
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting bagi kehidupan. 

Memelihara kebersihan kedua tangan merupakan salah satu hal yang sangat 

penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Namun, kesadaran masyarakat Indonesia 

akan pentingnya menjaga kebersihan tangan masih kurang. Masyarakat tidak 

sadar bahwa dalam beraktivitas, bahwa tangan sering kali terkontaminasi dengan 

mikroba. Tangan yang kemudian memegang makanan atau menyentuh anggota 

tubuh yang lain juga bisa memperluas penyebaran mikroba. Akibatnya tubuh 

rentan terkena penyakit yang sering kali disebabkan oleh mikroba, salah satunya 

adalah bakteri. Penyakit yang disebabkan karena bakteri antara lain adalah disentri 

(Entjang, 2003). Disentri adalah penyakit diare yang gejalanya berupa feses 

(kotoran buang air besar) yang cair. Perbedaan disentri dengan diare, yaitu 

terdapat bercak-bercak darah di feses penderita disentri. Berdasarkan etiologinya, 

penyakit disentri paling sering disebabkan oleh bakteri. Mikroorganisme 

penyebab diare pada anak yang paling banyak ditemukan di negara berkembang 

antara lain Escherichia coli enterotoksigenik, Shigella, Campylobacter jejuni, dan 

Cryptosporidium. Salah satu bakteri penyebab disentri adalah Shigella dysenteriae 

dengan gejala klinis seperti nyeri perut dan demam (Juffrie et al., 2010). 

Setiap tahun penyakit disentri menjadi salah satu penyebab kematian satu 

juta orang di negara berkembang terutama terjadi pada anak-anak (Thompson et 

al., 2016). Hasil survey morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare Departemen 

Kesehatan dari tahun 2000-2010 menyataan bahwa insidensi diare cenderung 

terjadi peningkatan. Tahun 2000 insidensi diare 301/1000 penduduk, sedangkan 

ditahun 2003 naik menjadi 374/1000 penduduk, tahun 2006 meningkat menjadi 

423/1000 penduduk dan pada tahun 2010 terjadi sedikit penurunan menjadi 

411/1000 penduduk (Amin, 2013). Menurut World Health Organization (WHO) 

tahun 2009 di Indonesia, diare merupakan penyebab kematian kedua pada balita 

setelah penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas). 

Sampai saat ini, upaya yang dilakukan masyarakat untuk mengobati 

penyakit disentri yang diakibatkan oleh bakteri Shigella dysenteriae terbatas
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 hanya pada antibiotik saja. Walaupun antibiotik memberikan keuntungan bagi 

manusia, namun juga menimbulkan dampak negatif, yaitu dapat menyebabkan 

kemampuan bakteri dalam mempertahankan diri meningkat sehingga semakin 

sulit untuk diberantas (Winarsih et al., 2010). Menurut Jawetz et al., (1996) 

Shigella dysenteriae kemungkinan resisten terhadap beberapa antibiotik seperti 

tetrasiklin, ampisilin, dan amoksisilin. Penggunaan antibiotik jangka panjang dan 

jumlah dosis yang tidak tepat juga dapat mengganggu fungsi pada kinerja organ 

ginjal, jantung, dan hati (WHO, 2014). Oleh karena itu, perlu sekali 

dikembangkan pengobatan alternatif dengan menggunakan bahan nabati yang 

diharapkan dapat lebih efektif, efisien, dan aman pada saat digunakan, sehingga 

meningkatkan upaya dalam menghambat pertumbuhan bakteri Shigella 

dysenteriae.  

Di Indonesia banyak sekali tumbuh tanaman yang berkhasiat sebagai obat. 

Kurangnya informasi terkait dengan khasiat tanaman yang bisa dijadikan sebagai 

obat-obatan menjadi salah satu penyebab utama tidak digunakannya tumbuh-

tumbuhan sebagai obat. Hanya dengan bermodal kepercayaan untuk 

menggunakan tumbuhan sebagai obat secara turun-temurun oleh masyarakat 

untuk mengobati penyakit. padahal penggunaan tanaman sebagai obat dipercaya 

cukup aman dan efektif serta harganya yang lebih murah. Meskipun saat ini telah 

banyak penelitian yang dilakukan untuk menggunakan tanaman sebagai pengganti 

antibiotik. Sebagai contoh seperti tanaman meniran yang telah dilakukan 

penelitian oleh Gunawan et al., (2008) dan Mangunwardoyo et al., (2009) telah 

membuktikan bahwa tanaman meniran mengandung senyawa-senyawa bioaktif 

yang telah memiliki aktivitas sebagai antibakteri diantaranya adalah senyawa 

golongan terpenoid, alkaloid, flavonoid, saponin, dan tannin. Selain meniran, 

umbi bawang merah yang diteliti oleh Lingga & Rustama (2005) juga 

mengandung senyawa yang meiliki aktivitas antibakteri, diantaranya tanin, 

alkaloid dan saponin. Dilihat dari kandungan senyawa tanaman diatas memiliki 

kesamaan dengan kandungan senyawa dari tanaman sarang semut, sesuai dengan 

skrining fitokimia yang dilakukan oleh Mardany et al., (2016) didapatkan bahwa 

serbuk simplisia dan ekstrak etanol tumbuhan sarang semut mengandung senyawa 
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aktif golongan flavonoid, tannin, dan saponin sehingga tumbuhan sarang semut ini 

berpotensi sebagai antibakteri. 

Sarang semut adalah istilah masyarakat Indonesia untuk menyebut genus 

Myrmecodia, satu genus tanaman Mimercofita. Tanaman sarang semut memiliki 

kandungan senyawa kimia salah satunya adalah senyawa flavonoid. Flavonoid 

berkhasiat sebagai antibiotik, antivirus untuk virus HIV dan herpes (Wimpy et al., 

2014). Selain itu, sarang semut juga ditemukan kandungan senyawa yang 

bermanfaat lainnya, seperti tokoferol, magnesium, kalsium, besi, fosfor, natrium, 

dan seng. Senyawa aktif polifenol yang terkandung dalam tanaman sarang semut 

memiliki banyak khasiat, yaitu sebagai antimikroba, antidiabetes, dan antikanker 

(Subroto et al., 2006). Secara empiris, rebusan sarang semut juga dipercaya dapat 

menyembuhkan berbagai macam penyakit ringan dan berat, seperti kanker dan 

tumor, asam urat, jantung koroner, wasir tuberkulosis, migren, rematik, dan 

leukemia (Soeksmanto et al., 2010). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani tahun 2014 terkait 

aktivitas antibakteri pada umbi tanaman sarang semut, diketahui bahwa ekstrak 

etanol umbi tanaman sarang semut memiliki aktivitas antibakteri, hal ini 

ditunjukkan dengan terbentuknya diameter zona hambat pada konsentrasi 0,78%; 

1,56%; 3,12%; 6,25%; 12,5%; 25%; 50%; dan 100% dengan daya hambat 

berturut-turut yaitu 7,00 mm; 7,00 mm; 13,12 mm; 14,37 mm; 15,10mm; 18,37 

mm; 20,50 mm; dan 22,87 mm. Semakin tinggi konsentrasi dari ekstrak etanol 

sarang semut, maka daya hambat terhadap pertumbuhan Shigella dysenteriae juga 

semakin besar. Selain itu, ekstrak etanol umbi tanaman sarang semut memiliki 

Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) terhadap pertumbuhan Shigella dysenteriae 

secara kualitatif sebesar 3,12%, sedangkan secara kuantitatif yang dilakukan 

dengan menggunakan uji regresi didapatkan KHM sebesar 0,863%. Dari 

penelitian diatas hanya dilakukan sebatas uji in vitro yaitu hanya sebatas media uji 

sebagai subjek penelitian, sedangkan uji in vivo menggunakan hewan coba 

sebagai subjek penelitian yang dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran 

khasiat obat secara ilmiah dan berdasarkan metode ilmiah (Depkes, 2000). 

Penelitian ini dilakukann pada hewan coba Mus musculus  yang diinfeksi dengan 

bakteri Shigella dysenteriae. Bahan uji akan diberikan kepada hewan coba dan 
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kemudian diamati jumlah bakteri Shigella dysenteriae yang ada pada usus besar 

dari mencit sebagai subjek penelitian karena dilihat dari definisi dan 

patofisiologinya sendiri, infeksi dari bakteri Shigella dysenteriae ini terjadi 

diusus. Hal ini dengan mengamati kondisi patofisiologi bakteri Shigellae 

dysenteriae di usus kecil mencit. Dari data tersebutlah peneliti ingin melakukan 

uji lebih lanjut yaitu secara in vivo guna mengetahui aktivitas antibakteri umbi 

tanaman sarang semut pada mencit yang sudah diinfeksi bakteri Shigella 

dysenteriae. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

Apakah ada pengaruh pada pemberian ekstrak etanol umbi sarang semut 

(Myrmecodia sp.) terhadap jumlah viabilitas bakteri Shigella dysenteriae pada 

usus besar mencit (Mus musculus) secara in vivo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data serta dosis optimum 

ekstrak etanol umbi sarang semut (Myrmecodia sp.) terhadap profil viabilitas 

bakteri Shigella dysenteriae pada usus besar mencit yang dilakukan secara in vivo. 

1.4 Hipotesis 

Pemberian ekstrak etanol umbi sarang semut (Myrmecodia sp) dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Shigella dysenteriae penyebab disentri pada 

mencit jantan putih (Mus musculus). 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat 

dalam perkembangan ilmu kesehatan yang kemudian hari dapat digunakan 

sebagai obat alternatif pengganti obat kimia untuk penyakit disentri. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat 

luas mengenai aktivitas dari bahan alam yang berasal dari tanaman liar 

sarang semut (Myrmecodia sp.) sebagai antibakteri terhadap pertumbuhan 

bakteri. Shigella dysenteriae dan memberikan informasi yang bermanfaat 
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dalam perkembangan ilmu kesehatan yang kemudian hari dapat digunakan 

sebagai obat alternatif pengganti obat kimia untuk penyakit disentri. 
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