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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diare adalah sebuah penyakit dimana penderita mengalami rangsangan 

buang air besar yang terus-menerus dan fesesnya memiliki kandungan air berlebih 

dengan feses yang tidak berbentuk atau cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali 

dalam 24 jam (Zulkoni, 2010). Bila usus tidak berfungsi normal, motilitas dapat 

meningkat baik atau menurun dan keduanya dapat menyebabkan diare, hal ini 

yang menyebabkan meningkatnya motilitas usus yang menghasilkan transportasi 

lebih cepat dari feses melalui usus sehingga hanya ada sedikit kesempatan untuk 

menyerap cairan dari usus besar (Sisson, 2011). Penyebab diare adalah 

peningkatan tekanan osmotik di dalam usus sehingga menyebabkan retensi air 

didalam lumen, sekresi elektrolit dan air yang berlebihan ke dalam lumen usus, 

eksudasi protein dan cairan dari mukosa, peningkatan motilitas usus sehingga 

mempercepat transit (Goodman & Gilman, 2007).  

Diare merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia dimana 

merupakan penyebab kematian nomor dua pada balita, nomor tiga pada bayi dan 

nomor lima bagi sejumlah umur. Berdasarkan kelompok umur, penderita diare 

terbanyak pada kelompok umur 1-5 tahun (Fatmawati et al., 2016). Diare 

merupakan salah satu penyebab utama dari morbiditas dan mortalitas di negara 

yang sedang berkembang dengan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, 

persediaan air yang tidak adekuat, kemiskinan dan pendidikan yang terbatas 

(WHO, 2013). Setiap tahun di dunia terdapat 1 dari 5 anak meninggal akibat diare 

(UNICEF, 2009). Pada tahun 2012 di dunia sebanyak 2.195 anak meninggal 

setiap hari akibat diare (CDC, 2012). Berdasarkan pada Riskesdas tahun 2013 di 

Indonesia period prevalence diare adalah sebanyak 3,5% lebih kecil dibanding 

Riskesdas tahun 2007 sebanyak 9%. Penurunan prevalensi ini diasumsikan pada 

tahun 2007 pengumpulan data tidak dilakukan secara serentak, sementara tahun 

2013 pengumpulan data dilakukan secara serentak (Riskesdas, 2013). Prevalensi 

diare di Indonesia pada usia >15 tahun adalah sebanyak 30,1%, sedangkan 

prevalensi diare pada usia <15 tahun sebanyak 21,9% (Riskesdas, 2013). 
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Diare yang disebabkan oleh infeksi enterik merupakan faktor utama 

dalam morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia. Organisasi kesehatan dunia 

(WHO) memperkirakan bahwa miliaran kasus diare menular terjadi setiap tahun 

dan terutama terjadi pada bayi dan anak-anak dibawah dari 5 tahun (Huchin et al., 

2018). Etiologi diare yang disebabkan oleh infeksi memiliki perbedaan yang jelas 

antara daerah dengan perkembangan ekonomi dan kebersihan yang berbeda. 

Bakteri umum yang menyebabkan diare di negara-negara maju adalah Salmonella, 

Campylobacter, Shiga Toxin-producing E.coli (STEC), Enteropathogenic E.coli 

(EPEC), dan E.coli enterokagregat (EAggEC) di Amerika Serikat Yunani, 

Denmark, Prancis, dan Britania Raya. Shigella dan Enterotoxigenic E.coli (ETEC) 

sering ditemukan di antara negara-negara berkembang, Afrika, Asia Selatan, 

Amerika Selatan dan Kepulauan. Diare menular merupakan masalah utama bagi 

kesehatan masyarakat di seluruh dunia yang dapat disebabkan oleh air dan 

makanan yang terkontaminasi dengan bakteri patogen, virus, atau parasit (Wang 

et al., 2015).  

 Enterotoxigenic Escherichia coli (E. coli) atau ETEC, dan Shigella 

merupakan spesies tetap kontributor utama untuk infeksi enterik akut, terutama di 

negara-negara berkembang, di mana mereka menyebabkan sekitar satu miliar 

kasus diare setiap tahunnya. Mereka bertanggung jawab atas hampir sepertiga 

kematian anak karena diare, serta banyak kematian pada kelompok usia yang 

lebih tua (Huchin et al., 2018). Escherichia Coli Enterotoxigenic (ETEC) adalah 

penyebab bakteri diare yang paling umum pada anak-anak (Zhang & Sack, 2015). 

Infeksi ETEC di negara berkembang biasanya sering terjadi pada bayi dibawah 2 

tahun, dengan penurunan setelah usia 5 tahun. Infeksi ETEC berulang di antara 

anak-anak di negara-negara ini tidak jarang dan mungkin karena faktor 

lingkungan dan imunologi. Diare yang diproduksi oleh ETEC ditandai oleh onset 

tinja berair yang cepat (tanpa darah atau sel-sel inflamasi) karena kolonisasi usus 

dan produksi satu atau lebih enterotoxins yang dikodekan oleh plasmid (Huchin et 

al., 2018). 

Diare dapat disebabkan diantaranya karena,  gangguan osmotik yang mana 

adanya makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan 

osmotik dalam lumen usus meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan 

elektroloit kedalam lumen usus. Diare juga dapat diakibatkan karena gangguan 
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sekresi dimana rangsangan tertentu (misalnya toksin) pada dinding usus akan 

terjadi peningkatan sekresi, air dan elektrolit ke dalam lumen usus dan selanjutnya 

timbul diare kerena peningkatan isi lumen usus. Gangguan motilitas usus juga 

dapat mengakibatkan terjadinya diare, hiperperistaltik akan menyebabkan 

berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan sehingga timbul diare. 

Sebaliknya bila peristaltik usus menurun akan mengakibatkan bakteri tumbuh 

berlebihan, selanjutnya dapat timbul diare pula (Simanjuntak, 2017). 

 Terapi dan pencegahan yang dapat dilakukan untuk menghindari 

terjadinya diare diantaranya adalah terapi rehidrasi oral dimana pemberian solusi 

yang tepat melalui mulut untuk mencegah atau memperbaiki terjadinya dehidrasi 

pada diare. Terapi zinc tambahan, multivitamin, dan mineral pada anak, 

kekurangan zinc tersebar luas di kalangan anak-anak di negara berkembang, terapi 

zinc rutin sebagai tambahan berguna untuk mengurangi tingkat keparahan kasus 

diare pada anak-anak di negara berkembang. Pemberian probotik, pemberian 

antibiotik, kemudian induksi radiasi diare dan treatment antidiare nonspesifik 

(Farthing et al., 2013). Strain ETEC menghasilkan adhesins fimbrial atau 

nonfimbrial yang mempromosikan perlekatan bakteri untuk sel-sel epitel, 

memungkinkan mereka untuk menjajah usus kecil. Mereka juga menghasilkan 

enterotoxins yang mengganggu cairan dan homeostasis elektrolit di sel epitel usus 

kecil, yang menyebabkan hipersekresi cairan dan akhirnya fases menjadi cair 

(Zhang & Sack, 2015).  

 Penyakit diare jarang memerlukan pengobatan antimikroba dan 

seringkali pengobatan diberikan secara empiris tergantung pada tingkat keparahan 

penyakit dan risiko komplikasi. Untuk menentukan pilihan antibiotik, sangat 

penting untuk mengetahui patogen mana yang paling mungkin menginfeksi pasien 

di area geografis tersebut dan antibiotik apa yang paling efektif untuk mengobati 

infeksi tersebut. Selain itu, penggunaan berlebihan dan penyalahgunaan antibiotik 

dalam pengobatan diare dapat menyebabkan peningkatan resistensi antibiotik. 

Beberapa penelitian dari negara-negara berkembang menunjukkan tren 

mengkhawatirkan di beberapa resistensi di antara patogen enterik seperti 

Escherichia coli dan Shigella spp (Huchin et al., 2018).  

Pada penelitian yang diakukan oleh (Mardany et al., 2016) Hasil skrining 

fitokimia ekstrak sarang semut asal kabupaten Merauke , Papua menunjukkan 
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bahwa ekstrak mengandung senyawa metabolit sekunder flavonoid dalam jumlah 

banyak dan tanin dalam jumlah sedang, serta saponin dalam jumlah yang sedikit . 

pada penelitian yang dakkukan oleh (Bustanussalam, 2010) pada Myrmecodia sp  

yang diambil dari  kalimantan, disebutkan mengandung senyawa aktif golongan 

alkaloid.  

Dilihat dari penelitian diatas yang mana tumbuhan diatas memiliki 

kandungan flavonoid, tanin, saponin dan alkaloid. Yang mana Myrmrcodia sp 

memiliki kandungan kimia glikosida, vitamin, mineral, flavonoid, tekoverol dan 

tanin. Selain itu sarang semut (Myrmecodia sp) mengandung senyawa aktif seperti 

kalium besi, fosfor, magnesium, natrium, protein dan fenol (Mangan, 2009). 

Ekstrak etanol sarang semut (Myrmecodia sp) memiliki efektivitas sebagai 

antibakteri juga didukung oleh zat-zat aktif yang dikandung oleh tumbuhan ini 

(Roslizawaty et al., 2013). Sebaran tumbuhan sarang semut (Myrmecodia sp) 

terdapat di Papua, Ambon, Sumatra Barat, Sulawesi Utara juga Kalimantan 

(Mangan, 2009). 

Fungsi umum flavonoid adalah sebagai antioksidan yang berkekuatan 

sangat tinggi, sehingga dapat menghilangkan efek merusak yang terjadi pada 

tubuh. Selain itu flavonoid juga berfungsi untuk melindungi strutur sel dalam 

tubuh, meningkatkan penyerapan dan penggunaan vitamin C dalam tubuh. Sarang 

semut memiliki aktifitas antimikroba, antioksidan dan efek sitotoksik yang berasal 

dari kandungan flavonoid. Antioksidan dapat membentuk mekanisme pertahanan 

sel terhadap kerusakan radikal bebas. Flavonoid menyebabkan terjadinya 

kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom, dan lisosom sebagai hasil 

interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri, tanin diduga dapat mengkerutkan 

dinding sel atau membran sel sehingga mengganggu permeabilitas sel itu sendiri, 

(Ganiswarna, 1995). Berdasarkan beberapa hasil penelitian tanaman ini 

mengandung senyawa aktif flavonoid, tanin, tokoferol dan kaya mineral yang 

bermanfaat menggangu fungsi bakteri atau virus yang merugikan (Lisnanti, 2017). 

Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah mampu mengerutkan 

dinding sel bakteri sehingga dapat mengganggu permeabilitas sel. Terganggunya 

permeabilitas sel dapat menyebabkan sel tersebut tidak dapat melakukan aktifitas 

hidup sehingga pertumbuhannya terhambat dan karena pengerutan dinding sel 

bakteri sehingga bakteri mati (Maliana et al., 2013).  
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Mekanisme kerja saponin sebagai antibakteri yaitu dapat menyebabkan 

kebocoran protein dan enzim dari dalam sel (Madduluri et al., 2013).  Saponin 

dapat menjadi anti bakteri karena zat aktif permukaannya mirip detergen, 

akibatnya saponin akan menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri dan 

merusak permebialitas membran. Rusaknya membran sel ini sangat mengganggu 

kelangsungan hidup bakteri (Harborn., 2006). Saponin berdifusi melalui membran 

luar dan dinding sel yang rentan kemudian mengikat membran sitoplasma 

sehingga mengganggu dan mengurangi kestabilan membran sel. Hal ini 

menyebabkan sitoplasma bocor keluar dari sel yang mengakibatkan kematian sel. 

Agen antimikroba yang mengganggu membran sitoplasma bersifat bakterisida 

(Cavalieri et al., 2005). 

Mekanisme kerja alkaloid sebagai antibakteri yaitu dengan cara 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga 

lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel 

tersebut (Darsana et al., 2012). Mekanisme lain antibakteri alkaloid yaitu 

komponen alkaloid diketahui sebagai interkelator DNA dan menghambat enzim 

topoisomerase sel bakteri (Karou et al., 2005). 

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 Eschericia coli pada feses 

mencit (Mus musculus) secara in vivo? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ekstrak etanol umbi Sarang 

Semut (Myrmecodia sp) dapat memberikan pengaruh terhadap jumlah viabilitas 

bakteri Eschericia coli pada feses mencit (Mus musculus) secara in vivo. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat digunakan 

sebagai landasan ilmiah untuk penelitian sebelumnya mengenai manfaat 

ekstrak etanol tanaman umbi sarang semut (Myrmecodia sp) sebagai 

antidiare. Dapat Menambah wawasan juga pengetahuan peneliti mengenai 

pengaruh antibakteri ekstrak etanol tanaman sarang semut (Myrmecodia 
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sp) terhadap jumlah viabilitas bakteri Escherichia coli pada usus besar 

mencit (Mus musculus) sebagai antidiare secara in vivo. 

2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai tanaman sarang semut yang dapat digunakan 

sebagai antidiare. 

1.5 Hipotesis 

Pemberian ekstrak etanol umbi sarang semut (Myrmecodi sp) dapat 

menurunkan viabilitas bakteri E. coli penyebab diare pada mencit (Mus musculus) 

jantan putih wistar galur murni. 

 


