minuman herbal bagi penderita 
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diabetes melitustipe II. Penambahan jahe dan jeruk nipis pada minuma herbal 

dimaksudkan untuk menignkatkan kemampuan minuman herbal dalam 

menurunkan dan menjaga kadar gula darah serta dilakukan penambahan gula aren 

dilakukan untuk meningkatkan cita rasa dari minuman herbal sehingga mampu 

diterima oleh setiap masyarakat, khususnya penderita diabetes mellitus. Pada 

penelitian telah dilakukan oleh Yulianto dan Widyaningsih (2013), dilakukan 

formulasi minuman herbal berbasis cincau hitam (Mesona palustris), jahe 

(Zingiber officinale), dan kayu manis (Cinnamomum burmanni). 

1.2 Perumusan Masalah  

 Penelitian mengenai minuman herbal kayu manis (Cinnamomum 

burmanni), jahe (Zingiber officinale) dan jeruk nipis (Citrus aurentifolia) belum 

pernah dilakukan terhadap aktivitas antidiabetes secara in vitro. Studi mengenai 

seduhan kayu manis belum dilakukan secara in vitro. Pada tahap I, belum 

ditemukan suhu dan lama penyeduhan terbaik pada kayu manis untuk 

menghasilkan penyeduhan terbaik dalam menyeduh kayu manis bagi penderita 

diabetes mellitus tipe II. Kemudian pada tahap II, belum ditemukan konsentrasi 

yang tepat untuk formulasi pembuatan minuman herbal berbasis kayu manis, jahe 

dan jeruk nipis dengan penambahan gula aren bagi penderita diabetes melitus    

tipe II. Selanjutnya, hasil terbaik akan dibandingkan dengan standar akarbosa. 

1.3 Tujuan 

 Adapun tujuan dari penelitian ini terbagi atas dua yaitu, tujuan umum dan 

tujuan khusus. 
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1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui aktivitas antidiabetes 

minuman herbal kayu manis (Cinnamomum burmanni), jahe (Zingiber officinale), 

dan jeruk nipis (Citrus aurentifolia) secara in vitro.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain. 

1. Menentukan lama penyeduhan kayu manis terbaik terhadap aktivitas 

antidiabetes. 

2. Menentukan suhu penyeduhan kayu manis terbaik terhadap aktivitas 

antidiabetes. 

3. Menentukan formulasi minuman herbal kayu manis, jahe dan jeruk nipis 

yang memiliki aktivitas antidiabetes terbaik. 

4. Menentukan aktivitas antidiabetes seduhan kayu manis dan minuman 

herbal kayu manis, jahe dan jeruk nipis. 




