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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Bangsa Indonesia telah lama mengenal dan menggunakan tumbuhan 

berkhasiat obat sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi masalah kesehatan. 

Pengetahuan tentang tumbuhan berkhasiat obat berdasarkan kepada pengalaman 

dan keterampilan yang secara turun temurun telah diwariskan dari satu generasi 

ke generasi berikutnya. Penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional di 

Indonesia telah dilakukan nenek moyang kita sejak berabad-abad yang lalu. 

Untuk menanggulangi penyakit yang ada kini masyarakat semakin gencar 

memanfaatkan bahan alam bagi kesehatan. Salah satunya adalah dengan cara 

pengolahan bahan obat yang efektif, efisien, aman dan ekonomis. Oleh karena itu 

pemanfaatan tanaman saatnya mulai dioptimalkan (Sari, 2006). 

Tumbuhan salam merupakan salah satu tumbuhan yang tidak asing bagi 

masyarakat Indonesia. Bumbu dapur yang banyak digunakan sebagai penyedap 

masakan ini ternyata juga berfungsi sebagai obat tradisional. Kandungan kimia 

yang terdapat pada tumbuhan salam antara lain minyak atsiri, flavonoid dan 

tannin (Hariana, 2008), dari zat kimia tersebut yang mempunyai efek farmakologi 

untuk menghentikan diare ialah tanin dengan sifat sebagai adstrigent (Tjay,et al, 

2007). Tanin merupakan substansi yang tersebar luas dalam tanaman, seperti 

daun, buah yang belum matang, batang dan kulit kayu. Pada buah yang belum 

matang, tanin digunakan sebagai energi dalam proses metabolisme dalam bentuk 

oksidasi tanin. Tanin dikatakan sebagai sumber asam pada buah (Najib, 2010). 

Cara Pemakaian daun salam sebagai antidiare di masyarakat adalah 7 gram 

daun salam dicuci bersih, kemudian direbus bersama garam secukupnya dengan 1 

gelas aquadest selama 15 menit. Setelah dingin kemudian disaring dan diminum 

sekaligus (Hariana, 2008). 
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Penyakit diare adalah penyakit yang ditandai dengan bertambahnya 

frekuensi buang air besar lebih dari biasanya (3 kali atau lebih per hari) dan 

berlangsung kurang dari 14 hari yang disertai perubahan bentuk dan konsistensi 

tinja dari penderita. Penyakit diare merupakan penyakit yang paling sering terjadi 

pada anak balita dengan disertai muntah dan mencret (Depkes RI, 2002). Pada 

literatur lain juga disebutkan diare ditandai dengan tinja berair, frekuensi 

pengeluaran lebih besar, dan menjadi penyebab kehilangan cairan yang intensif 

cairan sehingga menyebabkan dehidrasi (Ansel et al. 1995). 

Menurut data Badan Kesehatan Dunia (WHO), diare adalah penyebab 

nomor satu kematian balita di seluruh dunia dan diperkirakan  setiap 30 detik ada 

1 anak yang meninggal dunia karena diare. Di Indonesia, diare adalah pembunuh 

balita nomor dua setelah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).  

Pemanfaatan daun salam dalam bentuk sediaan cair sangat praktis. 

Aplikasi sediaan bentuk cairan ini dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya 

kesulitan pasien untuk menelan tablet dan kapsul dan juga memudahkan 

pemberian obat pada anak-anak dan pasien lanjut usia, selain itu juga dosis lebih 

mudah diatur dengan pengenceran sesuai kebutuhan pasien (Agoes, 2008). 

  Larutan oral adalah campuran homogen dari satu atau lebih solut terlarut 

dalam suatu pelarut atau dalam campuran pelarut yang sesuai. Dalam pengertian 

farmasi, larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat terlarut 

dalam campuran pelarut. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau 

lebih bahan kimia (obat) larut (terdispersi dalam bentuk ion atau molekular) yang 

biasanya dilarutkan dalam air (Agoes,2008). 

Di dalam pembuatan sediaan larutan dibutuhkan bahan pembawa seperti 

pemanis dan pengawet. Pemanis dalam sediaan oral cair digunakan untuk 

menutupi rasa pahit atau konstituen rasa yang tidak dapat diterima, pemanis sering 

menjadi bagian terbesar dalam kandungan yang ada dalam sediaan. Contoh 

pemanis yang sering digunakan ialah pemanis alam seperti sukrosa, sorbitol, 

manitol, glukosa cair, madu, dan molase, dan pemanis buatan atau sintetik seperti 

sakharin, Na- siklamat, aspartam (Agoes, 2008). 
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Sediaan dalam formula ini menggunakan aquadest, aquadest merupakan 

media pertumbuhan yang baik untuk mikroba, oleh karena itu pada sediaan ini 

dibutuhkan pengawet. Di antara pengawet yang sering digunakan dengan 

konsentrasi yang lazim yang efektif ialah asam benzoat ( 0,1 – 0,2 %), natrium 

benzoat  (0,1 – 0,2 %) dan berbagai campuran metil -, propil -, dan butil paraben 

kurang lebih 0,1 % ( Ansel, 1985). 

Untuk mengetahui efektifitas antidiare larutan ekstrak kering daun salam  

dilakukan uji pada hewan coba mencit yang dibuat diare dengan cara diinduksi 

dengan oleum ricini. Pada percobaan ini menggunakan Loperamid sebagai 

pembanding yang mempunyai mekanisme menghambat motilitas usus dan 

mengurangi sekresi gastro intestinal (Martindale 36, 2009). 

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis melakukan penelitian uji 

efektifitas larutan ekstrak daun salam (Syzygium polyanthum) sebagai anti diare 

pada mencit yang dibuat diare yang di induksi dengan oleum ricini. 

 

1.2  PERUMUSAN MASALAH 

Bagaimana efektifitas antidiare sediaan larutan ekstrak daun salam 

(Syzygium polyanthum) pada dosis 0.92 mg/ 0.25 ml, 1.86 mg/ 0.25 ml dan 

2.80 mg/ 0.25 ml pada mencit dengan pembanding loperamide? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Membandingkan efektifitas antidiare sediaan larutan ekstrak daun salam 

(Syzygium polyanthum) pada dosis 0.92 mg/ 0.25 ml, 1.86 mg/ 0.25 ml dan 

2.80 mg/ 0.25 ml pada mencit dengan pembanding loperamide . 

1.4  HIPOTESIS 

Larutan oral ekstrak daun salam dosis 0.92 mg/ 0.25 ml, 1.86 mg/ 0.25 ml 

dan 2.80 mg/ 0.25 ml menghasilkan efek anti diare. 
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1.5  MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

konsentrasi optimal sediaan larutan ekstrak daun salam (Syzygium 

polyanthum) yang mempunyai efek anti diare yang maksimal sehingga 

dapat dijadikan pertimbangan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 


