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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit diare merupakan penyebab yang banyak menimbulkan kesakitan 

dan kematian di seluruh dunia, terutama pada anak-anak di berbagai negara. 

Menurut Departemen  Kesehatan 2009 menyatakan data profil kesehatan 

Indonesia tahun 2003-2008 mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2007. 

Pada tahun 2006 penderita diare sebesar 10.980 orang menurun menjadi 3.661 

orang pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 dilaporkan terjadinya KLB 

(Kejadian Luar Biasa) diare di 15 provinsi dengan penderita sebanyak 8.433 orang 

dan jumlah kematian sebanyak 209 orang. Meskipun kemajuan global untuk 

menurunkan angka kematian ini mencapai hasil yang sangat baik namun angka 

kesakitan diare masih saja tetap tinggi dan masih merupakan masalah kesehatan 

masyarakat di berbagai negara (Adisasmito, 2007).  

Disentri  adalah  infeksi yang berupa gangguan pada usus atau radang usus 

yang menimbulkan luka atau ulkus di colon yang ditandai dengan gejala yang 

disebut sebagai sindroma disentri, yakni: sakit di perut yang sering disertai dengan 

tenesmus, diare, dan  tinja mengandung darah dan lendir yang disebabkan oleh 

bakteri Shigella dysentriae (Farah, 2010). Selain itu dapat juga disebabkan oleh 

Shigella flexneri, Salmonella dan Enteroinvasive E.coli (Zein dkk, 2004). 

Menurut data Badan Kesehatan Dunia WHO (2010), diare menjadi penyebab 

nomor satu kematian balita di seluruh dunia. Diare di Indonesia adalah pembunuh 
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balita nomor dua setelah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut). Hal ini banyak 

terjadi pada anak karena anak dan balita memiliki daya tahan dan kekebalan tubuh 

yang masih rendah sehingga sangat mudah terinfeksi virus yang pada akhirnya 

rentan terkena diare. 

Harian Kompas (2011) menyatakan bahwa, di dunia sekurangnya 200 juta 

kasus dan 650.000 kematian terjadi akibat disentri pada anak-anak di bawah umur 

5 tahun. Kebanyakan kuman penyebab disentri ditemukan di negara berkembang 

dengan kesehatan lingkungan yang masih kurang. Secara nasional, angka 

kematian akibat diare meningkat dari tahun 2005 ke tahun 2006, dari 347 per 

1000 penduduk menjadi 423 per 1000 penduduk. Kejadian luar biasa terjadi tahun 

2006 dengan kasus lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2005, yaitu 10.980 

penderita dan angka kematian 2,52%.  

Penanganan diare dengan pemberian antibiotic sangat beresiko pada 

masalah resistensi. Shigella sendiri diketahui bersifat multi resisten terhadap 4 

jenis antibiotik yaitu terhadap kloramfenikol, tetrasiklin, kanamisin, dan ampisilin 

(Santoso, 2009). Maka masyarakat awam biasa melakukannya dengan cara 

pemberian cairan dan larutan elektrolit seperti campuran larutan gula dan garam. 

Hal tersebut dimaksudkan sebagai pengganti cairan dan zat kimia tubuh yang 

hilang. Namun hal tersebut tidak berpengaruh besar terhadap penderita, dalam 

artian tidak menghentikan terhadap sumber penyebab diare yaitu bakteri Shigella 

dysentriae. Penggunaan bahan kimia juga dikhawatirkan dapat meracuni atau 

mempengaruhi kerja organ dan sel-sel dalam tubuh. Pada efek jangka panjang 

dapat menyebabkan kerusakan pada organ hati dan ginjal. Sehingga kini banyak 
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masyarakat yang melirik pada pengobatan dengan menggunakan bahan baku 

herbal. 

Penggunaan obat tradisional menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga 

(SKRT) mengalami peningkatan dari 23,2% menjadi 29,9%, sedangkan 

persentase penggunaan tumbuhan obat oleh  masyarakat untuk mengobati diare 

pada anak di bawah 5 tahun sebesar 4% (Wisaksono, 2002). Beberapa penelitian 

menunjukkan aktifitas kerja tanaman yang dapat digunakan sebagai anti diare. 

Menurut Shinta (2007), dengan menggunakan infus daun mint atau daun poko 

(Mentha arvensis var.javanica) berpengaruh terhadap zona hambat pertumbuhan 

bakteri Shigella dysentriae mulai dari konsentrasi 50% dengan taraf signifikansi 

daya hambat yang semakin besar hingga pada konsentrasi 100%. Hal ini 

dikarenakan adanya kandungan tanin dan flavonoid yang secara farmakologi 

dapat bermanfaat sebagai obat diare karena memiliki kemampuan bakteriosatik. 

Alternatif tumbuhan lain yang potensial untuk diteliti lebih lanjut sebagai 

anti diare adalah biji Parkia speaciosa L atau lebih dikenal dengan petai. Petai 

(Parkia speciosa L) merupakan tumbuhan polong- polongan yang memiliki 

kandungan kimia dengan muatan nutrisi yang lengkap. Petai memiliki 9% 

kandungan protein dan 13% kandungan karbohidrat. Selain itu, petai mengandung 

vitamin C hingga 31,4 mg per-100 gram. Beberapa mineral yang terkandung di 

dalam petai diantaranya kalsium, fosfor, kalium, magnesium, dan mangan 

(Mangestuti, 2010). 

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa pada uji aktivitas antibakteri 

didalam petai (Parkia speciosa L) yang berhasiat sebagai antimikroba adalah  
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senyawa sulfur, tepatnya polisulfida siklik (Susilo dan Gmelin, 1982), flavonoid, 

polifenol, dan saponin (Robinson, 1995). Berdasarkan keempat senyawa ini 

memiliki fungsi yang berbeda dalam menghambat aktivitas antibakterinya. 

Polisulfida siklik,  flavonoid, dan polifenol dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri melalui denaturasi protein penyusun peptidoglikan pada dinding sel 

bakteri. Sedangkan pada kandungan saponin akan melakukan perusakan pada 

membran sitoplasma bakteri dengan membentuk senyawa komplek melalui ikatan 

hidrogen (Noer, 2006). Musa (2008) mengemukakan bahwa, ekstrak petai pada 

konsentrasi 10% (mg/mL) dengan menggunakan metode difusi cakram mampu 

melawan mikroorganisme Aeromonas seperti Hydrophila dengan zona inhibisi 

19-29 mm, sedangkan pada Staphylococcus aereus, Staphylococcus agalatiae, 

Streptococcus aginosus, dan Vibrio parahaemolyticus pada zona inhibisi 10-19 

mm. 

Penelitian in vitro kali ini menggunakan metode ekstrak pada biji petai 

(Parkia speciosa L). Metode ekstraksi yang digunakan yaitu metode ekstraksi 

sederhana menggunakan tahapan maserasi karena lebih mudah dan cepat. Selain 

itu kandungan utama yang terkandung dalam biji petai (Parkia speciosa L) berupa 

flavonoid, saponin, dan polifenol dapat tereksresi dengan baik. Sehingga, 

kemungkinan ekstrak biji petai dapat menghambat pertumbuhan bakteri Shigella 

dysentriae. 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi bagi 

siswa SMA dengan bentuk Lembar Kerja Siawa (LKS) praktikum materi Monara 

khususnya pada Eubacteria. Penelitian ini merupakan salah satu contoh peranan 
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bakteri yang merugikan bagi manusia yaitu bakteri Shigella dysentriae yang dapat 

menyebabkan disentri serta cara menanggulangi penyakit tersebut dengan bahan 

antibakteri, yang telah disesuaikan dengan materi pembelajaran monera di SMA 

kelas X (sepuluh). 

Berdasarkan kajian diatas maka perlu dilakukan penelitian untuk menguji 

ekstrak biji Parkia speciosa L terhadap zona hambat bakteri Shigella dysentriae 

sebagai antimikroba dengan judul ” Uji Daya Antibakteri Ekstrak Biji Petai 

(Parkia speciosa L) terhadap Diameter Zona Hambat Bakteri Shigella 

dysentriae Secara In Vitro Sebagai Sumber Belajar Biologi Materi Monera 

SMA Kelas X”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1.2.1 Adakah pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak biji petai (Parkia speciosa. 

L) terhadap diameter zona hambat bakteri Shigella dysentriae secara in 

vitro ? 

1.2.2 Pada konsentrasi berapakah ekstrak biji petai (Parkia speciosa L ) yang 

paling berpengaruh terhadap diameter zona hambat bakteri Shigella 

dysentriae secara in vitro ? 

1.2.3 Bagaimanakah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar 

biologi materi monera SMA Kelas X ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak biji petai 

(Parkia speciosa L) terhadap diameter zona hambat bakteri Shigella 

dysentriae secara in vitro. 

1.3.2 Untuk mengetahui konsentrasi ekstrak biji petai (Parkia speciosa L) yang 

paling berpengaruh terhadap diameter zona hambat bakteri Shigella 

dysentriae secara in vitro.  

1.3.3 Untuk mengetahui hasil penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai 

sumber belajar biologi materi monera SMA Kelas X 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan ilmiah tentang 

efektifitas ekstrak biji petai (Parkia speciosa L) sebagai bahan 

antibakteri terhadap bakteri Shigella dysentriae 

2. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah (guru) 

sebagai sumber belajar biologi siswa kelas X pada materi pembelajaran 

monera 

3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penelitian 

lebih lanjut untuk menguji efek antibakteri ekstrak biji petai (Parkia 

speciosa L) terhadap bakteri lain selain Shigella dysentriae 
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4.1.2 Manfaat Praktis 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang alternatif alami untuk 

mengobati penyakit diare/disentri melalui pemberian ekstrak biji petai (Parkia 

speciosa L) yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai upaya kesehatan 

masyarakat dalam hal penanganan penyakit disentri.  

 

 

 


