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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

      Disentri basiler atau Shigellosis adalah penyakit yang ditularkan oleh  

bakteri Shigella melalui makanan atau air yang menghasilkan respon 

inflamasi pada kolon melalui enterotoksin dan invasi bakteri. Secara klasik, 

Shigellosis timbul dengan gejala adanya nyeri abdomen, demam, BAB 

berdarah, dan feses berlendir. Gejala awal terdiri dari demam, nyeri 

abdomen, dan diare cair tanpa darah, kemudian feses berdarah setelah 3 – 5 

hari kemudian. Lama gejala rata-rata pada orang dewasa adalah 7 hari, pada 

kasus yang lebih parah menetap selama 3 – 4 minggu. Shigellosis kronis 

dapat menyerupai kolitis ulseratif, dan status karier kronis dapat terjadi 

(Zein, dkk 2004).      

      Sekurangnya, di seluruh dunia, kejadian Shigellosis diperkirakan 

164.700.000 per tahun, dimana 163.200.000 dari kasus terjadi di negara-

negara berkembang, dan angka kematian mencapai 1,1 juta. Sekitar 61% 

dari angka kematian akibat Shigellosis melibatkan anak-anak usia dibawah 5 

tahun (Sureshbabu, 2010). Data di Indonesia dilaporkan dari hasil survei 

evaluasi tahun 1890-1990 diperoleh angka kejadian disentri sebesar 15%. 

Hasil survei pada balita di rumah sakit di Indonesia menunjukkan proporsi 

spesies Shigella sebagai etiologi diare dengan prosentase S.dysenteriae 

5,9%, S.flexneri 70,6%, S.boydii 5,9%, dan S.sonnei 17,6%. Meskipun 

proporsi Shigella dysenteriae rendah, tetapi perlu diwaspadai karena dapat 
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menimbulkan epidemi. Epidemi ini telah melanda Asia Selatan sekitar akhir 

tahun 1980 dan awal tahun 1990 yang disebabkan oleh resistensi Shigella 

dysenteriae terhadap berbagai antibiotik (Santoso, Gotama, Waluyo, 2004). 

      Antibiotik yang paling efektif untuk menghambat infeksi Shigella antara 

lain Ciprofloxacin, Amphicillin, Doxycycline, dan Trimethoprim-

sulfamethoxazole (Jawetz, 2004). Pada tahun 1955 terjadi epidemi disentri 

bakterial dan ditemukan bakteri Shigella dysenteriae yang resisten terhadap 

Kloramfenikol, Streptomisin, Sulfanilamid, dan Tetrasiklin (Pratiwi, 2008). 

      Seiring dengan adanya permasalahan tersebut, sejak dahulu alam sudah 

memberikan solusi bagi berbagai penyakit melalui kekayaan alam yang 

dikandungnya, yaitu rempah-rempah dan bahan obat alami. Tetapi, karena 

tidak praktis, pengobatan cenderung ke arah obat sintetis. Namun, seiring 

dengan meluasnya efek samping obat-obat sintetis dan adanya resistensi, 

obat-obat alamiah dikembangkan lagi (Hidayat SR, 2002). Penggunaan 

tanaman obat dapat menunjang kebutuhan akan obat-obatan yang semakin 

mendesak dan sebagai obat tambahan (adjuvan) jika resistensi obat semakin 

meluas. Salah satu dari berbagai jenis bahan alam di Indonesia yang dapat 

dipakai sebagai antimikroba yaitu bawang putih (Zein, 2005). 

      Bawang putih telah dikenal dalam aktivitasnya menghambat 

pertumbuhan beberapa (varietas) mikroorganisme, tidak hanya bakteri, tetapi 

juga jamur dan virus (Cavallito, 1944). Dari penelitian Albert Schweitzer, 

dilaporkan telah digunakan bawang putih ketika di Afrika untuk mengobati 

disentri (Matthew, 2009). Selain itu, bawang putih juga efektif dalam 

melawan bakteri Shigella spp, Staphylococcus aureus, Pseudomnonas 
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aeruginosa, Eshceria coli, Streptococcus spp, Salmonella spp, Helicobacter 

pylori dan Proteus mirabilis, serta juga aktif terhadap virus herpes simpleks, 

HIV dan influenza (Bongiorno, Fratellone, LoGiudice, 2008).  

      Keberhasilan bawang putih sebagai obat diduga karena kombinasi dua 

senyawa yang ada di dalamnya, yakni allisin (komponen utama) dan ajoene 

(Liu, 2005). Allisin (diallyl thiosulphinate) merupakan suatu senyawa sulfur 

dari kandungan bawang putih yang berfungsi sebagai antibiotik (Cavallito, 

1944).  

      Pada Journal of Nutrition dengan judul Recent Advances on the 

Nutritional Effects Associated with the Use of Garlic as a Supplement 

dijelaskan bahwa hasil dari ekstrak bawang putih didapatkan kandungan 

senyawa sulfur sebagai berikut senyawa sulfur larut air diantaranya SAC (S-

allyl cysteine) dan SAMC (S-allyl mercaptocysteine) serta senyawa sulfur 

yang larut dalam minyak yaitu allicin, sulfides, dan ajoene (Amagase, et al, 

2010). Penelitian bawang putih dengan dengan metode ekstrak lebih 

kompleks dan sulit untuk dilakukan oleh masyarakat awam, serta senyawa 

bahan aktif yang diambil hanya satu macam saja. Sedangkan pada metode 

air perasan memiliki keuntungan yaitu metode lebih sederhana dan senyawa 

yang kimia yang diambil meliputi seluruhnya dari bahan kimia yang 

terkandung dalam bawang putih walaupun memiliki kelemahan diantaranya 

rasa pedas dan bau bawang putih yang kurang sedap apabila dikonsumsi 

langsung. 

      Di dalam firman Allah QS.Ali Imran, 191: “Allah tidak akan 

menciptakan sesuatu di dunia ini tanpa suatu manfaat dan tidak mungkin 
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menciptakan sesuatu yang sia-sia.” Dan dalam tafsirnya, As-Sa’di 

mengatakan: ”Allah menciptakan segala apa yg ada di atas bumi buat kalian 

sebagai wujud kebaikan Allah bagi kalian dan rahmat-Nya agar kalian juga 

bisa mengambil manfaat dari bersenang-senang dan bisa menggali apa yg 

ada padanya. dan Allah menciptakan semua agar manfaat kembali kepada 

kita.” Atas dasar uraian latar belakang di atas penulis ingin meneliti efek air 

perasan bawang putih (Allium saivum Linn) terhadap pertumbuhan koloni 

bakteri Shigella dysenteriae. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Bagaimana efek air perasan bawang putih (Allium sativum Linn) 

terhadap pertumbuhan koloni bakteri Shigella dysenteriae? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

      Untuk mengetahui efek antimikroba air perasan bawang putih (Allium 

sativum Linn) terhadap pertumbuhan koloni bakteri Shigella dysenteriae 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui Kadar Hambat Minimum (KHM) air perasan 

bawang putih (Allium sativum Linn) terhadap pertumbuhan koloni 

bakteri Shigella dysenteriae. 

2. Untuk mengetahui Kadar Bunuh Minimal (KBM) air perasan bawang 

putih (Allium sativum Linn) terhadap pertumbuhan koloni bakteri 

Shigella dysenteriae. 
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3. Untuk mengetahui zona inhibisi Amphicillin, Ciprofloxacin, dan 

Trimethoprim-sulfamethoxazole terhadap pertumbuhan koloni bakteri 

Shigella dysenteriae serta membandingkannya dengan tabel NCCLS 

(National Committee for Clinical Laboratory Standard). 

4. Untuk mengetahui zona inhibisi air perasan bawang putih (Allium 

sativum Linn) terhadap pertumbuhan koloni bakteri Shigella 

dysenteriae. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi ilmiah kepada peneliti dan pembaca tentang 

pengaruh air perasan bawang putih (Allium sativum L.) terhadap 

pertumbuhan bakteri Shigella dysenteriae. 

2. Menambah pengetahuan masyarakat tentang khasiat dan manfaat bawang 

putih (Allium sativum L.). 

3. Dapat digunakan sebagai penelitian dasar untuk penelitian selanjutnya 

agar  dapat dipertimbangkan untuk terapi tambahan sebagai antimikroba 

khususnya pada kasus Shigellosis. 


