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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diare merupakan salah satu penyakit yang ada di dunia termasuk di 

Indonesia. Diare juga merupakan penyakit endemis di Indonesia yang merupakan 

penyakit potensial luar biasa (KLB) yang sering disertai dengan Kejadian 

kematian terutama di negara berkembang. Kasus diare di Indonesia merupakan 

kasus penyakit kedua yang menyebabkan kematian pada anak-anak. Khususnya di 

Provinsi Jawa Timur perkiraan kasus diare yang ditangani mencapai lebih dari 1 

juta anak (KemenkesRI, 2016). Diare memiliki 2 kategori, yaitu diare akut 

berlangsung selama 3-7 hari, sedangkan diare kronis terjadi selama ≥ 14 hari. 

Disentri merupakan contoh dari diare akut (Rahmadani, 2013).  

Penyakit disentri masih sering menimbulkan KLB dengan penderita yang 

banyak dalam waktu yang singkat. Di Negara berkembang menyebabkan 

kematian sekitar 3 juta penduduk setiap tahunnya. Di Indonesia jumlah penderita 

diare difasilitasi kesehatan sebanyak 5.097.274 orang, sedangkan jumlah penderita 

diare yang dilaporkan ditangani difasilitas kesehatan sebanyak 4.017.861 orang 

atau 74,33% pasien diare yang disebabkan bakteri (Kemenkes RI, 2016). 

Penyebab terbanyak adalah Shigella spp, Vibrio cholera 01, Salmonela spp, 

Campylobacter jejuni (Amaliah, 2010). Se;ain itu, kasus disentri yang terjadi di 

Indonesia terdapat 18 kali KLB diare yang tersebar di 11 provinsi dan 18 

kabupaten/ kota dengan jumlah penderita 1.213 orang dan kematian 30 orang pada 

tahun 2015 (Sulistyawati, 2016). 

Berdasarkan penyebabnya disentri yang sering ditemukan di lapangan 

ataupun secara klinis adalah yang disebabkan infeksi dan keracunan (Depkes RI 

dalam Artanti, 2018). Secara klinis penyebab disentri terbagi menjadi enam 

kelompok, yaitu infeksi yang disebabkan oleh bakteri, malabsorbsi, alergi, 

keracunan makanan, imunodefisiensi dan penyebab lainnya ,misal: gangguan 
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fungsional dan malnutrisi (Rahmadani, 2013). Penyebab utama disentri di 

Indonesia biasanya disebabkan oleh dua hal yakni disentri basiler yang 

disebabkan oleh basil dan juga disentri amoeba yang disebabkan oleh parasit 

Entamoeba histolytica, akan tetapi penyebab terbanyak terjadinya disentri berat 

oleh Shigella dysenteriae (Artanti,2018).  

Ciprofloksasin, ampisilin, tetrasiklin dan kotrimoksazol merupakan 

antibiotik terpilih untuk infeksi Shigella. Akan tetapi kasus resistensi dari Shigella 

terhadap antibiotik tersebut telah menyebar luas, sebagai akibat dari pemakaian 

antibiotik yang tidak rasional. Menurut Menteri Kesehatan Endang Rahayu 

Sedyaningsih, sekitar 92 persen masyarakat di Indonesia tidak menggunakan 

antibiotik secara tepat. Antibiotik yang dipakai atau diresepkan secara tidak tepat 

(irrational prescribing) dapat menimbulkan kerugian yang luas dari segi 

kesehatan, ekonomi bahkan untuk generasi mendatang (Utami, 2011).  

Disentri disebabkan oleh bakteri patogen, biasanya diobati dengan cara 

mematikan bakteri penyebab dengan anti bakteri. Bakteri patogen yang sering 

menyebabkan disentri merupakan bakteri Shigella dysenteriae. Shigella 

dysenteriae merupakan bakteri berbentuk batang, gram negatif, fakultatif anaerob, 

dan tak mampu membentuk spora (Todar 2011). Shigella memproduksi eksotosin 

yang dapat mempengaruhi saluran pencernaan dan susunan saraf pusat. 

Eksotoksin merupakan protein yang bersifat toksik ini menyebabkan diare awal 

yang encer, kemudian mengakibatkan disentri lebih lanjut dengan tinja yang 

disertai darah dan nanah. Penyakit disentri ditularkan melalui air yang tercemar 

oleh kotoran penderita, makanan yang tercemar oleh lalat dan pembawa hama/ 

carrier (Lestari 2017). 

Kerja eksotoksin diusus halus akan menyebabkan diare. Dengan adanya 

eksotoksin didalam perut maka akan mempengaruhi kerja saluran pencernaan dan 

akan mengakibatkan rasa nyeri pada perut. Penyakit disentri memiliki masa 

inkubasi 1-2 hari. Setelah periode inkubasi yang singkat, mendadak timbul nyeri 

abdomen, demam, dan diare cair. Sehari atau beberapa hari kemudian, saat infeksi 

mengenai ileum dan kolon, jumlah feses bertambah dan feses menjadi tidak 

terlalu cair, namun sering mengandung lendir dan darah. Setiap pergerakan usus 
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disertai dengan straining dan tenesmus (spasmerektum) yang menyebabkan nyeri 

abdomen bagian bawah. Pada lebih dari separuh kasus pada orang dewasa, demam 

dan diare berhenti secara spontan dalam 2-5 hari. Sedangkan pada anak-anak dan 

lansia, kehilangan cairan dan elektrolit dapat menyebabkan dehidrasi, asidosis, 

bahkan kematian (Carroll, 2016). 

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengobati penyakit disentri 

terbatas pada antibiotik. Biasanya masyarakat menggunakan langsung antibiotik 

yang dibeli apotek, tanpa memperhatikan dosis penggunaan. Antibiotik dipakai 

atau diresepkan secara tidak tepat dapat menimbulkan kerugian yang luas. Salah 

satunya dapat memunculkan kuman-kuman patogen yang kebal terhadap satu 

(antimicrobacterial resistance) atau beberapa jenis antibiotika tertentu (multiple 

drug resistance) sangat menyulitkan proses pengobatan. Pemakaian antibiotika 

lini pertama yang sudah tidak bermanfaat harus diganti dengan obat-obatan lini 

kedua atau bahkan lini ketiga. Antibiotika lini kedua maupun lini ketiga akan 

merugikan pasien, karena masih sangat mahal harganya (Utami, 2011). Maka dari 

itu masyarakat perlu mengetahui bahwa dilingkungan sekitarnya banyak 

tumbuhan obat sebagai alternatif antibakteri. Salah satunya adalah tumbuhan petai 

(Parkia speciosa Hassk.). 

Parkia speciosa Hassk. merupakan contoh tumbuhan berpotensi yang 

dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri. Parkia speciosa Hassk. merupakan 

tumbuhan yang mudah ditemukan di Indonseia. Parkia speciosa Hassk. memiliki 

banyak manfaat antara lain dapat mengatasi depresi, mengatasi PMS, mengatasi 

anemia, mengatasi tekanan darah tinggi, meningkatkan kemampuan otak, 

mengatasi sembelit, mengatasi mabuk, mengatasi rasa gatal, menjaga sistem saraf, 

mengatasi begah dan muntah. Menurut Ramadani (2012), tanaman Parkia 

speciosa Hassk. mengandung senyawa fenolik yang berpotensi sebagai 

antioksidan.  

Semakin banyaknya efek samping akibat penggunaan obat sintesis jangka 

panjang, maka sangat penting untuk memanfaatkan obat-obatan tradisional. Salah 

satu obat tradisional yang memiliki khasiat bermanfaat bagi tubuh yaitu tumbuhan 

Parkia speciosa Hassk. yang merupakan tumbuhan antibakteri. Selain sebagai anti 
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bakteri juga dapat bermanfaat untuk mengatasi rasa gatal, mengatasi begah dan 

muntah. Bagian tumbuhan Parkia speciosa Hassk. yang dapat dimanfaatkan 

sebagai obat disentri adalah buah dan kulit buah. Penelitian ini menggunakan 

Parkia speciosa Hassk. pada bagian kulit buahnya, karena banyak masyarakat 

yang belum mengetahui bahwa kulit buah Parkia speciosa Hassk juga mempunyai 

senyawa kimia yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri. Menurut Kurniawati 

(2014), khasiat dari kulit Parkia speciosa Hassk dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Escherechia coli. 

Hasil penelitian ini dapat dikaji sebagai penunjang proses kegiatan belajar 

mengajar di sekolah tingkat SMA dan sederajat kelas X semester Ganjil Materi 

“Berbagai Tingkat Keanekaragaman Hayati Indonesia” dengan K.D 3.2 dan K.D 

4.2. Proses pembelajaran memerlukan sebuah media untuk menyampaikan materi 

agar lebih mudah dipahami oleh siswa (Maimunah, 2016).  

Salah satu faktor yang turut memengaruhi berhasilnya pencapaian tujuan 

pendidikan yaitu menciptakan adanya sistem lingkungan (setting) belajar yang 

lebih kondusif dalam proses pembelajaran. Sistem lingkungan belajar sendiri 

dipengaruhi oleh beberapa komponen yang saling memengaruhi. Komponen yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar meliputi sumber daya manusia, yaitu guru dan 

siswa, lingkungan belajar serta perangkat pendukung pembelajaran berupa alat 

yang digunakan sebagai media ajar (Syamsudduha, 2012). Media pembelajaran 

adalah alat bantu yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai 

tujuan pengajaran. Media mempunyai bentuk yang bermacam-macam, salah 

satunya media visual (Gani, 2014). Penelitian ini akan akan dikaji sehingga dapat 

digunakan sebagai sumber belajar yang bertujuan untuk memperoleh informasi 

yang jelas tentang benda atau hal-hal yang sulit diamati secara langsung karena 

ukurannya yang terlalu besar atau kecil. 
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Penelitian sebelumnya telah dilaporkan bahwa kulit buah Parkia speciosa 

Hassk dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherechia coli (Kurniawati, 

2014). Berdasarkan kajian teori diatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai 

“Pengaruh Berbagai Konsentrasi Ekstrak Kulit Buah Petai (Parkia speciosa 

Hakss.) terhadap Zona Hambat  Pertumbuhan Bakteri (Shigella dysentriae): 

(dimanfaatkan sebagai Kajian Sumber Belajar Biologi)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka adapun permasalahan yang 

dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

a. Adakah pengaruh ekstrak kulit buah Parkia speciosa Hassk terhadap zona 

hambat bakteri Shigella dysenteriae? 

b. Berapakah konsentrasi yang paling berpengaruh pada ekstrak kulit buah 

Parkia speciosa Hassk terhadap zona hambat bakteri Shigella dysenteriae? 

c. Bagaimana hasil penelitian ekstrak kulit buah Parkia speciosa Hassk terhadap 

zona hambat bakteri Shigella dysenteriae yang akan dimanfaatkan menjadi 

sumber belajar? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian inin 

dapat ditujukan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberian ekstrak kulit buah Parkia 

speciosa Hassk terhadap zona hambat bakteri Shigella dysenteriae. 

b. Untuk mengetahui konsentrasi yang paling berpengaruh pada ekstrak kulit 

buah Parkia speciosa Hassk terhadap zona hambat bakteri Shigella 

dysenteriae. 

c. Untuk mengetahui hasil penelitian ini akan dimanfaatkan sebagai kajian 

sumber belajar. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini dapat 

dimaanfaatkan sebagai berikut: 

a. Manfaat ilmu pengetahuan, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar siswa SMA, kelas X (sebuluh) pada materi Archaebacteria dan 

Eubacteria, Ciri, Karakter dan Peranannya serta dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan ajar yang relevan dan telah diuji kebenaraannya sehingga siswa dapat 

mengetahui dan memahami tentang berbagai penyakit penyebab diare. 

b. Manfaat teoritis pada penelitian ini berusaha untuk mengungkap sejauh mana 

pengaruh ekstrak kulit buah Parkia speciosa Hakss, pada konsentrasi berapa 

yang dapat berpengaruh terhadap penghambatan bakteri penyebab diare. 

c. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat yang memiliki anak balita yang rentan terkena wabah penyakit 

diare bahwasannya kulit buah Parkia speciosa Hakss, dapat digunakan untuk 

obat disenteri pada anak dan dewasa sehingga resiko kematian dapat ditekan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan pada penelitian ini, maka 

peneliti memberikan batasan masalah penelitian sebagai berikut: 

a. Tanaman yang digunakan adalah tanaman petai (Parkia speciosa Hakss,) 

pada bagian kulit buahnya yang diambil dari daerah sekitar kota Batu. 

b. Ekstrak tanaman yang digunakan adalah bagian dari kulit buah tanaman 

Parkia speciosa Hakss., yang akan dikeringkan dahulu kemudian 

dihancurkan hingga berbentuk serbuk sebelum diekstraksi pada konsentrasi 

5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%. 

c. Bakteri yang digunakan pada penelitian ini adalah bakteri Shigella 

dysenteriae. 

d. Indikator antibakteri yang diamati pada penelitian ini adalah perbedaan besar 

dari zona hambat yang dapat dihasilkan setiap konsentrasi ekstrak kulit buah 

Parkia speciosa Hassk terhadap bakteri shigella dysenteriae. 
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e. Bakteri Shigella dysenteriae yang terdapat pada nutrient agar dan diambil 

sebanyak 1 ose dimasukkan kedalam 10 ml NaCl steril dalam tabung reaksi 

dan diaduk vortex. 

f. Sumber belajar akan digunakan untuk mengaplikasikan penelitian ini. 

 

1.6 Definisi Istilah 

Beberapa istilah yang perlu ditekankan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Konsentrasi adalah persentase kandungan bahan di dalam satu larutan (KBBI, 

2018) 

b. Kulit buah adalah lapisan terluar dari buah yang dapat dikupas. Bagian dari 

buah Parkia speciosa Hassk. adalah biji, kulit tipis Parkia speciosa Hassk. 

berwarna putih kotor setelah matang kulit biji menjadi lunak berwarna kuning 

sampai jingga dan kulit tebal Parkia speciosa Hassk. yang berwarna hijau.  

c. Bakteri adalah kelompok organisme hidup yang bersel tunggal dan bersifat 

mikroskopik (Prasetyo, 2014). Bakteri yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah bakteri Shigella dysenteriae.  

d. Disentri merupakan suatu infeksi yang menimbulkan luka yang menyebabkan 

tukak terbatas di kolon yang ditandai dengan gejala khas yang disebut sebagai 

sindroma disentri (Todar, 2011).  

e. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud 

tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara 

terpisah maupun secara terkombinasi sehingga mempermudah peserta didik 

dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu (Nurul, 

2013). Sumber belajar akan digunakan untuk mengaplikasikan penelitian ini. 


