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BAB 1 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejak dahulu di Indonesia telah banyak digunakan tanaman obat 

tradisional untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh cacing. Seiring 

dengan perkembangan sains dan teknologi, dilakukan berbagai penelitian 

mendalam tentang khasiat dan zat-zat kimia yang terkandung dalam tumbuhan 

obat. Tanaman obat dapat menjadi alternatif yang baik untuk antelmintik di 

masyarakat jika telah melewati beberapa penelitian dan terbukti kemanjurannya 

secara ilmiah di bawah pengawasan ahli (Wijayakusuma, 2003). 

Daun salam (Syzygium polyanthum)  merupakan  salah  satu  tanaman  

yang  sering dimanfaatkan  masyarakat  untuk pengobatan alternatif.  Salah satu 

manfaat  tanaman ini yang belum digali  adalah  sebagai  antelmintik. Daun salam 

mengandung tanin, flavonoid, minyak atsiri, seskuiterpen, triterpenoid, fenol, 

steroid, saponin, dan karbohidrat. Selain itu, daun salam juga mengandung 

beberapa vitamin, di antaranya vitamin C, vitamin A, thiamin, riboflavin, niacin, 

vitamin B6, vitamin B12, dan folat, bahkan mineral seperti selenium terdapat di 

dalam kandungan daun salam (Martina, 2008). Senyawa yang terkandung dalam 

daun salam tersebut beberapa diantaranya berfungsi sebagai antelmintik seperti 

tanin, saponin, triterpenoid dan flavonoid. 

Penyakit infeksi merupakan salah satu penyakit yang menjadi 

permasalahan utama di negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Salah satu 

infeksi yang paling umum tersebar di dunia yaitu infeksi cacing (Tiwow dkk., 
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2013). Fahrimal dan Raflesia (2002), berhasil mengidentifikasi tiga jenis 

nematoda yang ditemukan pada ayam kampung di provinsi Aceh, yaitu Ascaridia 

galli, Heterakis gallinae, dan Capillaria spp, dari ketiga jenis nematoda di atas, 

Ascaridia galli adalah jenis yang paling sering ditemukan. Pengamatan Eshetu, et 

al. (2001) pada empat distrik di wilayah pinggiran Amhara (Ethiopia) 

menunjukkan bahwa prevalensi salah satu cacing nematoda yang menginfeksi 

ayam adalah Ascaridia galli (35,58%). 

  Selama ini pengendalian infeksi cacing pada saluran pencernaan dapat 

dilakukan dengan perbaikan tata laksana peternakan dan pemberian antelmintik 

(Zalizar dan Satrija, 2011). Antelmintik yang sering digunakan dan dijadikan 

sebagai obat pilihan untuk askariasis adalah piperazine. Piperazine pada dosis 

terapi umumnya tidak menyebabkan efek samping, namun terkadang dapat 

menyebabkan nausea, vomitus, diare, dan alergi. Pemberian intra vena 

menyebabkan penurunan tekanan darah. Akumulasi obat karena gangguan faal 

ginjal dapat terjadi inkoordinasi otot, atau kelemahan otot (Yulia dkk., 2011). 

Pengobatan dengan menggunakan tanaman berkhasiat obat merupakan 

salah satu alternatif untuk memperkecil adanya efek samping karena pemberian 

obat sintetis. Telah banyak diketahui tanaman obat yang berkhasiat sebagai 

antelmintik yang pernah dan masih digunakan hingga saat ini (Tiwow dkk., 2013). 

Maka dari hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti tanaman lain yang dapat 

berpotensi sebagai antelmintik dalam hal ini adalah daun salam (Syzygium 

polyanthum).   
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah penelitian 

ini adalah : 

Apakah ekstrak daun salam mempunyai daya antelmintik terhadap cacing 

Ascaridia galli secara in vitro? 

1.3 Landasan Teori 

Salah satu tanaman herbal yang berpotensi sebagai obat adalah daun 

salam. Penapisan fitokimia yang dilakukan oleh Kusuma et al.(2011) 

menyebutkan bahwa ekstrak kasar daun salam tercatat memiliki kandungan 

senyawa flavonoid, alkaloid, tanin, steroid, triterpenoid, dan saponin. Uji 

fitokimia menunjukkan bahwa flavonoid yang dikandung oleh daun salam 

berfungsi sebagai antibakteri, antioksidan, anti-inflamasi, anti-alergi, 

antimutagenik, dan vasodilatori (relaksasi pada dinding pembuluh darah) (Miller, 

1996).  

Efek farmakologi pohon salam diperoleh dari daun, kulit batang, akar, dan 

buah salam. Kandungan kimia tanaman salam dilaporkan di antaranya  minyak 

atsiri (0,05%) yang terdiri dari sitral dan eugenol serta mengandung tanin tidak 

kurang dari 21,7% dan flavonoid dengan fluoretin dan kuersitrin sebagai golongan 

utama. Kuersitrin merupakan senyawa golongan flavonoid yang diketahui sebagai 

senyawa penciri pada daun salam (Depkes RI, 2008). Berdasarkan penelitian 

Muflihat (2008), dari uji fitokimia yang dilakukan diketahui bahwa ekstrak air 

daun salam mengandung flavonoid, saponin dan tanin.  
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Tanin merupakan senyawa yang dapat membentuk reaksi kompleks 

dengan protein yang terdapat pada permukaan tubuh cacing kemudian 

menyebabkan presipitasi protein sehingga tidak dapat menyerap makanan dan 

fungsi pencernaan ekstraseluler akan terganggu, kemudian akan mati. Ekstrak 

tanin dapat mengurangi perkembangan larva cacing nematoda (L3 sampai 91%, 

mengurangi jumlah telur yang menetas sampai 34% dan menurunkan motilitas 

larva L3 sampai 30% (Molan et al., 2000).  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui apakah ekstrak daun salam mempunyai daya 

antelmintik terhadap cacing Ascaridia galli secara in vitro. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bahwa daun salam 

memiliki khasiat antelmintik yaitu dapat menyebabkan kematian Ascaridia galli 

secara in vitro serta menjadi tambahan bahan pustaka bagi mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Hewan dan memberikan informasi lebih lanjut terhadap penelitian 

berikutnya.  

1.6 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

Ekstrak daun salam mempunyai daya antelmintik terhadap cacing 

Ascaridia galli secara in vitro. 
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