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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit diare merupakan salah satu penyebab penyakit dan kematian 

anak-anak di Indonesia. Diare merupakan penyebab kematian kedua yang terjadi 

pada anak yang berumur di bawah lima tahun, sekitar 760.000 anak meninggal 

setiap tahun akibat dari diare. Hal ini dapat terjadi karena, makanan dan sumber 

air yang terkontaminasi dapat menyebabkan penyebab penyakit diare. Sekitar 780 

juta orang tidak memiliki akses terhadap air minum dan 2,5 milyar orang tidak 

memiliki sanitasi. Oleh karena itu, dapat mengkibatkan infeksi terutama pada 

pada usus besar manusia yang dapat menyebabkan penyakit diare. Hal ini terjadi 

di seluruh negara berkembang, salah satunya adalah di Indonesia. Sebagian besar 

orang yang meninggal karena diare diakibatkan karena dehidrasi berat dan 

kehilangan cairan (WHO, 2013). 

Bakteri Shigella dysenteriae merupakan bakteri penyebab infeksi. Disentri 

basilar merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Shigella terjadi yang 

meginfeksi pada usus besar (Anorital, 2011). Disentri basilar adalah penyakit 

yang banyak di jumpai di Indonesia, yang diakibatkan oleh, sanitasi lingkungan 

yang kurang memadai, kotor dan kumuh. Di Indonesia diperkirakan 25% dari 

kematian anak balita disebabkan oleh diare (Bussman, 2010). 

Infeksi dapat diobati menggunakan antibiotik. Antibiotik merupakan zat-

zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri tanah, yang memiliki khasiat 

mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain, sedangkan 

toksisitasnya bagi manusia umumya jarang terjadi. Penggunaan antibiotik secara 

besar-besaran untuk terapi dan profilaksis adalah faktor utama terjadinya 
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resistensi (Dewi, 2013). Diare merupakan permasalahan utama yang banyak 

ditangani pada Puskesmas. Penyakit diare sering menyerang pada bayi dan balita, 

apabila tidak segera ditangain lebih lanjut akan mengakibatkan hal yang fatal dan 

menyebabkan dehidrasi, dan selain itu juga dapat mengakibatkan kematian 

(Adisasmito, 2007). Antibiotik yang dapat dipilih dan digunakan untuk mengobati 

infeksi yang diakibatkan oleh bakteri Shigella dapat berupa ampisilin, 

kloramfenikol, sulfametoxazol-trimetoprim. Selain itu, ada beberapa sumber yang 

menyebutkan bahwa kanamisin, streptomisin dan neomisin yang merupakan 

antibiotik yang dianjurkandan digunakan untuk kasus-kasus infeksi Shigella 

(Jayanti, 2012). 

Tumbuhan merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting 

dalam upaya pengobatan dan upaya mempertahankan kesehatan masyarakat. 

Hingga saat ini menurut perkiraan badan kesehatan dunia (WHO), 80% penduduk 

dunia masih menggantungkan dirinya pada pengobatan tradisional termasuk 

penggunaan obat yang berasal dari tumbuhan (Akrom, 2015). Di negara-negara 

sedang berkembang, sebagian besar penduduknya masih terus menggunakan obat 

tradisional, terutama untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasarnya.  

Salah satu tumbuhan yang digunakan sebagai obat tradisional atau herbal 

adalah petai cina (Leucaena leucocephala). Masyarakat Indonesia telah 

memanfaatkan daun petai cina sebagai obat-obatan diantaranya sebagai obat luka. 

Daun petai cina juga sudah dikenal masyarakat sebagai obat bengkak. 

Pemanfaatannya dengan cara dikunyah-kunyah atau diremas-remas, kemudian 

ditempelkan pada bagian yang bengkak (Hariana, 2008). 
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Kegunaan lain tanaman petai cina sebagai penghambat pertumbuhan 

bakteri Shigella dysentriae yang dapat menyebabkan penyakit diare. Berdasarkan 

hasil penelitian Sartina (2010) daun petai cina mengandung zat aktif berupa 

alkaloid, saponin, flavonoid, mimosin, lupeol, lektin, protein, lemak, kalsium, 

fosfor, zat besi, vitamin A dan vitamin B. Kandungan yang berperan sebagai 

antiinflamasi adalah saponin. Sementara lektin berperan untuk menstimulasi 

pertumbuhan sel kulit dan sebagai antibiotik yang terdapat dalam saponin 

berperan sebagai penghambat pertumbuhan bakteri. Zat aktif yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri (antibakteri) yaitu lupeol. Menurut Sartinah 

(2010) senyawa yang terkandung pada daun petai cina sebagai antibakteri adalah 

lupeol dan alkaloid. 

Menurut Hingkua (2013) senyawa lupeol yang berhasil diisolasi dari 

batang tumbuhan mangrove (Avicennia marina) memiliki kemampuan 

menghambat aktivitas bakteri khususnya terhadap bakteri patogen Staphylococcus 

aureus. Senyawa lupeol menunjukkan 30 signal untuk kerangka triterpenoid di 

dalamnya termasuk ikatan karbon dengan gugus hidroksil pada posisi C-3 yang 

muncul pada δ 79,7. Golongan tritepenoid pada umumnya mempunyai aktivitas 

antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan Bacillus Subtilis, Stapylococus 

auretus, Salmonellaenterica, Pseudomonas aeruginosa, dan Erchecia Coli. 

Sedangkan, alkaloid memiliki kemampuan untuk menghambat  antibakteri, selain 

itu alkaloid dapat merusak komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, 

sehingga lapisa dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan dapat menyebabkan 

kematian sel tersebut (Retnaningsih, 2016) 
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Sebagian banyak bakteri, pada umumnya mempunyai struktur dinding sel 

dengan banyak lapisan peptidoglikan dan relatif sedikit lipid. Ketika ekstrak 

washbenzen yang diberikan pada bakteri Staphylococcus aureus, maka ekstrak 

yang diujikan mampu untuk menembus dan mengganggu intergritas dinding sel 

bakteri tersebut (Sartinah, 2010). Artinya, ekstrak washbenzen mampu menembus 

dinding sel bakteri Staphylococcus aureus, sehingga bakteri tidak dapat tumbuh 

atau berkembang biak pada ekstrak yang telah diujikan. 

Permasalah yang ada di atas berkaitan dengan materi biologi yang 

diajarkan kepada siswa SMA (Sekolah Menengah Atas) kelas X. Menurut 

Prasetyo (2014) berdasarkan hasil pengamatan pada buku paket yang sudah 

beredar disekolah, selama ini materi tentang manfaat keanekaragaman hayati yang 

diajarkan disekolah setiap tahunnya selalu sama, yaitu pada Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) maupun kurikulum 2013 hanya membahas tentang 

berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia seperti ciri-ciri, analisis 

data, observasi, jenis, dan ekosistem yang diberikan selalu sama dalam setiap 

tahunnya. Sehingga dibutuhkan suatu materi pembelajaran biologi bersifat up to 

date yang dapat diambil dari laporan hasil penelitian, khususnya pada materi 

manfaat keanekaragaman hayati sesuai tuntutan kurikulum 2013 yaitu diperlukan 

materi pembelajaran berbasis riset kontekstual yang berbentuk handout. 

Berdasarkan uraian di atas yang menyebutkan bahwa daun petai cina 

mempunyai khasiat sebagai antibakteri maka dilakukan penelitian aktivitas 

antibakteri ekstrak daun petai cina terhadap bakteri Shigella dysenteriae yang 

berjudul “Pengaruh Berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun Petai Cina 
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(Leucaena leucocephala) Terhadap Diamater Zona Hambat Pertumbuhan 

Bakteri Shigella dysentriae (Dimanfaatkan Sebagai Sumber Ajar Biologi). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Adakah perbedaan zona hambat pertumbuhan bakteri Shigella dysentriae 

setelah pemberian berbagai konsentrasi daun petai cina (Leucena 

leucocephala)? 

b. Manakah yang memiliki pengaruh terbaik pada pemberian berbagai 

konsentrasi ekstrak daun petai cina (Leucaena leucocephala) yang 

memiliki diameter zona hambat paling luas sebagai anti bakteri Shigella 

dysentriae? 

c. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar dalam 

bentuk handout pada materi pembelajaran tingkat keanekaragaman hayati 

Indonesia untuk kehidupan manusia pada kelas X semester 1 SMA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

a. Menganalisis perbedaan diameter zona hambat pertumbuhan bakteri 

Shigella dysentriae setelah pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun 

petai cina (Leucaena leucocephala). 

b. Menganalisis pengaruh ekstrak daun petai cina (Leucaena leucocephala) 

terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Shigella dysentriae. 
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c. Mengetahaui bagaimana memanfatkan hasil penelitian sebagai sumber 

belajar berupa handout pada materi pembelajaran tingkat keanekaragaman 

hayati Indonesia untuk kehidupan manusia pada kelas X semester 1 SMA. 

 

1.4 Manfaat Penetian 

a. Manfaat Teoristis 

- Bagi Imu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar ataupun sumber 

informasi dalam bidang kajian mengenai keanekaragaman hayati yang ada 

di Indonesia khususnya pada tanaman Petai Cina (Leucaena leucocephala) 

bagian daun. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi 

pengetahuan ilmiah tentang efektifitas ekstrak daun petai cina sebagai 

bahan antibakteri terhadap bakteri Shigella dysentriae. 

Penelitian ini dapat dikaitkan dengan materi tingkat SMA kelas X 

semester ganjil sesuai dengan KD 4.2 “Menyajikan hasil identifikasi 

usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan 

hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan 

dan tumbuhan khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai 

bentuk media informasi.” 

- Bagi Pendidikan  

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak sekolah (guru) 

sebagai sumber belajar biologi siswa kelas X pada materi pembelajaran 

tingkat keanekaragaman hayati Indonesia. 
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b. Manfaat Praktis 

- Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang alternatif alami untuk 

mengobati penyakit diare melalui pemberian ekstrak daun petai cina 

(Leucaena leucocephala) yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai 

upaya kesehatan masyarakat dalam hal penanganan penyakit disentri. 

- Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar penelitian lebih 

lanjut untuk menguji efek antibakteri ekstrak daun petai cina (Leucaena 

leucocephala) terhadap bakteri lain selain Shigella dysentriae. 

 

1.5 Batasan Masalah 

a. Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah petai cina tetapi, 

tidak semua bagian tanaman yang digunakan. Pada penelitian ini hanya 

menggunakan bagian daunnya. Daun yang dipilih untuk ekstrak berada 

pada bagian tengah batang dan daun yang memiliki warna hijau muda 

sampai hijau tua. Petai Cina diperoleh dari Jl. Kembar selorejo No.35 

Blitar, Jawa Timur. 

b. Ekstrak yang digunakan dalam penelitian ini berupa ekstrak daun petai 

cina (Leucaena leucocephala), dimana sebelumnya daun petai cina 

dikeringkan kemudian dihancurkan hingga berbentuk serbuk dan setalah 

itu akan di lakukan  untuk ektrasksi. 

c. Konsentrasi ekstrak daun petai cina yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah 25%, 50%, 75%  dan 100% (Amanah, 2014). 
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d. Bakteri yang digunakan adalah Shigella dysentriae yang dibiakkan dalam 

medium NA dengan pengujian menggunakan metode difusi agar. 

e. Parameter antibakteri yang diamati dalam penelitian ini adalah besarnya 

zona hambat yang dihasilkan pada setiap jenis ekstrak dengan konsentrasi 

yang berbeda, selain itu yang diamati dan menjadi parameter penelitian ini 

dalah pertumbuhan bakteri (waktu) atau tingkat sensitivitasnya. 

 

1.6 Definisi Istilah 

a. Efektivitas antibakteri adalah pengaruh dari beberapa perlakuan yang akan 

diberikan pada bakteri uji untuk mengetahui aktivitas paling baik karena 

pemberian zat yang bersifat antimikroba (Kurniawati dalam Widyawati, 

2013). 

b. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan 

pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan 

dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian sehingga 

memenuhi baku yang telah ditentukan (Kemenkes, 2009). 

c. Antibakteri adalah suatu formula yang mengandung zat untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri tersebut, atau bahkan membunuh (Widyawati, 2013). 

d. Tanaman daun petai cina (Leucaena leucocephala) ini merupakan tanaman 

yang memiliki banyak manfaat sebagai lauk pauk serta untuk makanan 

ternak (Busmann, 2010). Tanaman petai cina juga berkhasiat sebagai obat 

cacingan, luka baru dan bengkak. Penggunaan daun petai cina di 

masyarakat untuk obat bengkak biasanya digunakan daun petai cina yang 6 
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masih segar dengan cara dikunyah-kunyah atau ditumbuk halus dan 

ditempelkan pada bagian yang luka atau bengkak (Rahmawati, 2014). 

e. Bakteri Shigella dysentriae merupakan bakteri penyebab penyakit disentri,

termasuk bakteri Gram negatif, berbentuk batang pendek atau basil

tunggal, tidak berspora, tidak berflagel sehingga tidak bergerak. Shigella

adalah penyakit yang ditularkan melalui makanan atau air. Organisme

Shigella menyebabkan disentri basiler dan menghasilkan respons inflamasi

pada kolon melalui enterotoksin dan invasi bakteri (Todar, 2009).

f. Zona Hambat merupakan diameter zona hambatan pertumbuhan bakteri

yang menunjukkan tingkat sensitifitas bakteri terhadap zat antibakteri

(Hastowo, 1992) dalam Cahyani (2014).

g. Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi

kemudahan kepada sesorang dalam belajarnya (Sudjana dan Rivai dalam

Prastowo, 2015).


