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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Inflamasi merupakan respon fisiologis terhadap beberapa rangsangan seperti 

infeksi dan cedera jaringan (Baratawidjaja, 2010). Pengobatan untuk 

penyembuhan inflamasi menggunakan NSAID (Non Steroid Antiinflammatory 

Drugs ). Bawang bombay merupakan bahan alami yang memiliki senyawa aktif 

bersifat antiinflamasi. Inflamasi dapat terjadi secara lokal maupun sistemik. 

     Inflamasi lokal yang sering terjadi adalah osteoarthritis dan inflamasi sistemik 

sering terjadi pada rheumatoid arthritis. Di Inggris  dan Wales, sekitar 1,3-1,75 

juta orang mengalami osteoarthritis. Di Amerika, 1 dari 7 penduduk menderita 

osteoarthritis. Secara keseluruhan, sekitar 10–15% orang dewasa   dengan usia  

60   tahun   menderita  osteoarthritis (Fransen M, et al, 2011). Prevalensi kejadian  

osteoartritis  di  Indonesia antara  15.5% pada  pria  dan  12.7%  pada  wanita 

(Joewono, et al, 2006).Di Kabupaten Malang dan Kota Malang ditemukan 

prevalensi osteoarthritis sebesar 10% dan 13,5% (Nainggolan O, 2009).  

Penelitian oleh Zeng Q.Y, et al. (2008) menunjukkan prevalensi rheumatoid 

arthritis di Indonesia yaitu antara 23,6%-31,3%. Di Malang, prevalensi 

rheumatoid arthritisdi desa dan kota dilaporkan sebanyak 0,5% dan 0,6% 

(Soeroso, 2012).  

     Penggunaan NSAID dianggap sebagai first line therapy untuk osteoarthritis 

dan rheumatoid arthritis (Hirlan, 2008).Mekanisme kerja NSAID sebagai 

antiinflamasi, berasal dari kemampuanya untuk menghambat biosentesis PG 
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(Prostaglandin)  yang merupakan mediator nyeri (Goodman and Gilman, 2008). 

PG dihambat melalui jalur enzim COX (Cyclooxygenase) baik COX-1 maupun 

COX-2 (Katzung, 2002). Efek terapi NSAID dapat menguntungkan apabila tidak 

dikonsumsi untuk jangka panjang, dikarenakan efek sampingnya  adalah tukak 

lambung, pemakaian NSAID di Indonesia merupakan penyebab kedua  gastropati 

setalah helicobacter pylori dan penyebab kedua perdarahan saluran cerna bagian 

atas setelah ruptur varises esophagus (Suyata, 2004). Prevalensi  penyakit  yang  

berkaitan  dengan  kerusakan  mukosa  lambung akibat  efek  samping  

penggunaan NSAID  dimasyarakat sekitar  15%-30% (Irasiqin, 2011).  

     Dilihat dari efek samping NSAID, sehingga perlu dipikirkan penggunaan obat 

tradisional sebagai obat alternatif untuk antiinflamasi. Obat tradisional mengalami 

perkembangan yang semakin meningkat, terlebih dengan munculnya isu kembali 

ke alam (back to nature) (Katno, 2008).  

     Salah satu bahan alami yang dapat digunakan sebagai antiinflamasi adalah 

bawang bombay (Allium cepa L). Bawang bombay merupakan salah satu bahan 

alami yang mudah didapatkan dimasyarakat Indonesia. Bawang bombay memiliki 

kandungan quercetin, vitamin C, dan isothiocynates yang memiliki daya anti 

inflamasi (Kumar, et al, 2010). Pada penelitian yang dilakukan (Nasri, et al, 2012) 

menyatakan bahwa jus bawang bombay memiliki daya analgesik dan 

antiinflamasi, dengan hasil jus segar bawang bombay (7,5 ml/kg) dapat 

menurunkan volume edema pada telapak kaki tikus putih jantan (Rattus 

novergicus Strain wistar) lebih cepat dibandingkan dengan pemberian morphine 

(5 mg/kg) dan natrium diclofenac (10mg/kg).  
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     Pada penelitian (Herowati,et al, 2008) menyebutkan bahwa kandungan 

quercetin memiliki aktivitas antiinflamasi, dengan menghambat jalur (COX-2), 

selain itu mencegah kerusakan oksidatif dan kematian sel melalui beberapa 

mekanisme. Dan pada penelitian ( Rho, Ghimeray, et al, 2011) kandungan 

kaempferol pada bawang bombay memiliki efek antiinflamasi dengan cara 

menghambat produksi NO (nitrit oxide) sehingga akan menyebabkan penurunan 

reaksi inflamasi. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang pengaruh pemberian ekstrak bawang bombay 

(Allium cepa L) terhadap respon inflamasi tikus putih jantan (Rattus novergicus 

Strain wistar) yang diinduksi dengan carrageenan. 

1.2 Rumusan Masalah 

     Bagaimanakah pengaruh pemberian ekstrak bawang bombay (Allium cepa L) 

terhadap respon inflamasi pada tikus putih jantan (Rattus novergicus Strain 

wistar) yang diinduksi carrageenan? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum 

     Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pemberian ekstrak 

bawang bombay  (Allium cepa L) terhadap respon inflamasi tikus putih jantan 

(Rattus novergicus Strain wistar) yang diinduksi dengan carrageenan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengukur efek berbagai dosis antiinflamasi ekstrak bawang 

bombay (Allium cepa L) terhadap penurunan volume edema pada kaki 
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tikus putih jantan (Rattus novergicus Strain wistar) yang diinduksi 

dengan carrageenan. 

2. Mengetahui hubungan antara pemberian dosis ekstrak bawang bombay 

(Allium cepa L) dengan penurunan volume edema pada kaki tikus putih 

jantan (Rattus novergicus Strain wistar) yang diinduksi dengan 

carrageenan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan kita tentang 

uji potensi dosis efektif antiinflamasi pada bawang bombay. 

2. Penelitian ini akan memperkuat landasan teori serta menambah data 

tentang pengaruh pemberian ekstrak bawang bombay sebagai 

antiinflamasi. 

3. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dalam melakukan 

penelitian, khusunya penelitian eksperimental laboratorium serta 

memperluas pengetahuan mengenai tanaman bawang bombay dan 

inflamasi. 

4. Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai pembanding dan masukan 

untuk penelitian selanjutnya. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

     Mengetahui manfaat ekstrak bawang bombay sebagai terapi antiinflamasi 

yang ekonomis dan lebih aman. 

 

 

 


