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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sampai saat ini, diare masih menjadi masalah kesehatan dunia, terutama di 

negara berkembang. Angka kejadian diare pada anak di dunia mencapai 1 milyar 

kasus tiap tahun, dengan korban meninggal sekitar 4 juta jiwa. Data statistik di 

Amerika mencatat tiap tahun terdapat 20 juta kasus diare dan 17,5 juta 

diantaranya adalah balita. Angka kematian balita di negara berkembang akibat 

diare adalah sekitar 2,8 juta setiap tahun (DepKes RI, 2011). Data statistik juga 

menunjukkan bahwa setiap tahun diare menyerang 45 juta penduduk Indonesia, 

dua pertiganya adalah balita dengan korban meninggal sekitar 100.000 jiwa tiap 

tahunnya (DepKes RI, 2011). Diare adalah gejala berbagai penyakit yang ditandai 

dengan perubahan bentuk dan konsistensi feses yang lembek sampai cair. 

Kandungan air pada tinja lebih banyak dari biasanya, yaitu 200 gr atau 200 mL/24 

jam, dan bertambahnya frekuensi buang air besar lebih dari normal, yaitu 3 kali 

atau lebih dalam sehari yang mungkin dapat disertai lendir dan darah (WHO, 

2009).  

Salah satu tumbuhan yang diklaim berkhasiat sebagai antidiare oleh 

masyarakat di daerah kudus adalah Parijoto (Medinilla speciosa Blume.) Tanaman 

ini termasuk dalam keluarga Melastomaceae yang dapat tumbuh baik di dataran 

tinggi pegunungan Muria Kudus pada ketinggian 800 m-2.300 m di atas 

permukaan laut. Pada saat ini, parijoto hanya dibudidayakan sebagai tanaman hias 

karena bentuk buahnya yang eksotik dan atraktif dengan harga yang cukup 



2 

 

 

mahal. Parijoto  termasuk jenis perdu yang  dapat mencapai tinggi 120 cm hingga 

2 meter. Buah ini mengandung senyawa aktif seperti kardenolin, saponin, 

flavonoid terutama pada buahnya, dan tanin terutama pada daunnya. Karena 

kandungan senyawa aktif ini, Parijoto bisa dimanfaatkan untuk obat sariawan, 

diare, kolesterol (DepKes RI, 2009). 

Senyawa aktif yang diduga memiliki khasiat sebagai antidiare atau 

antisekretori adalah tanin. Dunia pengobatan menggunakan tanin sebagai 

antidiare, hemostatik, dan antihemoroid. Efek dari tanin juga mampu 

mengendalikan indikasi dari esofagitis, radang perut dan gangguan usus. Diare 

dapat diobati dengan obat astringen yang efektif, seperti tanin. Senyawa ini tidak 

hanya menghentikan aliran zat yang mengganggu dalam perut, tetapi juga 

mengontrol iritasi di usus kecil (Cheng dkk., 2002). Tanin mempunyai 

kemampuan berikatan dengan protein. Tanin biasa digunakan untuk menyamak 

kulit, menjernihkan bir, dan sebagai adstringen dalam sediaan farmasi (Heinrich, 

2010). Tanin dapat digunakan di dalam industri kulit (penyamakan), sebagai 

antidiare, untuk pengobatan gusi berdarah, dan kulit yang luka (Sarker dan Nahar, 

2009). 

Senyawa tanin dalam tanaman parijoto (Medinilla speciosa Blume) dapat 

ditarik dengan menggunakan metode ekstraksi tertentu, salah satunya adalah 

dengan metode maserasi. Ekstraksi secara maserasi dilakukan pada suhu kamar 

(27⁰C), sehingga tidak menyebabkan degradasi senyawa aktif yang tidak tahan 

panas (DepKes RI, 2000). Penelitian ini, menggunakan castor oil sebagai bahan 

penginduksi sekresi cairan dan elektrolit ke dalam lumen usus. Castor oil ini 
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mengandung metabolit aktif, yaitu asam risinoleat yang dapat memicu terjadinya 

sekresi cairan dan elektrolit yang berlebihan di dalam lumen usus (Robert dkk., 

1976). Dapat dilihat kemampuan obat diare dan atau obat bahan alam dalam 

mengurangi sekretori cairan dan elektrolit ke dalam usus (antisekretori) dengan 

metode Castor Oil Induced Enteropooling pada mencit jantan galur Balb/C. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ekstrak etanol daun parijoto mengandung senyawa tanin? 

2. Apakah ekstrak etanol daun parijoto terbukti memiliki efek antisekretori pada 

mencit jantan galur Balb/C dengan metode Castor Oil Induced 

Enteropooling? 

3. Apabila mempunyai efek sebagai antisekretori, berapakah persentase efek 

ekstrak etanol daun parijoto sebagai antisekretori pada mencit jantan galur 

Balb/C? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengidentifikasi senyawa tanin dalam ekstrak etanol daun parijoto. 

2. Membuktikan khasiat ekstrak etanol daun parijoto sebagai antisekretori pada 

mencit jantan galur Balb/C dengan metode Castor Oil Induced 

Enteropooling. 
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3. Menetapkan persentase efek antisekretori ekstrak etanol daun parijoto pada 

mencit jantan galur Balb/C. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu : 

1. Memberikan dasar ilmiah penggunaan daun parijoto sebagai obat antidiare 

melalui mekanisme aksinya sebagai antisekretori dan memberikan bukti 

ilmiah untuk penelitian selanjutnya.  

2. Sebagai langkah awal dalam pengembangan daun parijoto sebagai 

antisekretori. 

  

E. Tinjauan Pustaka 

1. Diare 

Diare merupakan suatu gejala klinis gangguan saluran pencernaan yang 

ditandai dengan bertambahnya frekuensi defekasi, disertai dengan perubahan 

konsistensi feses menjadi lebih cair/lembek (Wells  dkk., 2009). Diare dapat 

menyebabkan dehidrasi dan mengakibatkan kematian. Berdasarkan penyebab dan 

durasi, diare dibagi dua, yaitu diare akut dan kronik. Diare akut adalah diare yang 

berlangsung kurang dari dua minggu, sedangkan diare kronis dapat berlangsung 

lebih dari dua minggu (Depkes RI, 2011). Diare akut biasanya disebabkan oleh 

virus, amoeba, bakteri (Salmonella sp, Shigella sp, dan E.coli). Diare akut ditandai 

dengan meningkatnya frekuensi pengeluaran feses lebih dari tiga kali sehari 

dengan konsistensi yang lebih lunak atau cair (Mutschler, 1991). 
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Diare kronik berlangsung lebih dari tiga minggu untuk dewasa dan dua 

minggu untuk bayi dan anak-anak. Diare kronis dapat disebabkan oleh berbagai 

parasit, yaitu entamoeba histolytica dan giardia lambia, gangguan gastrointestinal 

seperti keadaan sekunder dari penyakit lain (colitis ulserosa diverticulitis, iritasi 

kolon, hipertiroidisme, karsinoma lambung), diare setelah operasi saluran 

pencernaan, dan peningkatan sekresi hormon yang berlebihan ke dalam saluran 

cerna. Diare juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu diare infeksius dan diare 

non infeksius. Diare infeksius disebabkan oleh bakteri dan virus seperti 

Escherichiacoli, Shigella sp., Salmonella sp., Campylobacter dan lain-lain. Diare 

non infeksius adalah diare yang bukan disebabkan oleh bakteri atau virus 

(Woodley dan Alison, 1995). 

Diare juga dapat dibagi menjadi enam bagian antara lain, yaitu diare akibat 

virus (seperti rotavirus dan adenovirus), bakteri (seperti Vibriocholerae, E.coli, 

Salmonella sp, Shigella sp, Camphylobacter), parasit (Entamoeba histolytica, 

Giardia lamblia), penyakit (kolitis ulseratif dan penyakit chorn, infeksi-HIV), 

obat (seperti beta bloker, digoksin, ACE inhibitor, dan antibiotic spektrum luas), 

dan keracunan makanan.  

Bakteri atau virus yang ada pada makanan akan masuk ke dalam usus untuk 

memperbanyak diri dan membentuk toksin yang akan mengakibatkan kemampuan 

resorpsi usus menurun, sehingga sekresi air dan elektrolit menjadi berlebihan 

(Tjay dan Rahardja, 2007). Patofisiologi diare dapat dikategorikan menjadi empat 

mekanisme dasar, yaitu diare sekretorik, diare osmotik, motilitas, dan inflamasi. 

Diare sekretorik disebabkan oleh peningkatan aliran ion, cairan, dan enzim 



6 

 

 

pencernaan ke dalam lumen usus. Diare sekretori ditandai oleh volume feses yang 

besar karena abnormalitas cairan dan transport elektrolit yang tidak selalu 

berhubungan dengan makanan yang dimakan. Diare ini biasanya menetap ketika 

pasien sedang berpuasa. Pada keadaan ini, tidak ada malabsorbsi larutan. 

Osmolalitas feses dapat diukur dengan unsur ion normal tanpa adanya osmotic 

gap pada feses (McQuaid, 1998). 

Diare sekretori terjadi pada pasien carcinoid tumor traktus gastrointestinal 

sebagai suatu  Sindrome Carcinoid yaitu: pembilasan episodic (episodic flushing), 

lesi kulit telangiekstasitas (telangiectatic skin lesions), sianosis, pellagra seperti 

lesi kulit (pellagra like skin lesions), bronkopasme (bronchospasm) dan gumam 

jantung (cardiac murmur) yang disebabkan lesi valvular sisi kanan (right sided 

valvular lesions). Sindrom ini terjadi akibat senyawa vasoaktif sebagai 

secretagoguepoten intestinal, misalnya serotonin, histamin, katekolamin, 

prostaglandin dan kinin. Sepertiga kasus diare ini adalah Sindroma Zollinger 

Ellison dan simptom ini terjadi 10% kasus. Diare sekretori terjadi karena sekresi 

dengan volume tinggi asam hidroklorik, maldigesti lemak akibat inaktivasi lipase 

pancreas dan rendahnya pH asam empedu. Pada adenoma pankreatik sel non beta, 

diare sekretori ini terjadi akibat sekresi Vasoaktif Intestinal Polypeptide (VIP) 

dihubungkan dengan Watery Diarrhea Hypoklemia Achlorhydria (WDHA) yang 

sering terjadi diare massif, akhlohidria, hipokalemia, hipomagnesemia, 

hiperkalsemia tanpa hiperparatiroidisme (David, 1996). 

Kelompok obat yang sering kali digunakan dalam penatalaksanaan terapi 

diare adalah kelompok obat yang mempunyai efek obstipansia dan obat yang 
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mempunyai efek spasmolitik. Antidiare dengan mekanisme aksi sebagai 

obstipansia digunakan untuk menghentikan diare melalui penghambatan gerakan 

peristaltik usus (seperti alkoloid, antikolinergik, dan loperamid). Mekanisme aksi 

antidiare dari beberapa obat-obat di atas diantaranya melalui efeknya sebagai 

adstringensia (seperti tanin, tannalbumin, garam-garam bismuth dan aluminium), 

dan yang bekerja sebagai adsorbensia (seperti kaolin, pektin, dan garam-garam 

bismuth serta aluminium) (Tjay dan Rahardja, 2007).  

Dalam penelitian (Formiga dkk., 2017) tentang efek antidiare dari  M. 

erythroxylon yang ditemukan, melibatkan mekanisme antimotilitas dan antisekresi 

yang dikaitkan dengan senyawa kimia yang ditemukan seperti saponin, flavonoid, 

tanin, triterpen dan steroid. Mekanisme tanin sebagai antisekretori dengan 

membentuk lapisan (barrier) pada permukaan saluran gastrointestinal sehingga 

menjadikan permukaan usus lebih resisten (Tripathi, 2008). Lapisan tersebut juga 

menyebabkan perapatan sel terluar sehingga menghambat sekresi cairan dan 

elektrolit yang dikeluarkan ke dalam usus (Mutschler, 1991).  

Patofisiologi diare dikategorikan menjadi empat mekanisme dasar (Schott 

dkk., 2011) yaitu diare sekretorik, diare osmotik, diare motilitas, dan diare 

inflamasi.  Obat-obat yang dapat digunakan untuk penatalaksaaan diare sekretorik 

adalah bismuth sub salisilat (Tjay dan Raharja, 2007). Mekanisme dari bismuth 

sub salisilat dengan menutupi luka-luka di dinding usus akibat peradangan. Akan 

tetapi, pengobatan bismuth sub salisat secara tunggal tidak digunakan di 

Indonesia, karena efek sampingnya yang berbahaya seperti warna tinja menjadi 
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hitam, detak jantung cepat, pusing, mulut kering, muntah, dan produksi air kecil 

menjadi sedikit (Tjay dan Raharja, 2002). 

2. Metode Uji Aktivitas Antisekretori dengan Castor Oil Induced 

Enteropoling 

Uji aktivitas antisekretori dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

castor oil induced enteropooling (Formiga dkk., 2017). Castor Oil atau minyak 

jarak merupakan trigliserida yang berkhasiat sebagai trigliserida. Di dalam usus 

halus, minyak jarak mengalami hidrolisis dan menghasilkan asam risinoleat yang 

merangsang mukosa usus, sehingga mempercepat gerakan peristaltik dan 

mengakibatkan pengeluaran isi usus dengan cepat (Anwar, 2000).  Asam 

risinoleat juga dapat mengurangi absorpsi cairan, dan elektrolit, menstimulasi 

aktivitas peristaltik usus, serta meningkatkan biosintesis prostaglandin (Akuodor 

dkk., 2010). Aktivitas peristaltik usus selanjutnya akan meningkat dan secara 

langsung akan menyebabkan perubahan permeabilitas sel mukosa intestinal 

terhadap cairan elektrolit (Kalaskar dkk., 2010). 

Castor oil merupakan salah satu pencahar yang bekerja sebagai pencahar 

rangsang atau iritan. Castor oil dapat diperoleh dari biji tanaman jarak (Ricinus 

communis) dan merupakan ester dari asam risinoleat, senyawa lemak ini  

berwarna kuning muda agak pucat atau hampir tanpa warna dan transparan. 

Castor oil telah banyak digunakan untuk menginduksi diare secara eksperimental 

karena kemampuannya dalam meningkatkan motilitas usus (Tunaru dkk., 2005). 
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3. Tanaman Parijoto (Medinilla speciose Blume)  

Tanaman dari genus Medinilla memiliki karakteristik khas berupa daun dan 

bunga yang indah, sehingga diakui sebagai salah satu genus tanaman hutan 

tercantik yang ada di dunia (Maria dkk., 2014). Parijoto juga merupakan salah 

satu spesies penting dari 418 spesies yang termasuk dalam genus Medinilla adalah 

Medinilla speciose Blume (Maria dkk., 2014).  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tanaman Parijoto (Koleksi pribadi) 

 

 

a. Nama daerah 

Di Indonesia, Medinilla speciosa Blume atau yang dikenal dengan nama 

lokal parijoto, dapat ditemukan di hutan yang terletak di pegunungan. Salah 

satunya adalah di Pegunungan Muria, tepatnya di desa Colo, Kecamatan 

Dawe, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masyarakat sekitar Pegunungan 

Muria percaya bahwa dengan mengkonsumsi buah parijoto, ibu hamil akan 

mendapatkan bayi yang berparas tampan atau cantik. Hal ini merupakan 

mitos yang dimulai pada saat istri Sunan Muria hamil kemudian 

mengkonsumsi buah parijoto segar yang diambil dari hutan dan anak yang 

dilahirkan memiliki kulit yang bersih (Widjanarko, 2008). Selain ditemukan 

di Pegunungan Muria, buah parijoto dapat ditemukan di area hutan Gunung 
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Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta. Masyarakat sekitar juga percaya bahwa 

buah parijoto dapat meningkatkan kesuburan dan menjaga kesehatan ibu 

hamil (Anggana, 2011). 

b. Klasifikasi tanaman 

Menurut AHN (2016), hierarki taksonomi Medinilla speciose Blume 

adalah sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatopytha 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Myrthales 

Suku  : Melastomataceae 

Marga  : Medinilla 

Jenis  : Medinilla speciosa L. 

c. Deskripsi daun Parijoto 

Tanaman parijoto (Medinilla speciose Blume) merupakan tanaman perdu 

dengan  tinggi sekitar 1-2 m. Batangnya berbentuk bulat dengan kulit berlapis 

gabus jika sudah tua, bergerigi, kasar, dan berwarna putih kecoklatan. Daun 

parijoto berjumlah tunggal, bersilang berhadapan dengan tangkai pendek, 

bulat, lunak, warnanya ungu kemerahan, helaian daun berbentuk lonjong, 

pangkal dan ujung runcing, tepi rata, panjang sekitar 10-20 cm dengan lebar 

5-15 cm, pertulangan melengkung, permukaan alasnya licin, berwarna hijau, 

permukaan bawah kasar, warna hijau kelabu. Bunga parijoto merupakan 

bunga majemuk, terletak di ketiak daun, kelopak sebanyak 5 helai dengan 
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ujung runcing dan panjang 3-8 mm, warna ungu tua. Buahnya berbentuk 

bulat kecil dengan bagian ujung berbenjol bekas pelekatan kelopak dengan 

diameter 5-8 mm warna merah keunguan. Biji dengan bentuk bulat, 

jumlahnya banyak dan kecil dengan warna putih. Akar parijoto berwarna 

putih kotor dan berserabut (AHN, 2016). 

d. Kandungan tanaman Parijoto 

Menurut DepKes RI (2009), buah parijoto mengandung senyawa 

flavonoid, saponin, tanin, dan glikosida. Senyawa tersebut teridentifikasi 

dalam uji penapisan fitokimia yang dilakukan pada ekstrak metanol maupun 

ekstrak etil asetat buah parijoto. Namun demikian, baik ekstrak metanol 

maupun ekstrak etil asetat buah parijoto tersebut menunjukkan hasil negatif 

terhadap uji terpenoid dan alkaloid. Di sisi lain, ekstrak n-heksana buah 

parijoto terbukti hanya menunjukkan hasil positif pada uji terpenoid (Niswah, 

2014).  

e. Manfaat tanaman Parijoto 

Sebagai obat sariawan, buah parijoto yang telah ditumbuk halus, 

umumnya dilarutkan dalam air matang dan diminum atau digunakan untuk 

berkumur. Air rebusan daun parijoto juga dapat digunakan untuk mengobati 

diare. Buah dan daun parijoto dapat digunakan sebagai antibakteri, obat 

sariawan, dan antiradang. Buah dan daun tersebut dapat digunakan baik 

dalam keadaan segar maupun telah dikeringkan (AHN, 2016). 
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4. Senyawa Tanin 

Tanin merupakan senyawa metabolit sekunder dan memiliki beberapa khasiat 

sebagai astringen, antidiare, anti bakteri dan antioksidan. Tanin juga merupakan 

komponen zat organik yang kompleks, terdiri dari senyawa fenolik yang sukar 

dipisahkan, sukar mengkristal, mengendapkan protein dari larutannya dan 

bersenyawa dari protein tersebut (Desmiaty, 2008).   

Tanin diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu, condense tanin dan 

hydrolyzed tanin. Hydrolyzed tanin memiliki kemampuan astringent yang lebih 

besar terhadap diare yang disebabkan infeksi. Protein tannat yang dipecah akan 

berikatan dengan hydrolyzed tanin yang melewati intestinal dan menurunkan 

sekresi dari usus kecil sehingga menyebabkan konstipasi (Clinton, 2009).  

Penelitian yang telah dilakukan Sukmawati dkk., (2017) menunjukkan 

senyawa aktif golongan alkaloid, flavonoid, triterpenoid, steroid dan tanin 

berpotensi menghasilkan aktivitas antidiare dari ekstrak etanol daun suji. Selain 

itu, penelitian lain oleh Purwanti dkk., (2015) membuktikan adanya senyawa 

alkaloid, flavonoid dan tanin pada ekstrak etanol daun randu dan ekstrak etanol 

daun jambu biji yang mampu menghasilkan aktivitas antidiare dan antisekretori. 

 

F. Landasan Teori 

Masyarakat daerah Kudus telah banyak menggunakan daun parijoto sebagai 

obat diare (AHN, 2016). Namun, sejauh ini, belum ada penelitian yang 

membuktikan bahwa daun parijoto mampu mengobati diare. Buah ini 

mengandung zat aktif seperti kardenolin, saponin, flavonoid terutama pada 

buahnya, dan tanin terutama pada daunnya (DepKes RI, 2009). Penelitian 
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Octaviani, 2016) membuktikan bahwa tanin terkandung di dalam daun parijoto. 

Karena kandungan zat kimianya ini, parijoto bisa dimanfaatkan untuk obat 

sariawan, diare, kolesterol (DepKes RI, 2009). Tanin dapat larut dalam pelarut 

organik seperti etanol 70%, tetapi tidak arut dalam pelarut  non organic seperti 

benzene (Octaviani, 2016).  

Tanin dapat mengurangi sekresi usus dan membuat mukosa usus lebih 

resisten dengan pembentukan protein tannat (Tripathi, 1994). Mekanisme tanin 

pada antisekretori dapat membentuk lapisan (barrier) pada permukaan saluran 

gastrointestinal sehingga menjadikan permukaan usus lebih resisten (Tripathi, 

2008). Lapisan tersebut juga menyebabkan perapatan sel terluar sehingga 

menghambat sekresi cairan dan elektrolit yang dikeluarkan ke dalam usus 

(Mutschler, 1991).  

 

G. Hipotesis 

Ekstrak etanol daun parijoto (Medinilla speciosa) mengandung senyawa tanin 

dan memiliki efek antisekretori pada mencit jantan galur Balb/C yang diinduksi 

oleh castor oil. 

 

 

 

 

            


