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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah kesehatan anak merupakan salah satu masalah utama dalam bidang

kesehatan yang saat ini terjadi di Negara Indonesia. Derajat kesehatan anak

mencerminkan derajat kesehatan bangsa, sebab anak sebagai generasi penerus bangsa

memiliki kemampuan yang dapat dikembangkan dalam meneruskan pembangunan

bangsa. Berdasarkan alasan tersebut, masalah kesehatan anak diprioritaskan dalam

perencanaan atau penataan pembangunan bangsa (Hidayat,2009).

Kesehatan anak menjadi perhatian khusus para ibu, terlebih saat pergantian

musim yang umumnya disertai dengan berkembangnya berbagai penyakit. Berbagai

penyakit itu biasanya makin mewabah pada musim peralihan, baik dari musim

kemarau ke penghujan maupun sebaliknya. Terjadinya perubahan cuaca tersebut

mempengaruhi perubahan kondisi kesehatan anak. Kondisi anak dari sehat menjadi

sakit mengakibatkan tubuh bereaksi untuk meningkatkan suhu yang biasa disebut

demam (hipertermi) (Hidayat, 2009). Menurut Maryunani (2010), demam (hipertermi)

adalah suatu keadaan dimana suhu tubuh lebih tinggi dari biasanya, dan merupakan

gejala dari suatu penyakit.

Demam berarti suhu tubuh diatas batasan normal. Manusia mempunyai rata–

rata suhu tubuh normal secara umum adalah 37°C. Demam bisa disebabkan oleh

kelainan otak atau oleh bahan–bahan toksik yang mempengaruhi pusat pengaturan
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suhu. Beberapa penyebab demam meliputi penyakit bakterial, tumor otak, dan

keadaan lingkungan yang dapat menyebabkan serangan panas (Guyton,2008).

Tingkat tertentu, demam merupakan bagian dari pertahanan tubuh, antara lain

daya fagositosis meningkat dan vialibilitas kuman menurun, akan tetapi, keadaan

demam menyebabkan perasaan gelisah dan badan terasa tidak enak, kehilangan nafsu

makanm, tidur menjadi tidak nyaman dan juga terjadi kejang demam dengan segala

resikonya. Alasan tersebut, keadaan demam perlu ditangani dengan sebaik–baiknya

(Hardiono, 1990). Demam bisa diatasi dengan berbagai cara, misalnya dengan cara

fisik yaitu kompres air hangat, dengan obat–obat antipiretik, atau dengan tidur cukup

agar metabolisme tubuh berkurang disertai minum banyak untuk mencegah dehidrasi

(Hardiono, 1990), dan bisa juga dengan pemberian ramuan yang mempunyai khasiat

penurun panas (Kartasapoetra, 1992).

Pemberian obat penurunan panas hakekatnya hanya menurunkan atau

mengembalikan termostat kekeadaan normal, kembalinya termostat kenilai normal,

menyebabkan tubuh kelebihan panas dan berusaha membuangnya sesegera mungkin

sebanyak–banyaknya guna menyesuaikan dengan termostat yang kembali normal

tersebut. Cara membuang panas paling mudah dan cepat yaitu dengan mengeluarkan

keringat. Akibat sehabis minum obat turun panas, tubuh akan berkeringat

(Noortiningsih,2005).

Obat yang dapat menurunkan demam disebut obat–obat antipiretik. Obat–

obat yang digunakan untuk mengatasi demam antara lain parasetamol, asetosal,

fenosetin, dan antiprin. Obat–obat tersebut dengan penggunaan jangka panjang dan
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berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hati dan pendaharaan pada saluran cerna

(Ganiswara, 2005). Mengingat harga obat–obat sintetik relatif mahal dan efek toksik

yang ditimbulkan cukup berbahaya maka dibutuhkan penelitian–penelitian mengenai

obat tradisional yang dapat menurunkan demam (Widyaningsih, 2009).

Salah satu tanaman yang bermanfaat untuk penurun panas adalah tanaman

ajeran (Bidens pilosa L). Tanaman ajeran sangat mudah dicari, contohnya saja

dipekarangan rumah, dan banyak juga dipinggir jalan. Tanaman ajeran (Bidens pilosa

L ) mengandung bahan kimia adalah flavonoid, terpen, fenilpropanoid, lemak dan

benzenoid dan pada daun–daun ajeran ini berkandungan bidentin yaitu sejenis zat

yang rasanya pahit, hampir mirip dengan tanaman damar, selain itu pada tanaman

ajeran terdapat pula sedikit zat penyamak, malam dan minyak atsiri ( Kartasapoetra,

1992 )

Bidens pilosa diketahui mengandung flavonoid, keragaman flavonoid

dianggap sebagai adaptasi dan biotik dan keberadaan flavonoid dalam B. Pilosa

menunjukkan adanya variasi kandungan pada bagian–bagian tumbuhan yang berbeda

dan pada negara (tempat) yang berbeda (Hari, 2009). Penelitian terdahulu banyak

tanaman yang mengandung flavonoid berkhasiat untuk mengobati banyak penyakit

seperti contohnya saja penyakit termasuk kanker, penyakit jantung, diabetes, tumor,

demam, resiko arthritis, osteoporosis, dan masih banyak yang lain manfaat dari

flavonoid (Bumbata, 2013).

Flavonoid mampu bertindak sebagai antioksidan dan berfungsi menetralisir

radikal bebas dan dengan demikian meminimalkan efek kerusakan pada sel dan
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jaringan tubuh (Bumbata,2013). Flavonoid merupakan senyawa polar karena

mempunyai sejumlah gugus hidroksil yang tidak tersulih. Senyawa polar pada

flavonoid ini dapat larut pada larutan polar seperti etanol, sehingga pelarut etanol ini

sering digunakan dalam mengidentifikasi senyawa flavonoid. Flavonoid telah dikenal

memiliki efek anti inflamasi, bahkan juga diduga memiliki efek antipiretik. Flavonoid

bekerja sebagai inhibator berfungsi memicu pembentukan prostaglandin.

Prostaglandin berperan dalam proses inflamasi dan peningkatan suhu tubuh. Apabila

prostaglandin tidak dihambat maka terjadi peningkatan suhu tubuh yang akan

mengakibattkan demam (Delfia, 2013).

Pada Bidens pilosa L juga mengandung minyak atsiri, minyak atsiri adalah

cairan lembut, bersifat aromatik, dan mudah menguap pada suhu kamar. Minyak ini

diperoleh dari ekstrak bunga, biji, daun, kulit batang, kayu, dan akar tumbuh–

tumbuhan. Manfaat minyak atsiri adalah sebagai mengusir setres, melemaskan syaraf,

penyakit kulit, bau badan, luka bakar, dan pada saat demam, terutama yang

diakibatkan karena infeksi, atsiri adalah obat terbaik (Efran, 2013).

Pada penelitian ini menggunakan sampel tikus putih jantan (rattus norvegicus

strain wistar), yang berusia sekitar 2-3 bulan yang mempunyai berat berkisar 150

gram. Pada penelitian ini tikus akan diberi vaksin DPT yang membuat panas pada

tubuh tikus, kemudian diberi perlakuan dengan pemberian dosis tanaman ajeran

(Bidens pilosa L) dengan dosis yang berbeda–beda dan pemberian parasetamol

sebagai pembanding.
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Pada penelitian terdahulu sudah dilakukan penelitian mengenai pengaruh

tanaman Ajeran sebagai antipiretik. Pada penelitian terdahulu menyebutkan bahwa

tanaman ajeran (Bidens pilosa L) bisa berkhasiat sebagai antipiretik, tetapi pada

penelitian terdahulu bahan sampel yang digunakan adalah kelinci. Penelitian ini

dilakukan 3 perlakuan, dosis yang diberikan adalah 50,100,dan 200 mg. Perlakuan

yang pertama diberi 50 mg/kg, sedang perlakuan yang kedua menggunakan 100

mg/kg, perlakuan ke tiga diberi 200 mg/kg dan sebagai pembanding diberi

parasetamol 150 mg/kg. Hasil dari penelitian tanaman ajeran (Bidens pilosa L) adalah

bisa menurunkan suhu tubuh pada tubuh kelinci (Parimalakrishnan, 2006).

Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian tentang “Uji

Efektifitas Ekstrak Tanaman Ajeran “Bidens Pilosa L” Sebagai Antipiretik

Pada Tikus Putih Jantan (Rattus Norvegicus Strain Wistar) Sebagai Sumber

Belajar Biologi SMA. Dengan dilakukannya penelitian tersebut diharapkan dapat

mengetahui manfaat tanaman ajeran ini sebagai obat yang bisa menyembuhkan

demam (antipiretik).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tersebut diatas, maka dapat diambil suatu

rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh pemberian ekstrak tanaman ajeran (Bidens pilosa L)

terhadap penurunan suhu tubuh pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus

strain Wistar) Sebagai Sumber Belajar Biologi SMA?
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2. Pada dosis berapakah pemberian ekstrak daun ajeran (Bidens pilosa L) yang

paling efektif terhadap penurunan suhu tubuh pada tikus putih jantan (Rattus

norvegicus strain Wistar) Sebagai Sumber Belajar Biologi SMA?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak tanaman ajeran (Bidens Pilosa

L)terhadap penurunan suhu tubuh pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus

strain Wistar) Sebagai Sumber Belajar Biologi SMA.

2. Untuk mengetahui pada dosis berapakah pemberian ekstrak daun ajeran

(Bidens pilosa L) yang paling efektif terhadap penurunan suhu tubuh pada

tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain Wistar) Sebagai Sumber Belajar

Biologi SMA.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Secara Teoritis

a. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi

mengenai manfaat ekstrak ajeran (Bidens Pilosa L) sebagai antipiretik.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Data hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi

mengenai ajeran (Bidens Pilosa L) untuk menurunkan suhu tubuh.
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b. Memberikan informasi dan sebagai bahan ajar pada siswa bahwa

pengobatan penurunan suhu tubuh tidak hanya menggunakan

pengobatan kimia, tanaman disekitar lingkungan tempat tinggal

maupun lingkungan sekolah bisa dimanfaatkan salah satunya tanaman

Ajeran (Bidens pilosa L) yang mengandung flavanoid dan minyak

atsiri dan masih banyak kandungan yang terdapat dalam tanaman ini

yang berfungsi menurunkan suhu tubuh.

1.5 Batasan Penelitian

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu

diberikan batasan-batasan penelitian agar tidak menyimpang dari rumusan masalah.

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagian tanaman yang digunakan adalah daun ajeran (Bidens Pilosa L) yang

masih segar.

2. Obyek penelitian yang digunakan adalah sekelompok tikus putih (Rattus

norvegicus strain Wistar) jantan yang dipilih secara acak dengan umur antara

2-3 bulan, berat badan rata-rata 150-200 gram.

3. Untuk perlakuan peneliti melakukannya secara langsung dengan menyonde

ekstrak daun ajeran (Bidens Pilosa L) pada bagian kerongkongan tikus putih

(Rattus norvegicus strain Wistar) jantan.

4. Untuk melihat efektifitas penurunan suhu tubuh dengan ekstrak ajeran (Bidens

Pilosa L) dapat dilihat dari berapa lama proses penurunan suhu tubuh kembali
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normal (dalamhitungan hari) dengan menggunakan alat Reflolux Boehringer-

Mannheim.

1.4 Definisi Istilah

1. Efektifitas adalah secara umum menunjukkan sampai mana atau sampai

seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.

(Dahlan, 2001)

2. Ekstrak adalah proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan

kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya

air dan pelarut organic (Dahlan, 2001).

3. Antipiretik adalah zat-zat yang dapat mengurangi suhu tubuh atau obat

untuk menurunkan panas. Hanya menurunkan temperatur tubuh saat panas

tidak berefektif pada orang normal. Dapat menurunkan panas karena dapat

menghambat prostatglandin ( Ike, 2011).

4. Vaksin DPT adalah vaksin untuk mencegah penyakit difteri, pertusis,

tetanus. Diberikan sabagai satu seri yang terdiri dari 5 kali suntik yaitu

2,4,6,15 – 18 bulan terakhir usia prasekolah 4 – 6 tahun. Dosis yang

diberikan 0,5 cc secara Intra Muskular. Vaksin DPT dapat menyebabkan

efek samping berupa panas tubuh mulai ringan sampai berat. (Pardede,

2005).


