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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang

dapat diolah menjadi berbagai macam obat. Pengembangan produksi tanaman

obat yang semakin pesat, dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat yang meningkat

tentang manfaat tanaman obat. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya

kembali ke alam (back to nature) dengan memanfaatkan obat-obat alami. Hal lain

yang menyebabkan masyarakat menggunakan obat-obatan alami adalah karena

resiko efek sampingnya jauh lebih aman daripada obat-obatan kimiawi.

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah dalam bidang kesehatan

yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Infeksi merupakan penyakit yang

dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain, dari hewan ke manusia. Infeksi

disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur dan

protozoa (Gibson, 1996).

Penyakit infeksi yang banyak diderita masyarakat di antaranya infeksi

usus (disentri). Disentri merupakan peradangan pada usus besar yang ditandai

dengan sakit perut dan buang air besar yang encer secara terus menerus yang

bercampur lendir dan darah. Berdasarkan penyebabnya disentri dibagi menjadi

dua yaitu disentri amuba dan disentri basiler (Tamboyang, 2000). Di dunia

sekurangnya 200 juta kasus dan 650.000 kematian terjadi akibat disentri basiler

pada anak-anak di bawah umur 5 tahun. Kebanyakan kuman penyebab disentri

basiler ditemukan di negara berkembang dengan kesehatan lingkungan yang
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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%

(Anonymous, 2010).

Shigella merupakan bakteri patogen yang dapat menyebabkan gejala-

gejala penyakit Shigellosis atau sering disebut disentri basiler. Disentri basiler

adalah penyakit infeksi usus yang diakibatkan oleh beberapa jenis basil gram

negatif dari bakteri genus Shigella (Volk dan Wheeler, 1998). Genus Shigella

berdasarkan sifat biokimiawi dan antigenetiknya dibedakan menjadi 4 spesies

yaitu Shigella dysentriae, Shigella flexneri, Shigella boydii, Shigella sonnei

(Sukamto dan Supardi, 1999). Diantara keempat spesies tersebut Shigella

dysentriae merupakan bakteri penyebab penyakit yang paling parah karena

menghasilkan eksotoksin yang bersifat neurotoksin dan eksotoksin (Pelczar dan

Chan, 1998). Gejala yang ditimbulkan karena bakteri Shigella dysentriae adalah

mulas, kejang perut, diare yang bercampur darah, demam, dan kadang-kadang

disertai muntah.

Pada umumnya untuk menghambat atau membunuh bakteri digunakan

obat-obatan antibiotik sintetis. Antibiotik yang biasa digunakan untuk mencegah

dan menekan hidup bakteri agar tidak berkembang di dalam tubuh salah satunya

yaitu tetrasiklin. Tetrasiklin mempunyai spektrum aktivitas bakteristaltik yang

luas terhadap bakteri gram positif dan gram negatif serta digunakan secara luas

dalam berbagai infeksi yang bukan didapat dari rumah sakit. Menurut penelitian
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Sulistiana (2008), zona hambat bakteri pada Shigella dysentriae yang dihasilkan

dari tetrasiklin yaitu sebesar 19,75mm. Penggunaan tetrasiklin sebagai obat

disentri memang lebih cepat dalam menghambat ataupun menekan hidup bakteri

di dalam tubuh tetapi, efek dari penggunaan tetrasiklin pada gastrointestinal

adalah reaksi yang buruk. Masalah ini dapat berkaitan dengan efek iritasi yang

langsung disebabkan oleh tetrasiklin. Efek yang lebih serius adalah sifat

penyerapannya pada jaringan tulang dan gigi yang sedang tumbuh pada janin dan

anak-anak. Pembentukkan kompleks tetrasiklin-kalsiumfosfat dapat menimbulkan

gangguan pada struktur kristal dari gigi serta pewarnaan dengan titik-titik kuning-

coklat yang lebih mudah berlubang (caries). Efek samping lain adalah

fotosensitasi, yaitu kulit menjadi peka terhadap cahaya, menjadi kemerah-

merahan, gatal-gatal, dan lain sebagainya (Indriani, 2009).

Antibiotik sintetis memiliki kelemahan diantaranya selain harganya mahal,

bakteri baik juga dapat terbunuh. Penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat

menyebabkan bakteri menjadi resisten. Efek samping yang ditimbulkan juga

beragam diantaranya, gangguan saluran cerna, alergi, demam, kelainan hati dan

gangguan fungsi ginjal (Falah, 2007). Untuk mengurangi konsumsi antibiotik

sintetis dibutuhkan suatu alternatif yaitu mengkonsumsi antibiotik alami yang

bersumber dari tumbuhan untuk menghambat atau membunuh bakteri. Antibiotik

alami selain harganya murah diharapkan efek samping yang ditimbulkan jauh

lebih rendah dibandingkan antibiotik sintetis. Salah satu tanaman obat yang

berpotensi sebagai antibiotik alami adalah pulai (Alstonia scholaris [L.] R. Br.).
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Pulai (Alstonia scholaris [L.] R. Br.) merupakan salah satu tanaman obat

Indonesia dari suku Apocynaceae. Tanaman ini tersebar dari Srilangka, Malasyia,

Indonesia dan Australia. Pulai sudah sejak lama digunakan secara turun-temurun

untuk mengobati berbagai macam penyakit secara tradisional. Kulit kayunya

digunakan untuk mengobati demam, malaria, kurang nafsu makan, diare, disentri,

darah tinggi, kencing manis dan tekanan darah tinggi (Kristantonarayana, 2011).

  Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Hajar dan Noorhidayah

(2008), “Pemanfaatan Pulai (Alstonia scholaris) sebagai Bahan Obat Tradisional”

menyebutkan bahwa kulit kayu pulai (Alstonia scholaris) mengandung berbagai

macam alkaloid seperti echitamin, ditamin, alstonine, dan echitenin. Dalam

penelitian lain juga disebutkan bahwa, ekstrak kulit kayu pulai dengan konsentrasi

20% dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus (Khanifatun,

2003). Uji aktivitas antimalaria terhadap Plasmodium falciparum secara in vitro

yang dilakukan oleh Nailutfar menunjukkan bahwa alkaloid yang terdapat pada

Alstonia scholaris mempunyai aktivitas antimalaria dengan LC50 sebesar 1,787

µg/mL. Penelitian ekstrak air kulit kayu pulai secara in vivo dapat menekan daya

infeksi telur cacing gelang babi (Ascaris suum) pada dosis 130 mg/ml dan secara

in vitro menekan perkembangan telur berembrio menjadi larva (Dalimartha,

1999).

  Penggunaan tanaman ini memiliki dasar kebenaran yang masih belum

banyak  diketahui, namun kandungan zat kimia tanaman diperkirakan mempunyai

khasiat farmakologi. Senyawa alkaloid yang terdapat pada kulit batang pulai

(Alstonia scholaris) yaitu sebesar 13 mg/g (Angela, 2004). Senyawa Alkaloid
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mempunyai aktivitas antibakteri dengan cara mengganggu terbentuknya jembatan

seberang silang komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga

lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel

tersebut (Kusuma, 2005).

AECT (Association Educational Comunication and Tehnology) (1977)

mengemukakan sumber belajar yaitu berbagai atau semua sumber baik berupa

data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik

secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam

mencapai tujuan belajar (Harum, 2011). Hasil penelitian ini dilihat dari pengertian

di atas dapat dijadikan sumber belajar bagi siswa SMA. Penelitian ini merupakan

salah satu contoh peranan bakteri yang merugikan yaitu bakteri Shigella

dysentriae yang dapat mnyebabkan penyakit disentri basiler. Pelajaran tentang

bakteri ini merupakan salah satu materi pembelajaran monera di SMA pada kelas

X (sepuluh).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian

dengan judul “Pengujian Daya Antimikroba Dekok Kulit Kayu Pulai

(Alstonia scholaris [L.] R. Br.) terhadap Pertumbuhan Bakteri Shigella

dysentriae secara In Vitro sebagai Sumber Belajar Siswa SMA Kelas X pada

Materi Pembelajaran Monera”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dibuat rumusan masalah

dalam penelitian sebagai berikut:
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1.2.1 Adakah pengaruh dari berbagai konsentrasi dekok kulit kayu pulai

(Alstonia scholaris [L.] R. Br.) terhadap pertumbuhan bakteri Shigella

dysentriae secara in vitro?

1.2.2 Pada konsentrasi berapakah dekok kulit kayu pulai (Alstonia scholaris [L.]

R. Br.) yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri

Shigella dysentriae secara in vitro?

1.2.3 Bagaimana hasil penelitian ini dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa

SMA kelas X pada materi pembelajaran monera?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh dari berbagai konsentrasi dekok kulit kayu

pulai (Alstonia scholaris [L.] R. Br.) terhadap pertumbuhan bakteri

Shigella dysentriae secara in vitro.

1.3.2 Untuk mengetahui konsentrasi dekok kulit kayu pulai (Alstonia scholaris

[L.] R. Br.) yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri

Shigella dysentriae secara in vitro.

1.3.3 Untuk dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa SMA kelas X pada

materi pembelajaran monera.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Dapat mendorong perkembangan ilmu-ilmu biologi khususnya di bidang

farmasi serta memberikan gambaran tentang bahan-bahan penyusun dan
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khasiatnya pada tanaman obat tradisional dalam hal ini adalah dekok kulit

kayu pulai (Alstonia scholaris [L.] R. Br.) sebagai bahan antimikroba

terhadap bakteri Shigella dysentriae.

1.4.2 Sebagai sumber informasi awal dalam penggunaan dekok kulit kayu pulai

(Alstonia scholaris [L.] R. Br.) sebagai bahan antimikroba terhadap bakteri

Shigella dysentriae.

1.4.3 Merupakan sarana informasi dalam menambah wawasan dan pengetahuan

bagi peneliti dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian

ini.

1.4.4 Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar siswa SMA kelas

XII pada materi pembelajaran bioteknologi.

1.5 Definisi Istilah

1.5.1 Dekok adalah hasil perebusan salah satu bagian tumbuhan (buah, daun,

batang, akar) dengan cara merebus bahan pada hot plate atau kompor gas

dengan suhu 100oC, dengan perbandingan bahan:aquades sebanyak 1:1

selama 30 menit kemudian disaring (Sulistiana, 2008).

1.5.2 Daya antimikroba adalah kemampuan suatu zat yang dapat mengganggu

pertumbuhan dan metabolisme melalui mekanisme penghambatan

mikroorganisme (Pelczar dan Chan, 1988).

1.5.3 Shigella dysentriae merupakan bakteri patogen yang dapat menyebabkan

penyakit shigellosis atau sering disebut disentri basiler (Volk dan Wheeler,

1998).
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1.5.4 Konsentrasi adalah banyaknya zat yang terlarut dibandingkan dengan

jumlah pelarut (Ganiswara, 2000).

1.5.5 In vitro adalah suatu percobaaan biologi yang dilakukan dalam tabung

reaksi atau wadah-wadah laboratoris lainnya atau dapat diartikan sebagai

penelitian yang dilakukan di laboratorium (Volk dan Wheeler, 1998).

1.6 Batasan Penelitian

1.6.1 Penelitian ini menggunakan dekok kulit kayu pulai (Alstonia scholaris [L.]

R. Br.)

1.6.2 Bakteri yang digunakan adalah Shigella dysentriae yang diperoleh dari

Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Malang.

1.6.3 Penelitian ini mengamati KBM (Kadar Bunuh Minimum) dan KHM

(Kadar Hambat Minimum) bakteri Shigella dysentriae yang diberi

perlakuan dekok kulit kayu pulai (Alstonia scholaris [L.] R. Br.)

1.6.4 Konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0%, 10%, 20%,

30%, 40%, 50%, 60%, 70%.

1.6.5 Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media Salmonella

Shigella (SS), suhu inkubasi dalam penelitian ini adalah 370 C, umur

biakan murni Shigella dysentriae 1 x 24 jam dan lama inkubasi 1 x 24 jam.


