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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sirsak termasuk dalam famili Annoceae.Tumbuhan ini tersebar di daerah

tropis dan subtropis.Semua bagian dari pohon sirsak memiliki manfaat sebagai

obat alami termasuk kulit kayu, daun, akar, dan buah biji.Kulit kayu, daun, akar,

dan buah biji digunakan sebagai obat penenang, antispasmodic, hipoglikemik, dan

hipotensi (Degnon et al., 2013).

Menurut Restuati (2013), daun Anonna muricata (sirsak) berpotensi

sebagai antihipertensi, antispasmodik, obat pereda nyeri, hipoglikemik,

antikanker, emetic (menyebabkan muntah), dan vermifuge(pembasmi cacing).

Senyawa kimia di dalam daun sirsak terdiri dari alkaloid, minyak esensial, dan

acetogenin (Hamid et al., 2012).

Diabetes mellitus merupakan penyakit kronis dengan kadar glukosa darah

yang tinggi. Hiperglisemia disebabkan oleh kekurangan insulin relatif dan absolut

atau resistensi terhadap reaksi insulin dalam sel. Penderita diabetes pada semua

tingkatan usia diperkirakan sebesar 2,8% pada tahun 2000 dan akan meningkat

menjadi 5,4% tahun 2025. Proses pengobatan diabetes melalui insulin dan obat-

obat antidiabetes seperti sulfonylurea, bigua-nides, α-glucosidase inhibitors dan

glinides. Harga obat-obat ini pada negara-negara berkembang relatif mahal dan

tidak mudah didapatkan (Pandeya et al., 2013).Oleh karena itu, pengobatan

antidiabetes secara tradisional dapat dilakukan sebagai alternatif misalnya daun

sirsak.
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Menurut Ortsater et al. (2012), teh hijau memiliki khasiat sebagai

antidiabetes. Hal ini disebabkan teh hijau memiliki kandungan epigallocatechin

gallate.Penelitian telah dilakukan pengaruh konsumsi teh hijau terhadap tikus

yang mengidap diabetes tipe 2.Epigallocatechin gallate memberikan efek positif

yaitu resistensi insulin dapat berkurang dan fungsi sel pulau-pulau dalam pankreas

ditingkatkan.

Ekstraksi air dari daun sirsak berperan dalam menurunkan stres oksidatif

dalam sel pankreas streptozotocin pada tikus yang mengalami diabetes (Mukesh

dan Namita, 2013). Menurut Aziz et al. (2013), pemberian air rebusan daun sirsak

pada penderita diabetes mellitus tipe II dapat menurunkan kadar glukosa darah.

Konsumsi air rebusan sirsak sebanyak 200 ml/hari selama tiga hari berturut-turut

membuat kadar gula mengalami penurunan sebesar 40,467 mg/dl.

Penelitian efektivitas air rebusan ekstrak daun sirsak secara in vivo sudah

banyak dilakukan. Oleh karena itu, pengujian ekstrak air daun sirsak secara in

vitro perlu dilakukan untuk mengetahui persentase inhibisi enzim α-glukosidase

yang berperan dalam hidrolisis karbohidrat.

1.2 Perumusan Masalah

Buah sirsak sudah banyak dimanfaatkan dalam pangan.Bagian-bagian lain

dari pohon sirsak dapat bermanfaat untuk kesehatan.Daun sirsak memiliki khasiat

antidiabetes.Teh memiliki manfaat sebagai antidiabetes maka daun sirsak diolah

menjadi produk teh hijau.Penelitian tentang pengaruh suhu dan lama penyeduhan

teh hijau terhadap aktivitas antidiabetes belum diteliti sehingga diperlukan
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penelitian tentang pengaruh suhu dan waktu penyeduhan “teh hijau” daun sirsak

terhadap aktivitas antidiabetes.

1.3 Tujuan

Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan khusus.Penelitian ini

secara umum bertujuan untuk mengetahui aktivitas antidiabetes pada “teh hijau”

daun sirsak.

Tujuan khusus dalam penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Menentukan pengaruh suhu penyeduhan teh terhadap aktivitas antidiabetes

“teh hijau” daun sirsak.

2. Menentukan pengaruh lama penyeduhan teh terhadap aktivitas antidiabetes

“tehhijau” daun sirsak.

3. Membandingkan aktivitas antidiabetes seduhan “teh hijau” daun sirsak dengan

seduhan daun sirsak segar.
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