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BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian saat ini banyak yang memanfaatkan tanaman obat, bertujuan

untuk menghasilkan obat-obatan khususnya untuk mencegah dan mengatasi

penyakit infeksi yang disebabkan oleh cacing. Mengingat sebagian besar

masyarakat hidup di daerah pedesaan dengan tingkat perekonomian yang masih

rendah, obat anthelmintika dianggap masyarakat terlalu mahal harganya, sehingga

banyak yang berusaha menggunakan obat tradisional yang berasal dari tanaman

yang mudah didapat disetiap daerah. Keadaan ini didukung dengan kenyataan  di

Indonesia terdapat lebih dari 20.000 jenis tumbuhan obat, namun baru 300 jenis

tanamaan obat yang sudah dimanfaatkan untuk pengobatan tradisional (Aksara

dkk., 2013).

Mangga (Mangifera indica L) merupakan salah satu tanaman yang

bermanfaat sebagai tanaman obat. Penelitian efek anthelmintik  mangga belum

banyak dilakukan, namun penelitian banyak yang memanfaatkan mangga sebagai

antibakteri seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Noorhamdani dkk., 2014).

Mangga juga pernah diuji kandungan antioksidannya oleh (Lukmandaru dkk.,

2012). Penelitian terhadap mangga belum banyak dilakukan, penelitian sebatas uji

pendahuluan, misalnya terhadap kandungan zat aktif di dalam Mangifera indica L

atau yang dikenal dengan mangga (Jawa). Penelitian tersebut menyebutkan bahwa

biji daun dan batang Mangifera indica L mengandung flavonoid sedangkan daun

dan kulit batang mengandung saponin serta biji dan kulit batangnya mengandung

tanin. Bijinya tersebut berkhasiat sebagai obat cacing (Rosyidah dkk., 2007).
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Penelitian anthelmintik  menggunakan Mangifera indica L pernah diujikan

terhadap Trichinella (Garcia et al., 2003).

Mangga gadung merupakan salah satu varietas mangga yang banyak

ditemukan di Jawa Timur yang mengandung mangiferin. Berbagai bagian mangga

dapat digunakan untuk pengobatan anthelmintika (Noorhamdani dkk., 2014).

Senyawa mangiferin berpotensi sebagai anthelmintika (Garcia et al., 2003).

Menurut Depkes (2007) dalam Rosyidah dkk., (2007) biji mangga berkhasiat

sebagai obat cacing (anthelmintik). Konsumsi atau pengolahan buah mangga yang

tinggi akan diikuti dengan bertambahnya jumlah limbah biji mangga. Selama ini

lebih dari satu juta ton biji mangga dianggap sebagai limbah. Sekitar 40-60%

limbah yang dihasilkan selama pengolahan mangga, 12-15% terdiri dari kulit dan

15-20% terdiri dari biji. Namun, dengan perlakuan dan studi yang tepat, biji

mangga kemungkinan dapat digunakan  sebagai obat-obatan dan bahkan untuk

manfaat lain (Noorhamdani dkk., 2014).

Biji mangga disebut pelok, terdiri dari kulit biji yang keras (endokarp) dan

2 keping biji yang berdaging (Pracaya, 2005). Menurut Abdallah dkk., (2007)

dalam Noorhamdani dkk., (2014) biji mangga gadung mengandung senyawa aktif

seperti tanin, mangiferin. Biji mangga juga mengandung alkaloid, flavonoid, dan

saponin (Rajan dkk., 2011).

Salah satu kendala yang mengganggu usaha peternakan sapi adalah

penyakit yang disebabkan oleh cacing saluran pencernaan, keadaan ini didukung

dengan kenyataan Indonesia merupakan negara tropis dengan suhu dan

kelembapan tinggi merupakan tempat yang baik untuk perkembangan cacing
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(Santosa, 2008). Cacing yang sering menginfeksi hewan ruminansia terutama sapi

adalah Mecistocirrus digitatus yang menyebabkan mecistocirriasis (Subekti dkk.,

2013).

Mecistocirrus digitatus merupakan cacing penghisap darah

(haematophagus), sehingga menyebabkan anemia dan hilangnya protein plasma

serta penurunan berat badan dan bottle jaw. Gejala klinis yang ditimbulkan

seperti: terhambatnya pertumbuhan, penurunan produksi susu pada ternak yang

menyusui, kekurusan, penurunan nafsu makan, diare, terutama pada musim hujan

serta kematian yang akut pada hewan muda (Soulby, 1986).

Pengendalian dan pengobatan infeksi cacing pada saluran pencernaan

dapat dilakukan dengan pemberian obat anthelmintik. Anthelmintik (obat cacing)

adalah obat yang digunakan untuk memberantas atau mengurangi cacing dalam

lumen usus atau jaringan tubuh lainnya (Gunawan dkk., 2007). Salah satu obat

anthelmintik yang dapat digunakan dalam pengobatan mecistocirriasis yang

disebabkan Mecistocirrus digitatus dengan menggunakan Levamisole

Hidrokloride (Subekti dkk., 2013). Namun, pengobatan dengan menggunakan

anthelmintik mempunyai resiko terjadinya resistensi obat, bila diberikan dalam

jangka waktu yang lama dengan jenis yang sama. Residu obat pada produk hewan

juga dapat berefek negatif pada lingkungan (Berijaya dkk., 2002). Pengobatan

dengan obat tradisional banyak dipilih masyarakat untuk memperkecil efek

samping dan resistensi obat anthelmintik.

Berbagai zat aktif yang terdapat pada biji mangga yang dipercayai

mempunyai potensi anthelmintik yang dapat menimbulkan kematian pada cacing

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI POTENSI ANTHELMINTIK EKSTRAK... RIA NIKMATUL JANNAH



4

Mecistocirrus digitatus, sehingga mendorong untuk melakukan pengujian lebih

lanjut mengenai ekstra biji mangga gadung (Mangifera indica L) yang dapat

membunuh cacing Mecistocirrus digitatus dan membandingkan dengan obat

anthelmintika Levamisole Hidrokloride.

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang permasalahan sebagai berikut :

1) Apakah waktu perendaman ekstrak biji mangga gadung berpengaruh

terhadap kematian cacing M. digitatus secara in vitro ?

2) Apakah variasi dosis konsentrasi ekstrak biji mangga gadung berpengaruh

terhadap kematian cacing M. digitatus secara in vitro ?

3) Apakah ada pengaruh interaksi waktu perendaman dan variasi dosis

konsentrasi ekstrak biji mangga gadung terhadap kematian cacing M.

digitatus secara in vitro ?

1.3 Landasan Teori

Pengobatan alternatif terhadap penyakit cacing dengan tanaman herbal

diperlukan untuk mendapatkan pengobatan murah dan mudah. Biji mangga

gadung merupakan salah satu tanaman yang mempunyai potensi anthelmintik

dikarenakan terdapatnya senyawa mangiferin. Aktivitas anthelmintik dibuktikan

oleh penelitian terhadap Trichinela. Cara kerja senyawa mangiferin sebagai

penghambat pertumbuhan larva cacing dan immunosuppresi terhadap cacing,

tetapi mangiferin tidak menunjukan aktivitas anthelmintik pada cacing dewasa
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(Garcia et al., 2003). Mangifera indica L mempunyai aktivitas anthelmintika

terhadap Ascaris lumbricoides (Tandon et al., 2011).

Kandungan tertinggi pada biji mangga gadung adalah tanin dan vanilin

(Abdalla, dkk., 2007). Biji mangga juga mengandung alkaloid, flavonoid, fenol,

saponin dan anthraquinone (Rajan dkk., 2011). Parvathy et al. (2012) menyatakan

bahwa cara kerja saponin sebagai anthelmintik dengan cara meningkatkan

permeabilitas dan formasi pori dinding tubuh cacing sehingga dapat menyebabkan

vakuolisasi dan desintegrasi kutikula. Senyawa alkaloid mempunyai potensi

anthelmintika dengan cara menghambat system saraf pusat cacing yang dapat

menyebabkan paralisis cacing. Senyawa tanin mempunyai daya anthelmintika

dengan cara mengganggu pembentukkan energi dengan menghambat fosforilasi

oksidatif (Salhan et al., 2011).

Obat cacing yang digunakan pada pengobatan Mecistocirrus digitatus

adalah Levamisole Hidrokloride. Obat ini dapat diberikan secara injeksi, cara

kerja obat ini pada konsentrasi yang rendah akan mengadakan stimulasi ganglion

yang menyebabkan paralisis muskular dari cacing, sedangkan pada konsentrasi

tinggi akan mengadakan hambatan pada metabolisme karbohirat, Levamisole

efektif terhadap cacing dalam bentuk larva (Subekti dkk., 2013).

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1) Membuktikan waktu perendaman ekstrak biji mangga gadung berpengaruh

terhadap kematian cacing M. digitatus secara in vitro
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2) Membuktikan variasi dosis konsentrasi ekstrak biji mangga gadung

berpengaruh   terhadap kematian cacing M. digitatus secara in vitro

3) membuktikan pengaruh interaksi waktu perendaman dan variasi dosis

konsentrasi ekstrak biji mangga gadung terhadap kematian cacing M.

digitatus secara in vitro.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi secara ilmiah

tentang potensi anthelmintika ekstrak biji mangga gadung terhadap cacing M.

digitatus.

1.6 Hipotesis Penelitian

1) waktu perendaman ekstrak biji mangga gadung berpengaruh terhadap

kematian cacing M. digitatus secara in vitro

2) variasi dosis konsentrasi ekstrak biji mangga gadung berpengaruh

terhadap kematian cacing M. digitatus secara in vitro

3) Terdapat pengaruh interaksi waktu perendaman dan variasi dosis

konsentrasi ekstrak biji mangga gadung terhadap kematian cacing M.

digitatus secara in vitro
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