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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Biologis Kunyit dan Kencur

Kencur dan kunyit merupakan jenis tanaman herbal yang juga kita kenal

dengan sebutan apotik hidup. Kedua tanaman herbal ini cukup banyak ditemukan

di Indonesia dan menjadi tanaman rumahan yang banyak dibudidayakan. Tidak

heran mengingat ada banyak manfaat yang bisa didapatkan dari kedua jenis

tanaman herbal ini. Berikut dipaparkan mengenai sistematika kunyit dan kencur ;

2.1.1 Sistematika Kencur

Sistematika dan klasifikasi tanaman kencur menurut (Rukmana, 2004)

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Monocotyledonae

Bangsa : Zingiberales

Suku : Zingiberaceae

Marga : Kaempferia

Jenis : Kaemferia galanga L.

2.1.2 Sistematika Kunyit

Sistematika dan klasifikasi tanaman kunyit menurut (Rukmana, 2004)

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Monocotyledoneae

Bangsa : Zingiberales

Suku : Zingiberaceae

Marga : Curcuma

Jenis : Curcuma domestica Val.
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2.2 Morfologi Tanaman Kunyit dan Kencur

Adapun morfologi tanaman kunyit dan kencur yakni sebagai berikut ;

2.2.1 Morfologi Tanaman Kencur (Kaempferia galanga)

Kemampuan penyesuaian tanaman kencur atau (Kaempferia galanga)

terhadap lingkungan cukup tinggi. Tanaman kencur memiliki daya produksi tinggi

di daerah yang memiliki curah hujan dari1500 hingga 4000 mm/th, dengan suhu

udara 190C-30°C dan ketinggiannya diperkirakan 100-700m dari permukaan laut

(dpl). Tanaman kencur tumbuh baik di tempat terbuka yang memiliki udara dan

yang dapat terjangkau oleh sinar matahari penuh, tapi tanaman ini juga

memerlukan naungan ringan untuk pertumbuhan yang optimum (Todar, 2011).

Hal tersebut dapat diamati pula pada tanaman kencur (Kaempferia

galanga) yang ditanam secara monokultur daunnya melipat atau (menutup pada

siang hari). Sekalipun demikian, kencur (Kaempferia galanga) yang ditanam di

tempat terlindung, justru hanya akan menghasilkan daun-daunnya saja tidak

buahnya. Tanah yang paling optimal dan bagus untuk tanaman kencur

(Kaempferia galanga) adalah tanah yang memiliki struktur lempung berpasir

(Sandy loam), strukturnya harus lemah, dengan memiliki tata air dan udara,

tanahnya pun baik serta seimbang. Kesuburan tanah yang dimiliki kencur

(Kaempferia galanga) harus juga diperkaya dengan bahan organik, antara lain

dengan pemberian pupuk kandang dan kompos misalnya. Jika terdapat tanah yang

kurang subur dan becek, pertumbuhan tanaman kencur juga berpengaruh dan hasil

pertumbuhan tanaman kencur akan kurang baik, sedikit beranak dan pada

rimpang-rimpangnya banyak bagian yang membusuk (Rukmana, 2004).
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2.2.2 Morfologi Tanaman Kunyit (Curcuma domestica)

Tanaman kunyit (Curcuma domestica) tumbuhnya yakni bercabang

dengan tinggi yang diperkirakan antara 40-100 cm. Batang dari tanaman kunyit

(Curcuma domestica) merupakan batang semu, tegak, bulat, membentuk rimpang

dengan warnanya pun hijau kekuningan dan tersusun dari pelepah daun dengan

ciri (agak lunak). Daun pada (Curcuma domestica) memiliki jenis daun tunggal,

bentuk dari daun (Curcuma domestica) bulat telur (lanset) memanjang kira-kira

hingga 10- 40 cm, lebar 8-12,5 cm dan sistem pertulangan menyirip dengan

warna umumnya hijau pucat. Sistem bunga pada tanaman ini memiliki

perbungaan yang majemuk ,berambut dan bersisik dari pucuk batang semu,

panjangnya kira-kira 10-15 cm dengan mahkota sekitar 3 cm dan lebar

umumnya1,5 cm, berwarna agak putih/kekuningan. Ujung dan pangkal daun dari

(Curcuma domestica) runcing, (Curcuma domestica) memiliki tepi daun yang

rata. Kulit luar dari rimpang (Curcuma domestica) berwarna jingga kecoklatan,

daging buahnya pun merah jingga kekuning-kuningan (Rifai, 2016).

2.3 Komposisi Kimiawi pada Kunyit dan Kencur

Adapun komposisi kimiawi pada kunyit dan kencur sebagai bahan untuk

menghambat bakteri Shigella dysentriae, yakni sebagai berikut ;
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2.3.1 Komposisi Kimiawi pada Kunyit

Gambar 1. Struktur kimia kunyit

(Sumber : Kanisus, 2011)

Minyak atsiri pada (Curcuma domestica) 2-5% terdiri dari senyawa

sesquiterpen dan turunannya yakni phenylpropane (I) yang pada tanaman kunyit

terdapat turmeron, ar-turmeron, α- dan β-turmeron, curlon, curcumol, atlanton,

turmerol, β-bisabolen, β-sesquiphellandren, zingiberen, arcurcumene,humulen,

arabinosa, fruktosa, glukosa, pati, tanin dan damar, serta mineral contohnya yakni

Mg, Mn, Fe, Cu, Ca, Na, K, Pb, Zn, Co, Al dan Bi. Zat warna pada (Curcuma

domestica) curcuminoid diarylheptanoide 3-4% terdiri dari curcumin,

dihydrocurcumin, desmethoxy curcumin dan bisdesmethoxy-curcumin

(Sudarsono dkk., 2008). Senyawa tanin terdapat bagian yang hampir 80% dalam

tanaman yang berpembuluh, dalam tumbuhan berpiji tertutup atau angiospermae,

terdapat khusus dalam jaringan kayu (Subagyo, 2010). Senyawa tanin tersebar

dalam setiap tanaman yang berbatang bercabang dan berada dalam jumlah tertentu

sama seperti yang terdapat pada tanaman kunyit ini, biasanya berada pada bagian

spesifik tanaman, seperti daun, buah, akar dan batang. Golongan tanin merupakan

senyawa yang kompleks, biasanya terdapatr campuran polifenol yang sulit untuk

dipisahkan karena tidak dalam bentuk kristal (Sudarsono dkk., 2008).
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2.3.2 Kandungan Kimiawi pada Kencur

Gambar 2. Struktur kimia kencur

(Sumber : Kanisus, 2011)

Menurut (Afriastini, 2012) Kandungan kimia yang terdapat pada rimpang

kencur (Kaempferia galanga) yaitu : (1) etil sinamat, (2) etil p-metoksisinamat,

(3) p-metoksistiren, (4) karen (5) borneol, dan (6) parafin. Dan diantara

kandungan kimia (Kaempferia galanga) ini, etil p-metoksisinamat merupakan

komponen yang paling utama dari kencur /(Kaempferia galanga)

(Afriastini,2012). Tanaman kencur (Kaempferia galanga) memiliki kandungan

kimia yakni antara lain minyak atsiri 2,4-2,9% yang terjadi atas etil parametoksi

sinamat (30%). Kampfer, borneol, sineol, penta dekana. Adanya kandungan etil

para metoksi sinamat dalam kencur (Kaempferia galanga) yang merupakan

senyawa turunan sinamat (Aliya, 2011).

2.4 Khasiat Kunyit dan Kencur Sebagai Pengobatan

Adapun khasiat kunyit dan kencur sebagai pengobatan alami, salah

satunya yakni ;



17

2.4.1 Khasiat Kunyit Sebagai Pengobatan

Secara tradisional rimpang kunyit digunakan untuk penambah nafsu makan,

peluruh empedu, obat luka dan gatal, anti radang, 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., 2008).

Rimpang kunyit (Curcuma domestica) memiliki bau khas aromatik, rasa

pada kunyit ini sedikit pahit, agak pedas karena mengandung atsiri dan dapat

bertindak sebagai astringensia (Prawiro, 2001). Astringensia yakni zat yang

bekerja lokal dengan cara mengkoagulasi protein tetapi begitu kecil dan minim

daya penetrasinya sehingga hanya permukaan sel yang dapat mempengaruhi.

Akibat dari proses aksi tersebut, permeabilitas membran mukosa yang kontak

dengan astringen menurun sehingga kepekaan bagian tersebut menurun pula

(Santoso, 2005).

2.4.2 Khasiat Kencur Sebagai Pengobatan

Kencur (Kaempferia galanga L.) adalah salah satu jenis tanaman obat

yang tergolong dalam suku temu-temuan (Zingiberaceae). Selain dikenal sebagai

tanaman yang dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, kencur juga dikenal sebagai

tanaman obat yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit karena khasiatnya

sebagai ekspetoransia, diuretika, dan stimulansia. Kencur juga dapat mengobati

batuk, radang lambung, bengkak, muntah-muntah, tetanus, nyeri, sakit kepala,

memperlancar haid dan influenza.
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Kencur secara tradisional juga dapat digunakan untuk pengobatan radang

lambung, influeza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, menghilangkan darah

kotor, batuk, mata pegal (Herlina, 2011). Rimpang mengandung minyak atsiri

yang tersusun dari monoterpenoid, seskuiterpen, borneol, disamping itu juga

terdapat golongan senyawa flavonoid (Sudarsono, dkk., 2008).

2.5 Mengenal Bakteri Penyebab Disentri

Beberapa ciri morfologi dari bakteri yang diteliti yakni sebagai berikut ;

2.5.1 Mengenal Bakteri Shigella dysentriae

Bakteri Shigella dysentriae merupakan binatang/bakteri yang tidak bergerak

dengan ciri, gram negatif, bersifat fakultatif anaerobik yang dengan beberapa

pengecualian yakni tidak meragikan laktosa akan tetapi meragikan karbohidrat

lainnya, kemudian bakteri ini menghasilkan asam akan tetapi tidak menghasilkan

gas. Habitat alamiah yang cocok untuk bakteri Shigella terbatas pada saluran

pncernaan manusia dan primata lainnya dimana sejumlah spesies dapat

menimbulkan disentri basiler (Simanjutak, 2008).

2.5.2 Morfologi Bakteri Shigella dysentriae

Batang Shigella dysentriae yang memiliki struktur ramping, tidak

berkapsul, tidak bergerak, tidak membentuk spora, gram negatif. Bentuk cocobasil

dapat terjadi pada biakan muda. Shigella adalah fakultatif anaerob tetapi paling

baik tumbuh secara aerobic. Koloninya konveks, bulat, transparan dengan pinggir-

pinggir utuh dan diperkirakan bahwa diameter Shigella dysentriae mencapai 2mm

dalam 24 jam. Kuman ini sering ditemukan di perbenihan diferensial karena

ketidakmampuannya meragikan laktosa (Hiswani, 2003).
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Shigella mempunyai susunan antigen yang kompleks. Memiliki struktur

tumpang tindih dalam sifat serologic berbagai spesies dan sebagian besar kuman

ini mempunyai antigen O yang juga dimiliki oleh kuman enteric lainnya. Antigen

somatic O dari Shigella adalah berbentuk lipopolisakarida. Ciri khusus

serologiknya tergantung pada polisakarida. Terdapat lebih dari 40 serotipe.

Klasifikasi Shigella didasarkan pada sifat-sifat biokimia dan antigenic (Hiswani,

2003). Adapun klasifikasi dari bakteri Shigella dysentriae, yakni sebagai berikut :

Klasifikasi Shigella dysentriae

Kingdom : Bacteria

Divisi : Proteobacteria

Kelas : Gamma Proteobacteria

Bangsa : Enterobacteriales

Suku : Enterobacteriaceae

Marga : Shigella

Jenis : Shigella dysentriae (Hiswani, 2003)

2.5.3 Siklus Hidup Bakteri Shigella dysentriae

Shigellosis atau bacillary dysentery adalah penyakit yang ditularkan

melalui makanan atau air. Organisme Shigella menyebabkan disentri basiler dan

menghasilkan respons inflamasi pada kolon melalui enterotoksin dan invasi

bakteri. Secara klasik, shigellosis timbul dengan gejala awal terdiri dari demam,

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

hari. Lamanya gejala rata-rata pada orang dewasa adalah 7 hari, pada kasus yang

lebih parah menetap selama 3– 4 minggu (Zein et al. 2004).

Milliotis & Bier (2003) menjelaskan bahwa shigellosis sering kali diawali

oleh diare cair, yang merupakan gejala awal disentri yang khas dan merupakan
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suatu tahapan gejala yang disebabkan oleh produksi enterotoksin saat bakteri

menginfeksi usus halus dan memblokir penyerapan elektrolit dan glukosa.

Demam, sakit perut parah, dan kram disertai dengan tinja berdarah dan berlendir

adalah gejala lanjutan setelah diare dan berkorelasi dengan peluruhan mukosa

usus besar akibat penghambatan sintesis protein yang menyebabkan sel mati.

Shigella menembus ke dalam sel epitel yang melapisi usus besar, berkembang

biak di dalam sel, dan menyebar dari sel ke sel melalui mukosa. Sel-sel mati akan

luruh dan dikeluarkan dalam tinja bersama dengan lendir dan sejumlah besar

bakteri. Kehadiran leukosit didalam tinja juga merupakan penampakan dari sifat

inflamasi akibat disentri.

2.5.4 Gejala yang Disebabkan oleh Bakteti Shigella dysentriae

Penularan penyakit ini dapat terjadi melalui makanan atau air yang

terkontaminasi. Gejala awal ditandai dengan timbulnya demam, nyeri abdomen

dan diare cair tanpa darah, serta secara umum setelah 3 – 5 hari baru ditemukan

adanya darah di dalam feses. Lamanya gejala pada orang dewasa rata-rata adalah

7 hari, pada kasus yang lebih parah menetap selama 3 – 4 minggu (Zein et al.

2004).

Setelah masa inkubasi yang pendek diperkirakan antara(1-3 hari) secara

mendadak timbul nyeri perut, demam, dan ditemukan tinja yang encer. Tinja yang

encer tersebut berhubungan dengan sistem kerja eksotoksin dalam usus halus.

Sehari atau beberapa hari kemudian, karena infeksi merabah ke bagian lainnya

meliputi ileum dan kolon, maka jumlah tinja meningkat, tinja pada siklus ini

kurang encer tapi sering mengandung lendir dan darah. Setiap gerakan usus

disertai dengan “mengedan” dan tenesmus (spasmus rektum), yang menyebabkan
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edema ataupun nyeri perut bagian bawah. Demam dan diare sembuh secara

spontan dalam 2-5 hari pada lebih dari setengah kasus dewasa yakni kasus yang

ringan dengan tingkat dehidrasi minim/tidak menyerang sistem imun. Namun,

kebanyakan pada anak-anak dan orang tua, kehilangan air dan elektrolit dapat

menyebabkan dehidrasi, asidosis, dan bahkan kematian (Chandra, 2011).

Kasus dehidrasi berat pada penyakit diare ini relatif sedikit ditemukan

yakni sebesar 10%, sedangkan 90% lainnya tidak mengalami dehidrasi tetapi

diperlukan terapi antibiotik. Antibiotik terpilih untuk bakteri Shigella dysentriae

ini adalah ampisilin, kloramphenicol dan sulfametoxazol-trimetoprim (Hidayati,

2008). Agen infeksius yang menyebabkan penyakit dengan gejala diare biasanya

ditularkan melalui jalur fecal-oral terutama karena menelan makanan atau

minuman yang terkontaminasi dan atau kontak dengan tangan yang

terkontaminasi. Penularan secara fecal-oral, yaitu kontak dari manusia/hewan ke

manusia dan atau hewan atau kontak orang/hewan dengan alat rumah tangga

(Manggung, 2010).

2.5.5 Patogenesis dan Patologi Shigella dysentriae

Shigellosis disebut juga dengan disentri basiler. Disentri sendiri artinya

yakni salah satu dari berbagai gangguan yang ditandai dengan peradangan usus ,

terutama kolon yang disertai nyeri perut , tenesmus dan buang air besar yang

sering mengandung darah dan lendir. Habitat alamiah dari kuman disentri

(Shigella dysentriae) adalah usus besar manusia, dimana kuman tersebut dapat

menyebabkan disentri basiler karena ditemukannya bakteri Shigella dysentriae

yang menginfeksinya. Infeksi Shigellosis praktis selalu terbatas pada saluran

pencernaan, invasi dalam darah sangat jarang bahkan tidak (Shigella dysentriae)
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menimbulkan penyakit yang sangat menular. Dosis infektif kurang dari 103

organisme (Chandra, 2011).

Proses patologik yang sangat penting untuk keberlangsungan Shigella

dysentriae adalah invasi epitel selaput lendir, mikroabses pada dinding usus besar

dan illeum terminal yang cenderung dapat mengakibatkan nekrosis selaput lendir,

ulserasi superfisial, perdarahan, pembentukan “pseudomembran” pada daerah

yang terkena ulkus. Ini terdiri dari fibrin, lekosit, sisa sel, selaput lendir yang

nekrotik, dan kuman. Waktu proses berkurang, sehingga menjadi jaringan

granulasi yang mengisi ulkus dan terbentuk jaringan parut (Chandra, 2011).

2.5.6 Epidemiologi

Disentri basiler dapat ditemukan di seluruh penjuru dunia. Kasus disentri

pun dapat terjadi pada daerah yang jumlah populasinya lumayan padat akan tetapi

sanitasinya sangat buruk. Penyebarannya juga bisa terjadi melalui kontaminasi

makanan ataupun minuman dengan kontak langsung atau melalui vektor/hewan

pembawa contohnya seperti lalat. Namun faktor utama dari disentri basiler ini

adalah melalui tangan yang tidak higienis seperti dicuci sehabis buang air besar

(Simanjutak, 2008).

2.5.7 Pencegahan

Menurut (Simanjutak, 2008), Penyakit disentri diatas dapat ditanggulangi

dengan cara :

1. Selalu menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan dengan sabun atau

antiseptik sebelum makan secara teratur dan teliti.

2. Mencuci sayur dan buah yang dimakan mentah agar tidak terjadi penyebarab

bateri di dalam makanan.
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3. Orang yang di diagnosa sakit disentri basiler sebaiknya tidak menyiapkan

makanan agar tidak tertular.

4. Memasak makanan sampai matang dan tidak mentah.

5. Selalu menjaga sanitasi air, makanan, maupun udara dimanapun itu.

6. Mengatur pembuangan sampah baik organik maupun anorganik dengan baik.

7. Mengendalikan vektor dan binatang pengerat penyebab terbesar disentri basiler.

2.6 Tinjauan Pustaka Tentang Leaflet

Adapun paparan dari leaflet mencakup definisi leaflet, karakteristik leaflet,

manfaat leaflet, penggunaan leaflet serta langkah pembuatan leaflet, yakni

sebagai berikut ;

2.6.1 Definisi Leaflet

Leaflet adalah selembar kertas berukuran F4 landscape maupun potrait

yang berisikan tulisan cetak tentang sesuatu masalah khusus untuk suatu sasaran

pendidikan dengan tujuan memudahkan pembaca akan hal yang belum pernah ia

temukan. Leaflet juga diartikan sebagai salah satu media yang menggunakan

selembar kertas yang berisi tulisan cetak tentang suatu masalah khusus untuk

sasaran yang dapat membaca dan biasanya di sajikan dalam bentuk lipatan yang

dipergunakan untuk penyampaian informasi atau penguat pesan yang

disampaikan (Rio, 2012).

Menurut (Anonymous, 2012) Leaflet adalah sebuah informasi yang

dicetak di selembar kertas kecil agar mudah dibagikan dan dibawa orang.

Terkadang, selembar leaflet dilipat menjadi dua atau tiga supaya terlihat lebih

ringkas dan praktis. Tujuan dari leaflet adalah untuk menyebar luaskan suatu

informasi. Leaflet biasanya dicetak dalam jumlah banyak dan dibagikan ke
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masyarakat yang menjadi target penyampaian informasinya. Leaflet memiliki

ukuran yang lebih kecil dari pada brosur, akan tetapi memiliki desain yang lebih

rumit dan berwarna dari pada flyer. Leaflet pada umumnya dibaca dengan cepat,

sekilas leaflet memiliki fungsi dan definisi yang sama dengan selebaran.(Vincent,

2016).

2.6.2 Karakteristik Leaflet

Menurut (Rio, 2012), Desain leaflet terdiri dari dua muka (halaman), yang

dirancang sesuai dengan bentuk lipatan kertas.

a) Informasi yang disampaikan singkat, padat, berisi.

b) Informasi yang disampaikan, antara lain; logo, produk/perusahaan/lemba ga,

alamat lengkap, dan program secara lengkap.

c) Gambar yang ditampilkan sesuai dengan berita yang diinformasikan.

d) Tata letak gambar biasa diarahkan sebagai pengisi bidang untuk mengejar

komposisi.

e) Warna cerah agar pembaca lebih bergairah untuk membaca leaflet.

f) Terdiri dari selembar kertas seperti daun

g) Biasanya terlipat menjadi 2 – 3 lipatan

h) Informasi yang disajikan singkat untuk mengingatkan isi pesan

2.6.3 Manfaat Leaflet

Kelebihan leaflet yaitu Penyajian leaflet dapat dikatakan simpel dan

ringkas. Leaflet dapat didistribusikan dalam berbagai kesempatan. Desainnya

yang simpel tersebut membuat penerima tidak membutuhkan banyak waktu dalam

membacanya. Leaflet juga digunakan untuk berbagai macam hal misalkan untuk

mengenalkan produk, sebagai katalog mini atau booklet mini, profil tentang
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produk yang akan dipasarkan, dan lain sebagainya. Leaflet pun digunakan untuk

memberikan keterangan secara singkat mengenai suatu masalah, misalnya

deskripsi pengolahan air di tingkat rumah tangga, deskripsi tentang diare dan cara

pencegahannya. Leaflet dapat diberikan atau disebarkan pada saat pertemuan-

pertemuan dilakukan seperti presentasi kepada masyarakat, promosi kesehatan,

pertemuan FGD, pertemuan Posyandu, kunjungan rumah, dan lain-lain. Leaflet

dapat dibuat sendiri dengan perbanyakan sederhana seperti di fotocopy. (Vincent,

2016).

Sedangkan kekurangan leaflet yaitu Informasi yang disajikan sifatnya

terbatas dan kuraang spesifik. Desain yang digunakan harus menyoroti fokus-

fokus tertentu yang diinginkan. Sehingga, dalam leaflet kita tidak dapat terlalu

banyak memainkan banyak tulisan dan hanya memuat sedikit gambar pendukung

(Vincent, 2016).

2.6.4 Penggunaan Leaflet

a. Untuk mengingatkan kembali hal-hal yang pernah dipelajari

b. Biasanya leaflet diberikan kepada sasaran setelah selesai

pelajaran/penyuluhan atau dapat juga diberikan sewaktu kampanye untuk

memperkuat ide yang disampaikan.

c. Isi dari leaflet harus dimengerti

2.6.5 Syarat Pembuatan Leaflet

Syarat pembuatan media belajar dalam bentuk Leaflet menurut (Yuni,

2014) adalah sebagai berikut:

1. Isi / teks
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Isi tulisan yang ada dalam leaflet dapat mencakup keseluruhan isi materi

yang akan disampaikan, akan tetapi harus jelas dan padat agar terkesan komposisi

desain dapat dipahami dan singkat. Selanjutnya para pembaca leaflet akan di

arahkan ke media lain seperti Website atau Nomor telfon untuk mengetahui

informasi lebih detail nya.

2. Layout

Layout /posisi adalah mengenai tata letak yang berkaitan erat dengan

bentuk leaflet atau pamflet, ukuran dan isinya baik teks, gambar, maupun desain

lainnya. Karena layout merupakan panduan awal yang paling penting untuk

menentukan posisi dari teks, gambar, atau desain akan diletakkan dalam media

leaflet, sehingga dengan arah penempatan yang ditentukan sebelumnya serta isi

materi akan dapat tersusun rapi dan sempurna tentunya akan memudahkan untuk

dimodifikasi kembali.

3. Typografi

Pemilihan jenis font pun juga sangat mendukung akan estetika tampilan

teks dari sebuah leaflet. Typografi/ kemiringan serta font pada abjad juga dapat

dijadikan alternatif pengganti gambar karena font dapat dimodifikasi sedemikian

rupa untuk menggantikan fungsi gambar. Namun yang perlu diperhatikan disini

adalah dilarang menggunakan font yang susah di baca, usahakan font yang

menarik dan hurufnya jelas karena akan menyulitkan para pembacanya sendiri.

4. Gambar

Gambar dalam bentuk bitmap ataupun vektor juga sangat berpengaruh

besar dalam mendukung unsur seni dalam sebuah leaflet atau pamflet. Contoh

gambar leaflet disarankan untuk sesuai dengan temanya. Penggunaan gambar
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yang sesuai dan berhubungan dengan informasi yang akan disampaikan akan lebih

terkesan pada pembaca.

5. Desain Grafis

Penambahan sentuhan dengan desain grafis yang menarik akan membuat

tampilan leaflet menjadi sangat cantik unik. Desain memang diperuntukkanagar

untuk memberikan kesan tersendiri bagi pembacanya, sehingga desain dapat

menarik psikologis dan emosi dari pembaca.

6. Bahan

Penentuan jenis bahan kertas brosur juga menentukan nilai kualitas dari

leaflet di mata pembaca. Semakin mahal kertas maka semakin bagus kualitas dari

kertas tersebut. Jika leaflet menggunakan jenis kertas yang exslusive tentunya hal

itu juga membuat daya tariknya akan menjadi terkesan elegant. Pada umumnya

leaflet banyak yang tercetak di atas bahan kertas jenis Art Paper,Art Karton, Mate

Paper, Maupun Kertas HVS.

7. Ukuran

Sebelum menentukan untuk mencetak brosur tentukan ukuran brosur yang

akan dibuat terlebih dahulu karena dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas

dari isi leaflet tersebut. Pada umumnya ukuran leaflet adalah sebagai berikut:

a) A5yaitu berukuran : 14.8 x 21 cm

b) A4 yaitu berukuran : 21 x 29.7 cm

c) A3 yaitu berukuran : 29.7 x 42 cm

d) F4 yaitu berukuran : 21.9 x 33 cm

8. Vernish, Spot & Laminating
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Penambahan polesan luar dari kertas leaflet pasca percetakan akan

memberikan kesan berbeda di mata para pembaca baik secara kasat mata maupun

sentuhan langsung. Pada umumnya leaflet diberi beberapa jenis lapisan luar untuk

alasan daya tarik maupun daya tahan. Lapisan – lapisan tersebut dapat di

definisikan sebagai berikut :

a. UV Vernish

Yaitu pemberian semacam zat kimia cair ( Varnish )yang di lekatkan

pada permukaan kertas, biasanya kertas yang diberikan lapisan varnish langsung

kering melalui penyinaran ultraviolet pada mesin UV.

b. Laminating Glosy

Laminating ini biasanya berupa plastik tipis yang berwana putih bening

yang di lekatkan pada permukaan brosur, biasanya digunakan untuk menjaga daya

tahan leaflet atau pamflet dari percikan air. Hasil akhir pun tidak jauh berbeda

dengan lapisan varnish yang mengkilap.

c. Laminating Doff

Laminating ini jenis bahannya hampir menyerupai laminating glossy

hanya saja terdapat perbedaan yang tidak begitu mencolok yakni pada dasar

permukaan leaflet atau pamflet tidak terlihat mengkilap namun lebih cenderung

bersifat lembut jika disentuh.
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2.7 Kerangka Konseptual

Gambar 3. Kerangka Konseptual Ekstrak Kunyit Kencur terhadap bakteri

Shigella dysentriae
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2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan data tinjauan pusataka di atas, maka hipotesis dari penelitian

ini adalah :

1) Dengan pemberian ekstrak kunyit (Curcuma domestica Val.) dan kencur

(Caempferia galanga L) pada berbagai konsentrasi dapat mempengaruhi

penghambatan bakteri Shigella dysentriae.

2) Dengan pemberian komsentrasi ke sekian didapatkan angka penghambatan

bakteri Shigella dysentriae.yang paling efektif.


