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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang 

terbentang dari Sabang sampai Merauke. Berdasarkan kondisi geografis tersebut,  

tidak bisa dipungkiri jika Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang besar. 

Keanekaragaman hayati tersebut termasuk flora, fauna serta ekosistem yang ada di 

dalamnya. Hal ini merupakan aset yang harus dimanfaatkan secara maksimal agar 

bermanfaat bagi masyarakat. Indonesia memiliki sebanyak 2500 jenis tumbuhan 

yang merupakan tanaman obat sehingga dapat di manfaatkan sebagai bahan untuk 

pembuatan obat herbal atau obat tradisional (Murdopo, 2014). 

Berdasarkan Permenkes tahun 2012 yang dimaksud dengan obat tradisional 

adalah bahan atau ramuan berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian 

(galenik) atau campuran dari bahan tersebut (Permenkes Republik Indonesia, 

2012). Penggunaan obat tradisional sendiri telah dilakukan secara turun temurun 

berdasarkan pada pengalaman empiris dan kerap kali menjadi pilihan karena 

dianggap biayanya terjangkau, alami serta mudah didapatkan. 

Menurut data Riskesdas tahun 2013, didapatkan bahwa penggunaan obat 

tradisional di Indonesia untuk rumah tangga mempunyai presentase 30,4 % 

(Aditama, 2014). Angka ini dapat dipastikan mengalami pertambahan seiring 

dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terkait dengan penggunaan obat 

tradisional yang dinilai mempunyai khasiat yang besar serta efek samping lebih 

sedikit dibandingkan dengan obat modern. Selain Indonesia negara Cina dikenal 

sebagai negara tertua pengguna obat tradisional bahkan sebelum masehi (Wong, 

2010). Tidak hanya itu, penggunaan obat tradisional juga menjadi pilihan utama 

pada sebagian besar masyarakat di Perancis, Kanada, Inggris dan Amerika Serikat 

(Murdopo, 2014). Hal ini membuktikan bahwa popularitas obat tradisional di dunia 

tidak dapat dipandang sebelah mata. 
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Salah satu tanaman yang digunakan sebagai pilihan dalam pengobatan 

tradisional adalah bawang dayak. Bawang dayak yang berasal dari Amerika Tropis 

ini mempunyai nama latin Eleutherine palmifolia. Masyarakat di beberapa negara 

seperti Amerika dan Tiongkok menggunakan bawang dayak sebagai tanaman hias, 

selain itu masyarakat Thailand dan Filipina menggunakannya sebagai obat batuk 

dan mulas pada anak-anak. Di Indonesia sendiri bawang dayak merupakan tanaman 

khas Kalimantan Tengah yang telah digunakan masyarakat Dayak sebagai tanaman 

obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah dan kolesterol secara turun 

temurun (Syariefa, 2013). Bagian yang digunakan dari tanaman ini umumnya yaitu 

umbi dan daunnya. Di dalam dalam bawang dayak mengandung senyawa 

naphtoiquinonens dan turunannya serta flavonoid, alkaloid, glikosida, steroid, 

triterpenoid, fenolik dan tanin. Khasiat dari bawang dayak sendiri dapat digunakan 

sebagai pengobatan hipertensi, hiperkolesterol, pencegah stroke , kanker payudara 

dan diabetes melitus (Utami dan Prapti, 2013).  

 Dewasa ini penyakit yang disebabkan oleh infeksi masih menjadi masalah 

terutama pada negara-negara berkembang. Infeksi dapat terjadi karena adanya 

mikroorganisme misalnya bakteri, virus dan parasit yang masuk ke dalam tubuh. 

Selama ini pengobatan infeksi sendiri di lakukan dengan memberikan terapi 

antibiotik, akan tetapi akibat dari penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat 

menyebabkan terjadinya resistensi.  

Shigella dysenteriae merupakan bakteri Gram negatif , berbentuk batang dan 

hidup di dalam usus manusia sebagai bakteri patogen sehingga dapat menimbulkan 

penyakit pada inangnya (Hartono, 2002). Bakteri ini termasuk dalam bakteri yang 

tahan terhadap tingkat keasaman lambung. Infeksi yang disebabkan oleh Shigella 

dysenteriae dapat ditularkan melalui makanan ataupun air yang sudah 

terkontaminasi  (Amaliyah, 2017). 

Penyakit diare yang disertai dengan darah, lendir dan rasa sakit ketika buang 

air besar sering dikenal dengan istilah disentri. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi 

di saluran pencernaan akibat dari bakteri Shigella dysenteriae  (Hegar, 2013). 

Penyakit disentri kebanyakan dialami oleh anak usia balita. Data Riskesdas 

menunjukkan bahwa di Indonesia penderita diare pada balita dapat mencapai 6,7% 

(Kemenkes Republik Indonesia, 2013). Faktor utama penyebab terjadinya diare 
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yaitu minimnya kebersihan baik itu kebersihan pribadi masing-masing maupun 

kebersihan lingkungan. 

Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Widayat dkk (2016), didapatkan 

hasil bahwa ekstrak bawang dayak pada ekstraksi dengan pelarut etanol dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella thyposa. Aktivitas antibakteri 

ditandai dengan adanya rata-rata zona hambat sebesar 17,34±0,8mm yang terdapat 

pada konsentrasi 12%. 

Maka dari itu, dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan bakteri 

Gram negatif untuk mengetahui khasiat antibakteri dari bawang dayak terhadap 

Shigella dysenteriae dengan menggunakan metode fraksinasi bertingkat. Proses 

fraksinasi diawali dengan menggunakan pelarut non-polar (n-heksana) terlebih 

dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pelarut yang semi-polar (etil-asetat) dan yang 

paling akhir menggunakan pelarut etanol yang lebih polar dari pelarut sebelumnya. 

Fraksinasi dengan pelarut yang memiliki kepolaran berbeda mempunyai tujuan agar 

pelarut non-polar dapat mengekstraksi secara selektif komponen senyawa non-

polar terlebih dahulu. Dan kemudian pada tahap selanjutnya pelarut semi-polar 

(etil-asetat) diharapkan dapat mempartisi komponen senyawa lainnya sehingga 

dapat terpisah dari komponen senyawa yang bersifat polar. Pada proses terakhir 

digunakan pelarut etanol yang diharapkan dapat mengekstraksi komponen yang 

bersifat polar (Prasetyo, 2015). Maka dari itu pada fraksi etil asetat dilakukan 

pengujian aktivitas antibakteri umbi bawang dayak terhadap Shigella dysenteriae 

dengan menggunakan metode difusi cakram sehingga didapatkan konsentrasi 

terbaik dari fraksi etil asetat umbi bawang dayak yang dapat membunuh bakteri 

Shigella dysenteriae. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini, 

antara lain sebagai berikut : 

1.2.1 Berapa diameter zona hambat pada fraksi etil asetat umbi Eleutherine 

palmifolia terhadap bakteri Shigella dysenteriae dengan metode difusi 

cakram ? 
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1.2.2 Golongan senyawa kimia apa saja yang terkandung dalam fraksi etil asetat 

umbi Eleutherine palmifolia ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini, antara 

lain sebagai berikut : 

1.3.1 Untuk memperoleh data diameter zona hambat fraksi etil asetat umbi 

Eleutherine palmifolia terhadap bakteri Shigella dysenteriae dengan metode 

difusi cakram. 

1.3.2 Untuk mengetahui golongan senyawa kimia apa saja yang terkandung 

dalam fraksi etil asetat umbi Eleutherine palmifolia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain 

sebagai berikut : 

1.4.1 Peneliti ingin memberikan pengetahuan mengenai efektivitas yang dimiliki 

oleh fraksi etil asetat Eleutherine palmifolia terhadap bakteri Shigella 

dysenteriae pada penyakit disentri dengan difusi cakram.  

1.4.2 Memberi informasi kepada masyarakat bahwa senyawa yang terkandung 

dalam umbi Eleutherine palmifolia mempunyai khasiat sebagai antibakteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 


