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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyakit diare atau juga sering disebut gastroenteritis merupakan salah satu

penyakit yang masih banyak dijumpai di masyarakat, terbukti pada survey

pengobatan tradisional di Garut dan Baduy Selatan, diperoleh hasil bahwa dari 10

penyakit terbanyak, ternyata diare mempunyai rangking tertinggi (71%) dibanding

penyakit lain. Diare biasanya ditandai dengan frekuensi defekasi melebihi

frekuensi normal, konsistensi encer, bersifat akut dan kronis. Diare akut ditandai

dengan adanya infeksi yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli, Shigella sp,

Salmonella sp, virus, amuba, dapat juga oleh toksin bakteri seperti Staphylococcus

aureus, Clostridium welchii yang mencemari makanan, sedangkan diare kronis

terkait dengan gangguan gastrointestinal (Evacuasiany, 2005).

Banyak tanaman obat yang digunakan secara empiris oleh masyarakat sebagai

obat diare. Adapun tanaman obat yang dapat digunakan untuk membantu

mengatasi diare diantaranya mempunyai efek sebagai adstringen (pengelat) yaitu

dapat mengerutkan selaput lendir usus sehingga mengurangi pengeluaran cairan

diare dan disentri, selain itu juga mempunyai efek sebagai antiradang, dan

antibakteri (Tjay dan Rahardja, 2002).

Di Indonesia banyak sekali tanaman yang dapat digunakan sebagai obat

tradisional. Salah satu jenis tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan

penyakit diare adalah kunyit (Curcuma domestica Val.). Rimpang kunyit

digunakan secara tradisional untuk penambah nafsu makan, peluruh empedu, obat
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luka dan gatal, antiradang, sesak nafas, antidiare dan merangsang keluarnya angin

perut. Sebagai obat luar digunakan sebagai lulur kecantikan dan kosmetika.

Secara umum rimpang kunyit digunakan untuk stimulansia, pemberi warna

masakan, dan minuman serta digunakan sebagai bumbu dapur (Sudarsono dkk.,

1996). Adapun kandungan utama kunyit yaitu kurkumin dan minyak atsiri

berfungsi sebagai antioksidan, antimikroba, antikolesterol, antiHIV dan antitumor.

Ekstrak kurkuminnya juga dapat mencegah kerusakan hati yang diinduksi alkohol

pada tikus, sedangkan ekstrak kurkumanya dapat mencegah hepatotoksisitas dan

dapat menurunkan semua komposisi lipid (trigliserida, pospolipid dan kolesterol)

pada aorta dan kadar trigliserida pada serum secara ex vivo. Rimpang kunyit dapat

juga digunakan sebagai obat analgetik dan anti inflamasi (Hargono, 2000).

Hastuti telah melakukan penelitian (1997) tentang uji aktivitas infus rimpang

kunyit sebagai antidiare dengan menggunakan metode “Castor oil–induced

diarrhea”, atau minyak jarak sebagai penyebab diare pada tikus putih dengan

hasil bahwa infus rimpang kunyit dengan konsentrasi 15% mempunyai khasiat

sebagai antidiare (Tjay dan Rahardja, 2002).

Untuk pengembangan penemuan obat-obat baru dengan menggunakan

pendekatan bioassay guided, perlu dikembangkan metode-metode penyarian yang

lain pada rimpang kunyit sebagai antidiare. Salah satunya rimpang kunyit disari

dengan menggunakan etanol 96% dan diuji efeknya sebagai antidiare dengan

menggunakan metode “Castor oil–induced diarrhea”, atau minyak jarak sebagai

penyebab diare dengan menggunakan hewan uji mencit.
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang industri farmasi dan dapat

meningkatkan pemanfaatan tanaman obat di Indonesia. Bagi penulis sendiri

diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang cara

penggunaan kunyit dan jumlah dosis kunyit yang tepat sebagai obat antidiare.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat dirumuskan suatu

permasalahan sebagai berikut : apakah ekstrak etanol rimpang kunyit (Curcuma

domestica Val.) mempunyai efek antidiare terhadap mencit jantan galur Swiss

Webster yang telah diinduksi oleum ricini?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek antidiare dari ekstrak etanol

rimpang kunyit (Curcuma domestica Val.) pada mencit jantan galur Swiss

Webster yang telah diinduksi oleum ricini.

D. Tinjauan Pustaka

1. Diare

a. Definisi

Keadaan buang air besar dengan banyak cairan (mencret) dan merupakan

gejala dari penyakit-penyakit tertentu atau gangguan lainnya (Tjay dan Rahardja,

2002). Diare merupakan buang air besar (defekasi) dengan tinja, berbentuk cairan
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atau setengah cairan (setengah padat), dengan kandungan air pada tinja lebih

banyak dari biasanya, normalnya 100 – 200 ml per tinja (Hendarwanto, 1996).

Buang air besar encer tersebut dapat atau tanpa disertai lendir dan darah

(Marcellus dan Ari, 2004). Pada diare, tinja mengandung lebih banyak air

dibandingkan yang normal. Tetapi apabila mengeluarkan tinja normal secara

berulang tidak disebut diare (Andrianto, 1995).

Dalam keadaan normal atau biasa kandungan air berjumlah sebanyak 100-200

ml per jam tinja (Sulaiman dkk., 1990). Diare sebenarnya adalah proses fisiologis

tubuh untuk mempertahankan diri dari serangan mikroorganisme (virus, bakteri,

parasit dan sebagainya) atau bahan-bahan makanan yang dapat merusak usus agar

tidak menyebabkan kerusakan mukosa saluran cerna. Diare dikatakan meningkat

ketika frekuensi meningkat dengan konsentrasi tinja lebih lembek atau cair,

bersifat mendadak dan berlangsung dalam waktu 7-14 hari (Sunoto, 1996).

Adapun gejala klinik diare pada umumnya adalah :

1) Fase prodromal (Sindrom Pradiare), antara lain : perut terasa penuh, mual,

muntah, keringat dingin, pusing.

2) Fase diare, antara lain : diare dengan segala akibatnya berlanjut yaitu

dehidrasi, asidosis, syok, mules, kejang, dengan atau tanpa panas, pusing.

3) Fase penyembuhan, antara lain : diare makin jarang, mules berkurang,

penderita merasa lemas atau lesu.

(Sulaiman dkk., 1990)
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b. Penyebab Diare

Secara normal makanan yang terdapat di dalam lambung dicerna menjadi

bubur (chymus), kemudian diteruskan ke usus halus untuk diuraikan lebih lanjut

oleh enzim-enzim. Setelah terjadi resorpsi, sisa chymus tersebut yang terdiri dari

90% air dan sisa-sisa makanan yang sukar dicernakan, diteruskan ke usus besar

(colon). Bakteri-bakteri yang biasanya selalu berada di colon mencerna lagi sisa-

sisa (serat-serat) tersebut, sehingga sebagian besar dari sisa-sisa tersebut dapat

diserap pula selama perjalanan melalui usus besar. Airnya juga diresorpsi kembali

sehingga akhirnya isi usus menjadi lebih padat (Tjay dan Rahardja, 2002).

Tetapi kadang terjadi peristaltik usus yang meningkat sehingga pelintasan

chymus sangat dipercepat dan masih mengandung banyak air pada saat

meninggalkan tubuh sebagai tinja. Penyebab utamanya adalah bertumpuknya

cairan di usus akibat terganggunya resorpsi air dan atau terjadinya hipersekresi.

Pada keadaan normal, proses resorpsi dan sekresi dari air dan elektrolit-elektrolit

berlangsung pada waktu yang sama di sel-sel epitel mukosa. Proses ini diatur oleh

beberapa hormon, yaitu resorpsi oleh enkefalin, sekresi diatur oleh prostaglandin

dan neurohormon V.I.P. (Vasoactive Intestinal Peptide). Biasanya resorpsi

melebihi sekresi, tetapi karena suatu sebab sekresi menjadi lebih besar daripada

resorpsi, oleh karena itulah diare terjadi. Berdasarkan penyebabnya diare dapat

dibedakan menjadi berikut :
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1) Diare karena infeksi, meliputi :

a) Diare akibat virus

Diare ini disebabkan oleh rotavirus dan adenovirus. Mekanisme

terjadinya diare yaitu dengan cara virus melekat pada sel-sel mukosa usus,

yang menjadi rusak sehingga kapasitas resorpsi menurun, sekresi air dan

elektrolit memegang peranan. Diare yang terjadi dapat bertahan terus sampai

beberapa hari sesudah virus lenyap dengan sendirinya, biasanya dalam 3-6

hari (Tjay dan Rahardja, 2002).

b) Diare akibat bakteri (invasif)

Mekanisme terjadinya diare ini adalah bakteri-bakteri tertentu pada

keadaan tertentu, contohnya bahan makanan yang terinfeksi oleh banyak

kuman menjadi “invasif” dan menyerbu ke dalam mukosa. Kemudian

bakteri memperbanyak diri dan membentuk toksin-toksin yang dapat

diresorpsi ke dalam darah dan menimbulkan gejala hebat (seperti : demam

tinggi, nyeri kepala, dan kejang-kejang, mencret berdarah dan berlendir).

Bakteri yang biasanya menyebabkan diare ini adalah bakteri Salmonella,

Shigella, Campylobacter, dan jenis Coli tertentu (Tjay dan Rahardja, 2002).

c) Diare parasiter

Diare ini biasanya terjadi di daerah (sub) tropis. Jenis parasit yang dapat

menyebabkan diare ini adalah Protozoa Entamoeba histolytica, Giardia

Lamblia, Cryptosporidium, dan Cylospora. Adapun gejala dari diare ini

adalah mencret cairan yang intermiten, bertahan lebih lama dari satu
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minggu, nyeri perut, demam, anoreksia, nausea, muntah-muntah dan rasa

letih umum atau malaise (Tjay dan Rahardja, 2002).

d) Diare akibat enterotoksin

Penyebabnya adalah kuman-kuman yang membentuk enterotoksin (yang

paling penting adalah E. coli dan Vibrio cholerae), Shigella, Salmonella,

Campylobacter dan Entamoeba histolytica. Diare ini bersifat “self limiting”,

artinya akan sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan dalam lebih

kurang 5 hari setelah sel-sel yang rusak diganti dengan sel-sel mukosa baru

(Tjay dan Rahardja, 2002).

2) Diare karena alergi makanan/minuman dan intoleransi

3) Diare karena gangguan gizi

4) Diare karena kekurangan enzim tertentu

5) Diare yang disebabkan karena pengaruh psikis (misalnya : terkejut dan

ketakutan)

(Tjay dan Rahardja, 2002)

Tetapi terdapat juga sejumlah penyakit yang dapat pula mengakibatkan

diare sebagai salah satu gejalanya, seperti kanker usus besar dan beberapa

penyakit cacing (contohnya : cacing gelang dan cacing pita). Beberapa obat

juga dapat menimbulkan diare sebagai efek samping, misalnya : antibiotika

berspektrum luas (ampisilin, tetrasiklin), sitostatika, reserpin, kinidin, dan

sebagainya. Diare juga dapat diakibatkan oleh penyinaran dengan sinar-x atau

radioterapi.

(Tjay dan Rahardja, 2002)
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c. Mekanisme Diare

Diare dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, yaitu :

1) Peningkatan osmolaritas intraluminer, disebut diare osmotik (Sulaiman

dkk., 1990). Diare osmotik timbul pada pasien yang saluran ususnya

terpapar dan tak mampu menahan beban hiperosmolar, yang biasanya terdiri

dari karbohidrat atau ion divalen (Farkas dan Knapp, 1990). Contohnya :

intoleransi laktosa, malabsorpsi asam empedu (Suharyono dkk., 1988).

2) Adanya peningkatan sekresi cairan usus (Kolopaking, 2001). Organisme

yang menimbulkan diare sekresi melepaskan toksin atau senyawa lain yang

menyebabkan usus halus aktif mensekresikan cairan dalam jumlah besar.

Hal ini menyebabkan terjadinya diare sekretorik (Farkas dan Knapp, 1990).

3) Malabsorpsi asam empedu dan malabsorpsi lemak akibat gangguan

pembentukan micelle empedu (Kolopaking, 2001).

4) Defek sistem pertukaran anion atau transport elektrolit aktif di enterosit

menyebabkan gangguan absorpsi Na+ dan air (Kolopaking, 2001).

5) Motilitas dan waktu transit usus abdonimal. Terjadi motilitas yang lebih

cepat dan tidak teratur sehingga isi usus tidak sempat diabsorpsi

(Kolopaking, 2001). Mekanismenya ditandai dengan disfungsi motilitas

yang berbeda tetapi dengan kapasitas pencernaan yang normal. Diare

hasilnya bersifat multifaktor dan lazim melibatkan unsur salah cerna dengan

diikuti komponen osmotik dan sekresi (Farkas dan Knapp, 1990).
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6) Gangguan permeabilitas usus. Terjadi kelainan morfologi usus pada

membran epitel spesifik sehingga permeabilitas mukosa usus halus dan usus

besar terhadap air dan garam atau elektrolit terganggu.

7) Eksudasi cairan, elektrolit, dan mukus berlebihan. Sehingga terjadi

peradangan dan kerusakan mukosa usus.

(Kolopaking, 2001)

d. Klasifikasi Diare

Beberapa klasifikasi diare antara lain adalah:

1) Klasifikasi berdasarkan pada jenis infeksi gastroenteritis (diare dan

muntah), diklasifikasikan menurut dua golongan:

a) Diare infeksi spesifik: titis abdomen dan poratitus, disentri bani

(Shigella).

b) Diare non spesifik

Klasifikasi lain diadakan berdasarkan organ yang terkena infeksi:

a) Diare infeksi enternal atau diare karena infeksi di usus (bakteri,

virus, parasit).

b) Diare infeksi parenteral atau diare karena infeksi di luar usus (otitis,

media, infeksi saluran pernafasan, infeksi saluran urin, dan lainnya).

(Abdoerahman dkk., 2002)

2) Klasifikasi diare pada bayi dan anak secara luas berdasarkan lamanya

diare:

a) Diare akut atau diare karena infeksi usus yang bersifat mendadak,

dan bisa berlangsung terus selama beberapa hari. Diare ini
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disebabkan oleh karena infeksi usus sehingga dapat terjadi pada

setiap umur dan bila menyerang umumnya disebut gastroenteritis

infantile.

b) Diare kronik merupakan diare yang berlangsung lebih dari dua

minggu, sedangkan diare yang sifatnya menahun diantara diare akut

dan diare kronik disebut diare sub akut (Andrianto, 1995).

2. Pengobatan diare

Pengobatan untuk penyakit ini bertujuan untuk pemberian cairan dan

makanan, sedangkan pemberian obat-obatan antidiare hanya untuk kasus-kasus

tertentu yang telah jelas penyebabnya (Santoso, 1993).

Salah satu cara pengobatan diare adalah dengan menggunakan senyawa-

senyawa antidiare yang terdiri dari obat-obat adsorben, obat-obat adstringen,

obat-obat spasmolitik dan obat-obat penekan peristaltik usus (Sundari dkk.,

2005). Obat-obat antidiare adalah senyawa-senyawa yang dapat menghentikan

atau mengurangi diare. Mekanisme kerja dari jenis obat ini antara lain :

a. Spasmolitika, yaitu obat-obat yang dapat melepaskan kejang-kejang otot

yang sering kali mengakibatkan nyeri perut pada diare. Misalnya

papaverin dan oksifenonium (Tjay dan Rahardja, 2002).

b. Obat-obat yang bekerja intra-lumen, misalnya: dengan menyerap air,

adsorbens, bahan berserat, bahan pembentuk rasa (Santoso, 1993).
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Secara garis besar pengobatan diare dapat dibagi dalam :

a. Pengobatan Kausal

Pengobatan yang tepat terhadap kausa diare diberikan setelah mengetahui

penyebabnya yang pasti (Suharyono dkk., 1988). Kelompok obat yang sering

digunakan yaitu kemoterapeutika. Mekanisme kerja dari kemoterapeutika

adalah dengan memberantas bakteri penyebab diare, seperti : antibiotika,

sulfonamida, kinolon, dan furazolidon (Tjay dan Rahardja, 2002).

b. Pengobatan Simptomatik

Kelompok obat yang sering digunakan adalah obstipansia yang dapat

menghentikan diare dengan beberapa cara, yaitu:

1) Zat-zat penekan peristaltik sehingga memberikan lebih banyak waktu

untuk resorpsi air dan elektrolit oleh mukosa usus. Obat-obat yang

digunakan adalah candu dan alkaloidanya, derivat-derivat petidin

(difenoksilat dan loperamida), dan antikolinergika (atropin, ekstrak

belladonna).

2) Adstringensia, menciutkan selaput lendir usus, misalnya : asam samak

(tanin) dan tannalbumin, garam-garam bismuth dan aluminium.

3) Adsorbensia, misalnya : carbo adsorben dan mucilagines.

(Tjay dan Rahardja, 2002)

c. Pengobatan Cairan

Untuk menentukan jumlah cairan yang perlu diberikan kepada penderita

diare, harus mempehatikan hal-hal sebagai berikut:

Jumlah cairan yang harus diberikan = PWL + NWL + CWL
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1) PWL (Previous Water Losses) adalah jumlah cairan yang telah hilang

melalui diare dan/atau muntah.

2) NWL (Normal Water Losses) adalah banyaknya cairan yang hilang

melalui keringat, urin dan pernafasan.

3) CWL (Cencamitant Water Losses) adalah banyaknya cairan yang

hilang melalui tinja dan muntah yang masih terus berlangsung.

Jumlah ini tergantung pada derajat dehidrasi serta berat badan masing-

masing anak atau golongan umur.

d. Pengobatan Dietetik

Pengobatan diare yang berdasarkan dari penyebabnya, dilakukan secara

bertahap dari obat yang konsentrasinya rendah kemudian dinaikkan secara

perlahan-lahan hingga konsentrasinya penuh. Pemberian obat selanjutnya

tergantung dari keadaan klinik dan pemeriksaan laboratorium yang dilakukan

secara teratur.

(Suharyono dkk., 1988)

3. Loperamid

Loperamid merupakan derivat difenoksilat dengan khasiat obstipasi yang

dua sampai tiga kali lebih kuat tetapi tanpa khasiat terhadap susunan saraf pusat

sehingga tidak menimbulkan ketergantungan. Zat ini mampu menormalkan

keseimbangan resorpsi-sekresi dari sel-sel mukosa, yaitu memulihkan sel-sel

yang berada dalam keadaan hipersekresi ke keadaan resorpsi normal kembali

(Tjay dan Rahardja, 2002).
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Loperamid tidak diserap dengan baik melalui pemberian oral dan

penetrasinya ke dalam otak tidak baik, sifat-sifat ini menunjang selektifitas

kerjanya. Kadar puncak dalam plasma dicapai dalam waktu 4 jam sesudah

minum obat. Masa laten yang lama ini disebabkan oleh penghambatan motilitas

saluran cerna dan karena obat mengalami sirkulasi enterohepatik (Sardjono

dkk., 2004). Loperamid memperlambat motilitas saluran cerna dengan

mempengaruhi otot sirkuler dan longitudinalis usus. Obat ini berikatan dengan

reseptor opioid sehingga diduga efek konstipasinya diakibatkan oleh ikatan

loperamid dengan reseptor tersebut. Waktu paruh 7-14 jam (Marcellus, 2001).

Kurang dari 2% dieliminasi renal tanpa diubah, 30% dieliminasi fekal tanpa

diubah dan sisanya dieliminasi setelah mengalami metabolisme dalam hati

sebagai glukoroid ke dalam empedu (Bircher dan Lotterer, 1993).

4. Oleum Ricini

Oleum ricini (minyak jarak) merupakan trigliserida yang berkhasiat sebagai

laksansia. Di dalam usus halus, minyak ini mengalami hidrolisis dan

menghasilkan asam risinoleat yang merangsang mukosa usus, sehingga

mempercepat gerak peristaltiknya dan mengakibatkan pengeluaran isi usus

dengan cepat. Dosis oleum ricini adalah 2 sampai 3 sendok makan (15 sampai

30 ml), diberikan sewaktu perut kosong. Efeknya timbul 1 sampai 6 jam setelah

pemberian, berupa pengeluaran buang air besar berbentuk encer (Anwar, 2000).

5.  Tanaman Kunyit

a. Sinonim : Curcuma domestica



14

b. Sistematika tanaman kunyit (Curcuma domestica Val.)

Kerajaan : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Sub Divisi : Angiospermae

Kelas : Monocotyledoneae

Ordo : Zingiberales

Familia : Zingiberaceae

Genus : Curcuma

Spesies : Curcuma domestica Val.

(Backer dan Van den Brink, 1968)

c. Nama daerah :

Hunik (Batak), kunyir (Lampung), temu kuning, kunir (Jawa), koneng

(Sunda), konyet, temu koneng (Madura), kunidi (Sulawesi Utara), kuminu

(Ambon), rame (Irian).

(Muhlisah, 2001)

d. Morfologi Tanaman

Tanaman kunyit adalah terna berumur panjang dengan daun besar

berbentuk elips, 3-8 buah, panjang sampai 85 cm, lebar sampai 25 cm,

pangkal daun meruncing, berwarna hijau seragam. Batang semu berwarna

hijau atau agak keunguan, tinggi sampai 1,60 m. Perbungaan muncul langsung

dari rimpang, terletak di tengah-tengah batang, ibu tangkai bunga berambut

kasar dan rapat, saat kering tebalnya 2-5 mm, panjang 16-40 cm, daun kelopak

berambut berbentuk lanset panjang 4-8 cm, lebar 2-3,5 cm, yang paling bawah
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berwarna hijau, berbentuk bulat telur, makin ke atas makin menyempit dan

memanjang, warna putih atau putih keunguan, tajuk bagian ujung berbelah-

belah, warna putih atau merah jambu (Sudarsono dkk., 1996).

Bentuk bunga majemuk bulir silindris. Mahkota bunga berwarna putih.

Bagian di dalam tanah berupa rimpang yang mempunyai struktur berbeda

dengan Zingiber (yaitu berupa induk rimpang tebal berdaging, yang

membentuk anakan, rimpang lebih panjang dan langsing) warna bagian dalam

kuning jingga atau pusatnya lebih pucat (Sudarsono dkk., 1996).

e. Khasiat

Secara tradisional rimpang kunyit digunakan untuk penambah nafsu

makan, peluruh empedu, obat luka dan gatal, anti radang, sesak nafas,

antidiare, dan merangsang keluarnya angin perut. Sebagai obat luar digunakan

sebagai lulur kecantikan dan kosmetika. Secara umum rimpang kunyit

digunakan untuk stimulansia, pemberi warna masakan, dan minuman serta

digunakan sebagai bumbu dapur (Sudarsono dkk., 1996).

f. Kandungan Kimia

Minyak atsiri 2-5% terdiri dari seskuiterpen dan turunan phenylpropane (I)

yang meliputi turmeron, ar-turmeron, α- dan β-turmeron, curlon, curcumol,

atlanton, turmerol, β-bisabolen, β-sesquiphellandren, zingiberen, ar-

curcumene, humulen, arabinosa, fruktosa, glukosa, pati, tanin dan damar, serta

mineral yaitu Mg, Mn, Fe, Cu, Ca, Na, K, Pb, Zn, Co, Al dan Bi. Zat warna

curcuminoid suatu senyawa diarylheptanoide 3-4% terdiri dari curcumin,
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dihydrocurcumin, desmethoxy curcumin dan bisdesmethoxy-curcumin

(Sudarsono dkk., 1996).

Tanin terdapat luas dalam tumbuhan berpembuluh, dalam angiospermae,

terdapat khusus dalam jaringan kayu (Harborne, 1987). Tanin tersebar dalam

setiap tanaman yang berbatang dan berada dalam jumlah tertentu, biasanya

berada pada bagian spesifik tanaman, seperti daun, buah, akar dan batang.

Tanin merupakan senyawa kompleks, biasanya merupakan campuran

polifenol yang sukar untuk dipisahkan karena tidak dalam bentuk kristal

(Robbers dkk., 1996).

g. Sifat

Rimpang kunyit mempunyai bau khas aromatik, rasa agak pahit, agak

pedas dan dapat bertindak sebagai astringensia (Prawiro, 1977). Astringensia

merupakan zat yang bekerja lokal yaitu dengan mengkoagulasi protein tetapi

demikian kecil daya penetrasinya sehingga hanya permukaan sel yang

dipengaruhi. Akibat dari aksi tersebut permeabilitas membran mukosa yang

kontak dengan astringen menurun sehingga kepekaan bagian tersebut menurun

pula (Santoso, 1993).

h. Ekologi dan Penyebaran

Tanaman kunyit tumbuh dan ditanam di Asia Selatan, Cina Selatan,

Taiwan, Indonesia, dan Filipina. Tanaman kunyit tumbuh dengan baik di

tanah yang baik tata pengairannya, curah hujan yang cukup banyak dan di

tempat yang sedikit kenaungan, tetapi untuk menghasilkan rimpang yang lebih

besar dan baik ditanam di tempat yang terbuka (Prawiro, 1977).
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6. Metode Pengujian Antidiare

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menguji khasiat antidiare

adalah metode “castor oil– induced diarrhea” atau metode proteksi terhadap

diare oleh oleum ricini. Prinsip dari metode ini adalah kandungan utama dari

oleum ricini, yakni trigliserida dari asam risinoleat akan mengalami hidrolisis di

dalam usus halus oleh lipase pankreas menjadi gliserida dan asam risinoleat.

Sebagai surfaktan anionik, zat ini bekerja mengurangi absorpsi neto cairan dan

elektrolit serta menstimulasi peristaltik usus, sehingga berkhasiat sebagai

laksansia. Obat yang berkhasiat sebagai antidiare akan dapat melindungi hewan

uji yang telah diinduksi dengan oleum ricini terhadap diare (Santoso, 1993).

7. Ekstraksi

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair

(Anonim, 2000). Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti

sifat dari bahan obat mentah dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode

ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau

mendekati sempurna dari obat. Sifat dari bahan mentah obat merupakan faktor

utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode ekstraksi (Ansel,

1989).

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut

yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa

atau serbuk yang tersisa diperlukan sedemikian hingga memenuhi baku yang
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telah ditetapkan (Anonim, 1995). Sebagai cairan penyari digunakan air, eter atau

campuran etanol dan air. Penyarian dilakukan diluar pengaruh cahaya matahari

langsung. Penyarian dengan air dilakukan dengan cara maserasi, perkolasi atau

penyeduhan dengan air mendidih. Penyarian dengan campuran etanol dan air

dilakukan dengan cara maserasi atau perkolasi. Sedangkan penyarian dengan

eter dilakukan dengan cara perkolasi (Anonim, 1979).

Pembuatan sediaan ekstrak dimaksudkan agar zat berkhasiat yang terdapat

di simplisia terdapat dalam bentuk yang mempunyai kadar yang tinggi dan hal

ini memudahkan zat berkhasiat dapat diatur dosisnya. Dalam sediaan ekstrak

dapat distandarisasikan kadar zat berkhasiat sedangkan kadar zat berkhasiat

dalam simplisia sukar didapat yang sama (Anief, 2000).

Ekstrak cair adalah sediaan dari simplisia nabati yang mengandung etanol

sebagai pelarut atau sebagai pengawet. Jika tidak dinyatakan lain pada masing-

masimg monografi tiap ml ekstrak mengandung senyawa aktif dari 1 gram

simplisia yang memenuhi syarat (Anonim, 2000). Ekstrak cair dengan penyari

etanol, hasil akhir harus dibiarkan di tempat sejuk selama 1 bulan, kemudian

disaring, sambil mencegah penguapan (Anonim, 1979). Faktor utama untuk

pertimbangan pada pemilihan cairan penyari adalah selektivitas, kemudahan

bekerja dan proses dengan cairan tersebut, ekonomis, ramah lingkungan, dan

keamanan (Anonim, 2000).

Soxhletasi adalah cara yang sering dipakai dalam laboratorium penelitian

untuk mengekstraksi tumbuhan. Soxhletasi membutuhkan pelarut dalam jumlah
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sedikit dan karena penyarian terjadi berulang, maka zat tersari di dalam pelarut

lebih banyak (Voigt, 1984).

Bahan yang akan diekstraksi diletakkan dalam suatu kantong ekstraksi

(karbon, kertas) di dalam alat ekstraksi dari gelas yang bekerja secara kontinyu.

Wadah gelas yang mengandung kantong ekstraksi tadi diletakkan diantara labu

penyulingan dan suatu pendingin aliran balik dan dihubungkan dengan labu

melalui pipa pipet. Labu tersebut berisi bahan pelarut yang menguap dan

mencapai ke dalam pendingin aliran balik melalui pipa pipet, berkondensasi di

dalamnya, dan membawa bahan keluar yang diekstraksi. Larutan berkumpul di

wadah gelas dan setelah mencapai tinggi maksimal, secara otomatis ditarik ke

dalam labu. Dengan demikian, zat yang terekstraksi tertimbun melalui

penguapan kontinyu dari bahan pelarut murni (Voigt, 1984).

E. Landasan Teori

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (1997) ekstrak air

rimpang kunyit dengan konsentrasi 15% memiliki efek antidiare yang signifikan

pada tikus putih jantan dewasa galur Charles River yang telah diinduksi oleum

ricini. Dengan mengacu pada penelitian yang sudah ada, dilakukan penelitian

lanjutan, pada penelitian ini rimpang kunyit diuji efek antidiarenya dengan pelarut

yang berbeda, karena dimungkinkan senyawa kimia rimpang kunyit yang

berpotensi sebagai antidiare tersebut juga dapat tersari dengan pelarut etanol 96%

sehingga diharapkan ekstrak etanol rimpang kunyit ini juga mempunyai efek

antidiare dengan menggunakan hewan uji mencit.
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Kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam rimpang kunyit antara lain

minyak atsiri 2-5 %, kurkuminoid, pati, tanin, damar (Prawiro, 1977). Tanin

bersifat mengendapkan zat putih telur dan berkhasiat sebagai adstringens, yaitu

dapat meringankan diare dengan menciutkan selaput lendir usus (Tjay dan

Rahardja, 2002). Tanin tidak larut dalam pelarut organik non polar seperti

benzene atau kloroform, tetapi larut dalam air terutama air panas akan membentuk

larutan koloid bukan larutan sebenarnya (Robinson, 1995). Tanin juga dapat larut

dalam etanol 96% (Santoso, 1993).

F. Hipotesis

Ekstrak etanol 96% rimpang kunyit (Curcuma domestica Val.) secara peroral

diduga mempunyai efek antidiare pada mencit jantan galur Swiss Webster yang

diinduksi oleum ricini.




