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perlunya akademisi berkarya agar lebih banyak lagi referensi-

referensi terkait penyakit kronis, khususnya penyakit 

Diabetes Mellitus. 

Buku ini, layak dijadikan sebagai bahan bacaan yang 

membuka wawasan bagi pembaca. Informasi didalam sangat 

penting sebagai petunjuk maupun informasi kepada para 

pembaca. Harapannya buku ini mampu memberikan 

penjelasan yang leih rinci terkait Diabetes Mellitus dengan 

PHQJJXQDNDQ�EDKDQ�DODP��$SDODJL�VDDW�LQL�VHPDQJDW�´%DFN�

WR�1DWXUHµ�ODJL�PHODQGD�PDV\DUDNDW��,QIRUPDVL�HIHNWLILWDV�GDQ�

keamanan serta penggunaan yang tepat perlu didapatkan 

oleh masyarakat agar terhindar dari efek samping. Saya 

sangat berharap kedepannya, lebih banyak lagi karya-karya 

yang dihasilkan oleh penulis.  

Demikian Sambutan singkat saya sebagai Dekan 

Fakultas Kedoketeran Universitas Methodist Indonesia. Bravo 

FK-UMI. 

 

Medan, 27 Oktober 2020 

 

      

 

dr. Eka Samuel P. Hutasoit, Sp.OG., MM 

 

  



iv 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat 

menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah 

NDU\D� GDUL� SHPLNLUDQ� SHQXOLV� \DQJ� GLEHUL� MXGXO� ´%HEDV�

'LDEHWHV�GHQJDQ�(NVWUDN�/DEX�6LDPµ��.DPL�PHQ\DGari bahwa 

tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah 

sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena 

itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua 

pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga 
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Penyakit Diabetes Mellitus (DM) sudah menjadi 

ancaman kesehatan secara global pada abad 21. Penderita DM 

semakin meningkat, menurut International Diabetes 

Federation (IDF) pada tahun 2017, jumlah penderita DM di 

dunia sebanyak 7.5 juta jiwa dan diprediksi menjadi 9.5 juta 

jiwa di tahun 2045. Indonesia sendiri menduduki peringkat 7 

dari 10 negara terbanyak menderita DM pada usia 20-79 tahun 

dan peringkat 4 dari 10 negara terbanyak populasi DM 

undiagnosed. 

Potensi antihipoglikemia dan antioksidan salah satunya 

terdapat pada labu siam. Potensi tersebut disebabkan oleh 

kandungan flavonoid pada tumbuhan, yang telah diteliti, 

bahwa tumbuhan tersebut dapat menurunkan kadar gula 

darah dan dapat meningkatkan aktivitas antioksidan. Labu 

siam mengandung delapan flavonoid, terdiri dari tiga C-

glycosyl dan lima flavon O-glycosyl. Mekanisme Flavonoid 

sebagai antidiabetik dengan cara mengganggu absorpsi 

glukosa di usus halus, menghambat gluconeogenesis jaringan, 

memperbaiki toleransi glukosa, menganggu metabolisme 

NDUERKLGUDW� PHODOXL� SHQJKDPEDWDQ� HQ]LP� Â� DPLODVH� GDQ�

HQ]LP� Â� JOXNRVLGDVH�� PHQVWLPXODVL� SHQJDPELODQ� JOXNRVD�

pada jaringan perifer, selain itu flavonoid juga merangsang 
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produksi insulin (insulin secretagogues) dan bertindak 

menyerupai insulin merangsang sintesis glikogen (insulin 

mimetics) serta dapat melindungi sel beta pankreas dari 

proses degenerasi 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang 

membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku 

ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan 

membalas segala kebaikan semua pihak yang telah 

membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi 
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BAB 
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Penyakit Diabetes Mellitus (DM) sudah menjadi 

ancaman kesehatan secara global pada abad 21. Penderita DM 

semakin meningkat, menurut International Diabetes Federation 

(IDF) pada tahun 2017, jumlah penderita DM di dunia 

sebanyak 7.5 juta jiwa dan diprediksi menjadi 9.5 juta jiwa di 

tahun 2045. Indonesia sendiri menduduki peringkat 7 dari 10 

negara terbanyak menderita DM pada usia 20-79 tahun dan 

peringkat 4 dari 10 negara terbanyak populasi DM undiagnosed 

(IDF, 2017). Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2015 

melaporkan proporsi kematian akibat DM di Indonesia 

mencapai 6% (WHO, 2016). 

Peningkatan populasi DM menjadi perhatian serius 

sebab penyakit tersebut bersifat kronis dan progresif sehingga 

menjadi ancaman kesehatan global, karena dapat 

mempengaruhi gross domestic product (GDP), meningkatnya 

pembiayaan kesehatan, dan kematian dini (CDC, 2009;WHO, 

2016). DM ditandai dengan hiperglikemia yang bersifat kronis 

dan gangguan metabolisme karbohidrat, protein dan lemak 

akibat kelainan sekresi insulin, kerja insulin ataupun 

keduanya. Hiperglikemia yang persisten berhubungan 

dengan komplikasi jangka panjang, disfungsi dan kegagalan 

berbagai organ (ADA, 2014; Amod A., et al., 2017). 

 

PENDAHULUAN 
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A. Diabetes Melitus (DM) 

DM menurut European Society of Cardiology (ESC) dan 

European Association for the Study of Diabetes (EASD), 

merupakan suatu keadaan terganggunya metabolisme 

akibat berbagai penyebab, ditandai dengan adanya 

hiperglikemia kronis, gangguan metabolisme karbohidrat, 

lemak, dan protein akibat defeks sekresi insulin, kerja 

insulin, atau keduanya (European Society of Cardiology, 2007) 

sedangkan menurut American Diabetes Association 

mendefinisikan DM sebagai suatu kelompok kelainan 

metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia akibat 

gangguan sekresi insulin, kerja insulin ataupun keduanya 

(ADA 2015). Canadian Diabetes Association juga 

mendefenisikan DM sebagai suatu gangguan metabolisme 

yang ditandai dengan hiperglikemia akibat gangguan 

sekresi insulin, kerja insulin atau keduanya (Canadian 

Diabetes Association 2013). International Diabetes Federation 

mendefinisi-kan DM sebagai penyakit kronis akibat tubuh 

tidak mampu menghasilkan insulin yang cukup atau tidak 

mampu menggunakan insulin secara efektif (IDF 2017). 

International Diabetes Federation melaporkan bahwa 

prevalensi penderita DM yang berusia 20-79 tahun 

sebanyak 425 juta penderita, dan memprediksikan 

peningkatan menjadi 48% di tahun 2045 sebanyak 629 juta 

MENGENAL 

DIABETES 

MELITUS (DM) 
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A. Skrining Fitokimia 

Perbedaan polaritas pelarut akan menyebabkan 

perbedaan bahan aktif yang terkandung dalam pelarut, 

fitokonstituen berbagai polaritas dapat diekstrak dengan 

pelarut yang tepat, pelarut polar akan lebih efektif menarik 

metabolit sekunder yang bersifat polar dan sebaliknya. 

Urutan polaritas dari lebih polar ke polar yakni: Air, 

metanol, aseton, etil asetat, kloroform dan heksan. Pelarut 

aquadest dapat melarutkan alkaloid, dan glikosida, etanol 

efektif untuk menarik sterol, flavonoid, fenolik dan 

alkaloid, pelarut etil asetat yang bersifat semipolar dapat 

melarutkan sterol dan alkaloid (Sulaiman, et al., 2015; 

Widyawati et al., 2014; Altemimi, 2017; Okoduwa, 2017). 

Tabel 4.1 menunjukkan pelarut etanol sebagai pelarut polar 

dapat menarik senyawa aktif metabolit sekunder baik 

polar maupun non polar seperti alkaloid, flavonoid, 

glikosida, saponin, tannin, triterpen/steroid sedangkan 

fraksi etil asetat yang merupakan pelarut semi polar tidak 

mampu menarik triterpen/steroid. Penelitian yang 

dilakukan oleh Sarkar, komponen pelarut etanol sama 

dengan hasil yang didapatkan namun pelarut etil asetat 

pada penelitian Sarkar dapat menarik tanin sedangkan 

pada kajian ini tidak mampu menarik tanin (Sarkar dan 

Dey, 2016). Menurt Do et al., pelarut etanol merupakan 

TREATMENT 

DIABETES 

MELITUS (DM) 
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Dari kajian ini dibuktikan bahwa guna mengatur berat 

badan baik ekstrak etanol dan fraksinasi etil asetat dapat 

diberikan dengan dosis tertentu. Maka untuk penulisan buku 

lebih lanjut dengan design RCT pada penderita DM untuk 

membuktikan bahwa pembahsaan pada buku ini memang 

aplikatif. Kemudian dibuktikan pula bahwa guna meredam 

stress oksidatif dan resistensi insulin baik ekstrak etanol dan 

fraksinasi etil asetat dapat diberikan dengan dosis tertentu. 

Dosis efektif ini juga perlu disertakan dosis letal dari ekstrak 

tersebut. 

  

PENUTUP 
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