
 

 

 

 

 

 

 

                                     

 
 

1 

                   BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Ulkus lambung adalah penyakit lambung kronis  dapat terjadi jika terjadi 

peningkatan sekresi asam-pepsin pada lambung lebih banyak dibandingkan 

dengan faktor resistensi mukosa (Gendo,2006). Hal ini terjadi misalnya pada 

pengguna analgetik non steroid jangka panjang. (Sibuea, dkk, 2005) dan pada 

infeksi bakteri pada lambung (Konturek et al 2006). Infeksi bakteri gram negatif 

seperti Helicobacter Pilory dan Champilobacter Pilory dapat meningatkan asam 

lambung sehingga terjadi iritasi pada mukosa lambung (Konturek et al 2006). 

Iritasi pada mukosa yang berlangsung  lama dapat menyebabkan kerusakan 

mukosa yang berulang-ulang sehingga dapat  terjadi radang lambung kronis dan 

tukak lambug. Traditional Chinnese Medicine (TCM) menyatakan bahwa  pola  

konsumsi dan pola hidup yang tidak sehat menjadi penyebab dari penyakit ulkus 

lambung ini (Gendo,2006). Konsumsi obat anti inflamasi non steroid (OAINS) 

dapat mengakibatkan terbentuknya ulkus pada gaster (Grace dan Borley 2007). 

Indometasin adalah salah satu jenis OAINS yang sering digunakan dikalangan 

dokter dalam peresepan. Keefektifan yang ditimbulkan oleh Indometasin lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan OAINS lainnya, tetapi obat ini memiliki efek 

lebih besar untuk menyebabkan ulserasi (Neal,J 2006). Indometasin dapat 

menyebabkan ulkus lambung karena mekanisme kerjanya yaitu menghambat 

enzim siklo-oksigenase dalam lambung (Katzung, 2010).  
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Prevalensi ulkus lambung adalah 2,4% pada populasi Barat dan di daerah 

tertentu di daratan Cina, prevalensi setinggi 6.07% pada populasi umum dengan 

tingkat kekambuhan ulkus setinggi 60%. ( Stephen et al, 2016) . Sedangkan angka 

kejadian ulkus lambung di Indonesia mencapai 500.00 kasus tiap tahunnya (Nie et 

al, 2012) . 

Indonesia memiliki lebih dari 20.000 jenis tumbuhan obat, namun baru 1000 

jenis tanaman telah terdata dan baru sekitar 300 jenis yang sudah dimanfaatkan 

untuk pengobatan tradisional .Salah satu tanaman obat yang memiliki  khasiat  obat 

adalah Aloe vera  (Sewta , Mambo ,dan Wuisan , 2015). Tumbuhan ini sudah 

diakui sebagai tanaman obat keluarga (TOGA) dan sudah diteliti secara empiris 

dapat menyembuhkan penyakit pada sistem pencernaan. Jika dibandingkan 

dengan tanaman lain, Aloe vera merupakan tumbuhan yang dapat hidup dimana 

saja baik didataran tinggi maupun dataran rendah sehingga sangat mudah untuk 

mendapatakan tumbuhan ini (Furnawanthi, 2003.). Aloe vera  efektif untuk 

menyembuhkan luka dan mengurangi inflamasi mukosa membrane mulut. Aloe 

vera (Mansour et al 2013). Sebuah penelitian menyatakan bahwa dengan 

pemberian Aloe vera dapat membantu penyembuhan ulkus lambung (Ranade  et 

al, 2012) dan stomatitis (Alva , 2015) . Aloe vera berperan dalam menyembuhkan  

luka  karena mengandung glucomannan dan Acemannan yang dianggap sebagai 

komponen fungsional utama dari Aloe vera. Glucomannan berperan dalam 

stimulasi aktivitas fibroblast dan meningkatkan sintesis kolagen. Sedangkan, 

Acemannan  terdiri dari rantai panjang acety-lated mannose yang merupakan 

senyawa karbohidrat kompleks yang berfungsi untuk mempercepat penyembuhan 
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luka dan mengurangi radiasi yang disebabkan reaksi kulit. Selain itu, acemannan, 

juga dapat meningkatkan pembentukan jaringan granulasi jaringan. Kedua zat 

tersebut juga dapat menstimulasi system imun (Sahu et .al 2013). 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui pengaruh  

ekstrak daging Aloe vera terhadap jumlah bakteri pada lambung pada tikus putih 

jantan (Rattus norvegicus strain wistar) yang di induksi indometasin. 

1.2. Rumusan Masalah  

Adakah pengaruh ekstrak daging Aloe vera terhadap penurunan jumlah bakteri 

pada lambung pada tikus putih jantan ( Rattus norvegicus strain wistar yang 

diinduksi Indometasin? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1.Tujuan Umum 

1. Mengetahui pengaruh ekstrak daging Aloe vera terhadap penurunan 

jumlah bakteri pada tikus putih jantan ( Rattus norvegicus strain wistar) 

yang diinduksi Indometasin. 

1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui perbedaan ketebalan dinding lambung tikus putih jantan 

(Rattus norvegicus strain wistar) yang diinduksi Indometasin setelah 

diberi ekstrak daging Aloe vera dengan dosis yang berbeda.  

2. Mengetahui perbedaan jumlah bakteri pada  lambung  tikus putih jantan 

(Rattus norvegicus strain wistar) yang diinduksi Indometasin setelah 

pemberian ekstrak daging Aloe vera dengan dosis yang berbeda. 
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3. Mengetahui dosis ekstrak daging Aloevera yang paling efektif terhadap 

jumlah bakteri pada tikus putih jantan ( Rattus norvegicus strain 

wistar)yang diinduksi Indometasin. 

4. Mengetahui hubungan antara ketebalan dinding lambung dengan ekstrak 

daging Aloevera pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) 

yang diinduksi Indometasin. 

5. Mengetahui hubungan jumlah bakteri dengan ekstrak daging Aloevera 

pada tikus putih jantan (Rattus norvegicus strain wistar) yang diinduksi 

Indometasin. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Akademis 

 Menambah wawasan pengetahuan di bidang pengobatan.  

  Menjadi dasar penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan ektrak 

daging Aloe vera sebagai pengobatan yang lain. 

1.4.2. Manfaat Institusi 

- Memberikan informasi tentang manfaat pengaruh ektrak daging Aloe 

vera terhadap jumlah bakteri pada lambung. 

1.4.3.  Manfaat Masyarakat 

 Menambah wawasan masyarakat di bidang pengobatan 

 Sebagai dasar penggunaan ekstrak daging Aloevera dalam penggunaan 

antibakteri dalam lambung. 

 Sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam yang ada di 

lingkungan masyarakat.  


