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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

  Tanaman obat merupakan salah satu sumber daya yang sudah ada sejak 

dahulu kala yang dimanfaatkan oleh nenek moyang kita dalam upaya mengatasi 

masalah kesehatan dengan menjadikan berbagai ramuan bahan tanaman obat. 

Oleh karena itu pemanfaatan tanaman obat perlu dikembangkan dan 

disebarluaskan di masyarakat. 

 Daun Jati Belanda merupakan salah satu tanaman obat yang telah lama 

digunakan oleh sebagian besar masyarakat untuk pengobatan diare, berdasarkan 

dari penelitian sebelumnya daun Jati Belanda mempunyai khasiat untuk antidiare 

dan mempunyai efektifitas sama dengan loperamid (Dian,2001). Daun Jati 

Belanda berasal dari Amerika Serikat dan kemudian dibawa oleh Orang Portugis 

ke Indonesia dan di kultivasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut 

pengalaman tradisional untuk meredakan diare bisa digunakan daun Jati Belanda 

kering yang digiling lalu dijadikan serbuk selanjutnya dari serbuk ini diambil 20 

gram dan diseduh dengan air panas. Selanjutnya dilakukan penyaringan dan 

diminum atau 2 kali sehari (Anonim, 2011). Menurut peneliti biji Jati Belanda 

digunakan untuk diare sebagai karminatif. Selain itu biji Jati Belanda yang direbus 

seperti kopi bisa digunakan untuk sembelit atau biji yang dibakar dan kemudian 

dilumatkan dengan air lalu ditambah adas bisa digunakan untuk perut kembung 

dan sesak (Suharmiati, dkk, 2003).  

 Daun Jati Belanda mengandung zat pahit, glukosa, minyak lemak, 

triterpen, alkoloid, karotenoid, flavonoid, tanin dan karbohidrat (Suharmiati, dkk, 

2003). Dan 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. 
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Tanin dikatakan sebagai sumber asam pada buah (Najib, 2010). Kandungan tanin 

mengakibatkan Jati Belanda mempunyai rasa agak kelat (Suharmiati, dkk, 2003). 

 Menurut data WHO, diare ialah penyebab pertama kematian pada balita di 

seluruh dunia, dan di Indonesia diare merupakan penyebab kedua kematian pada 

balita setelah ISPA. Laporan dari UNICEF memperkirakan bahwa setiap 30 detik 

ada 1 balita yang meninggal dunia karena diare.  

Sesuai definisi, diare ialah buang air besar dalam bentuk cairan lebih dari 3 

kali dalam sehari. Pada literatur lain juga disebutkan diare ditandai dengan tinja 

berair, frekuensi pengeluaran lebih besar, dan menjadi penyebabnya kerugian 

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

ialah suatu keadaan dimana tubuh kekurangan cairan yang dapat berakibat pada 

kematian. Penyebab diare ialah infeksi berbagai bakteri, virus dan parasit yang 

masuk ke tubuh melalui makanan dan minuman. Lini pertama pengobatan diare 

ialah mencegah atau mengatasi pengeluaran cairan atau elektrolit yang terlalu 

berlebihan atau yang disebut dehidrasi, terutama bagi pasien bayi dan lanjut usia. 

Oralit tidak dapat menghentikan diare melainkan hanya untuk mengganti cairan 

tubuh yang hilang bersama tinja (DEPKES, 2000). 

Pemanfaatan daun Jati Belanda untuk dibuat dengan cara sediaan larutan 

oral sangat praktis karena tingkat akseptabilitas sangat diutamakan dalam 

formulasi ini. Selain itu dosis lebih mudah diatur sesuai kebutuhan pasien (Agoes, 

2008). 

 Larutan ialah sediaan cairan yang mengandung satu atau lebih bahan obat 

yang larut (terdispersi dalam bentuk ion atau molekular) yang biasanya dilarutkan 

dalam air (Ansel et al, 1995). Atau sediaan cair yang mengandung satu atau lebih 

zat kimia (obat) yang terlarut secara molekuler dalam pelarut yang saling 

bercampur. 

 Di dalam pembuatan sediaan larutan dibutuhkan eksipien atau bahan 

tambahan. Pemanis 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 (Agoes, 2008). 
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Sediaan dalam formula ini menggunakan pelarut air. Air merupakan 

pertumbuhan yang baik buat mikroba oleh karena itu untuk menjaga sediaan dari 

pertumbuhan mikoba maka dibutuhkan pengawet. Di antara pengawet yang sering 

digunakan 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, 

2005).  

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis melakukan penelitian uji 

efektifitas larutan ekstrak daun Jati Belanda sebagai anti diare pada mencit yang 

dibuat diare yang diinduksi dengan oleum ricini dan menggunakan Loperamid 

sebagai pembanding yang mempunyai mekanisme menghambat motilitas usus dan 

mengurangi sekresi gastro intestinal (Martindale 36, 2009). 

1.2  RUMUSAN MASALAH  

  Bagaimana pengaruh efektifitas antidiare sediaan larutan ekstrak kering 

daun Jati Belanda dengan dosis 2,6 mg/0,25 ml, 5,34 mg/0,25 ml dan 8,0 

mg/0,25 ml dengan pembanding loperamide terhadap mencit. 

1.3  TUJUAN PENELITIAN  

  Membandingkan efektifitas antidiare sediaan larutan ekstrak kering daun 

Jati Belanda dengan dosis 2,6 mg/0,25 ml, 5,34 mg/0,25 ml, 8,0 mg/0,25 

ml dengan pembanding loperamide terhadap mencit. 

1.4 HIPOTESIS 

Larutan oral ekstrak daun Jati Belanda dengan dosis 2,6 mg/0,25 ml, 5,34 

mg/ 0,25 ml, 8,0 mg/ 0,25 ml menghasilkan efek anti diare terhadap 

mencit. 
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1.5  MANFAAT PENELITIAN 

• Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang konsentrasi optimal sediaan larutan daun Jati Belanda yang 

mempunyai efek anti diare yang maksimal sehingga dapat 

dijadikan pertimbangan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 

• Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

masyarakat untuk menggunakan daun jati belanda sebagai 

antidiare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




