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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  LATAR BELAKANG 

Penyakit diare atau juga sering disebut gastroenteritis merupakan salah 

satu penyakit yang masih banyak dijumpai di masyarakat.  

Diare adalah frekuensi dan likuiditas buang air besar (BAB) yang 

abnormal. Frekuensi dan konsistensi BAB bevariasi dalam dan antar individu. 

Sebagai contoh, beberapa individu defekasi tiga kali sehari, sedangkan yang lain 

hanya dua kali sehari atau tiga kali seminggu. Secara patologis diare di 

definisikan sebagai kondisi ketidak seimbangan absorpsi dan sekresi air dan 

elektrolit (Sukandar,2008). 

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

nomor satu kematian balita di seluruh dunia dan di Indonesia, diare adalah 

pembunuh balita nomor satu setelah ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut).  

Dari hasil penelitian, diare termasuk dalam sepuluh besar penyakit yang 

dilaporkan masyarakat. Hal ini menunjukan penyakit ini tetap ada di masyarakat 

dengan kejadian yang hampir sama tiap tahunnya. Orang yang mengalami diare 

akan kehilangan cairan tubuh sehingga menimbulkan dehidrasi tubuh. Hal ini 

yang mnyebabkan tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik, dan dapat 

membahayakan jiwa, khususnya pada anak-anak dan orang tua (Joko,2000). 

Di Indonesia banyak tanaman yang dapat digunakan sebagai obat 

tradisional. Salah satu jenis tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan 

penyakit diare adalah kunyit (Curcuma domestica Val.). Rimpang kunyit 

digunakan secara tradisional untuk penambah nafsu makan, peluruh empedu, obat 

luka dan gatal, antiradang, sesak nafas, antidiare dan merangsang keluarnya angin 

perut. Sebagai obat luar digunakan sebagai lulur kecantikan dan kosmetika. 

Secara umum rimpang kunyit digunakan untuk stimulansia, pemberi warna 

masakan, dan minuman serta digunakan sebagai bumbu dapur (Sudarsono dkk., 

1996).  
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Kandungan utama kunyit adalah kurkuminoid, yang terdiri dari  kurkumin 

dan desmetoksikurkumin serta minyak atsiri berfungsi sebagai antioksidan, 

antimikroba, antikolesterol, antiHIV dan antitumor. Ekstrak kurkuminnya juga 

dapat mencegah kerusakan hati yang diinduksi alkohol pada tikus, sedangkan 

ekstrak kurkumanya dapat mencegah hepatotoksisitas dan dapat menurunkan 

semua komposisi lipid (trigliserida, pospolipid dan kolesterol) pada aorta dan 

kadar trigliserida pada serum secara ex vivo. Rimpang kunyit dapat juga 

digunakan sebagai obat analgetik dan anti inflamasi (Hargono, 2000). 

Pada penelitian terdahulu disebutkan bahwa minyak atsiri yang terkandung 

dalam rimpang kunyit mempunyai khasiat sebagai anti bakteri terhadap kuman 

Escherichia coli yang dapat menimbulkan diare (Susilowati, 1985). Dan 

penelitian tentang uji aktivitas infus kunyit sebagai antidiare dengan 

menggunakan metode “Charcoal meal test” pada mencit dengan hasil bahwa infus 

kunyit tersebut mempunyai khasiat anti propulsif atau antimotilitas pada sistem 

saluran cerna dengan mekanisme kerja antagonis terhadap reseptor antagonis 

(Utami, Wahyu, 1985). 

Penggunaan bahan-bahan farmasi cair oral sangat efektif bagi individu-

individu yang mempunyai kesulitan menelan bentuk sediaan farmasi yang padat, 

misalnya tablet, kapsul, dan lain-lain. Sebagai obat antidiare, larutan oral ekstrak 

rimpang kunyit bekerja lokal di usus sebagai antidiare dengan mekanisme kerja 

antimotilitas. Obat yang diberikan dalam bentuk larutan lebih cepat memberikan 

efek terapi dan lebih efisien dibandingkan dengan obat dalam bentuk tablet 

ataupun kapsul. Oleh karena itu perlu dilakukan modifikasi sediaan kunyit 

(Curcuma domestica Val.) yang lebih praktis dan efisien penggunaanya dalam 

bentuk sediaan larutan oral.  

Untuk membuat sediaan farmasi cair oral dari ekstrak kunyit (Curcuma 

domestica Val.) dibutuhkan bahan tambahan (eksipien) untuk meningkatkan 

penerimaan oleh pasien atau efektivitas produk. Formulasi sediaan cair farmasi 

memerlukan beberapa pertimbangan, yaitu konsentrasi obat, kelarutan obat, 

pemilihan pembawa cair, stabilitas fisika dan kimia, pengawetan sediaan, dan 

pemilihan eksipien yang sesuai, seperti pensolubisasi, pemanis, peningkat 

viskositas dan bahan yang lain (Agoes, 2008). 
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Pelarut di gunakan untuk melarutkan bahan aktif.  Kelarutan bahan obat 

sebagian besar ditentukan oleh polaritas pelarut. Pelarut dengan konstanta 

dielektrik tinggi melarutkan senyawa inonik (obat polar) sedangkan pelarut 

dengan konstanta dielektrik rendah melarutkan zat hidrofobik (obat non polar). 

Contoh pelarut yang biasa digunakan sebagi pelarut untuk sediaan larutan oral, 

yaitu pelarut polar (air, gliserin, dan metanol) (Agoes, 2008). Pada penelitian ini 

dipilih pelarut polar yaitu air karena lebih aman digunakan dan lebih murah. 

Zat pemanis umumnya merupakan suatu bagian besar dari formulasi 

sediaan farmasi terutama dalam bentuk cair. Contoh dari pemanis adalah sukrosa, 

glukosa, sorbitol, sakarin dan aspartam (Lachman et all, 1986). Dipilih sukkrosa 

sebagai pemanis karena stabilitas bagus dan sering digunakan dalam formulasi 

sediaan farmasi. 

Sediaan farmasi terutama cairan mudah mengalami cemaran mikrobiologi 

sehingga di butuhkan pengawet untuk menjamin mutu obat yang  memenuhi 

persyaratan atau kondisi memuaskan. Bahan pengawet yang biasa di gunakan 

untuk sedian larutan oral adalah ester p-hidroksi benzoate,  asam benzoate dan 

sorbat, (Agoes, 2008). Pada penelitian ini dipilih asam benzoat sebagai pengawet 

karena sering digunakan dalam berbagai macam makanan, minuman, dan 

beberapa formulasi sediaan farmasi. 

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis melakukan penelitian uji 

efektifitas larutan ora ekstrak kunyit (Curcuma domestica Val.) sebagai anti diare 

pada mencit yang dibuat diare dengan cara di induksi dengan oleum ricini dan 

menggunakan Loperamid HCL sebagai pembanding, loperamid ini mempunyai 

mekanisme kerja dengan menghambat motilitas usus dan mengurangi sekresi 

gastrointestinal (Martindale, Ed.36). 

Dari penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan lebih lanjut tentang 

khasiat dari ekstrak kunyit (Curcuma domestica Val.) sebagai obat anti diare 

sehingga peranannya sebagai tanaman obat semakin mantap. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH  

Bagaimana pengaruh efektivitas antidiare sediaan larutan ekstrak 

kunyit (Curcuma domestica Val.) pada hewan coba dengan dosis 

1.34mg/0.25ml, 2.67mg/0.25ml, 4.0mg/0.25ml dengan pembanding 

loperamide. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

  Membandingkan efektivitas antidiare sediaan larutan ekstrak 

kunyit (Curcuma domestica Val.) pada hewan coba dengan dosis 

1.34mg/0.25ml, 2.67mg/ml, 4.0mg/0.25ml dengan pembanding 

loperamide. 

1.4 HIPOTESIS 

Dengan konsentrasi formulasi larutan ekstrak kunyit (Curcuma 

domestica Val.) yang berbeda menghasilkan efek anti diare yang berbeda. 

Semakin tinggi konsentrasi formulasi larutan ekstrak kunyit (Curcuma 

domestica Val.) akan meningkatkan efek anti diare pada hewan coba. 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang konsentrasi optimal sediaan larutan oral rimpang kunyit (Curcuma 

domestica Val.) yang mempunyai efek anti diare yang maksimal sehingga 

dapat dijadikan pertimbangan dalam mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 

 


