
BAB 2 

 

SASARAN  DAN LUARAN 

 

 

2.1. Masyarakat Sasaran  

 Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah guru sebanyak 60 orang, terdiri dari 

guru SMK, SMA dan SMP di Kecamatan Bungaraya (20 orang); Ibu penggerak PKK 

kecamatan (20 orang); Oganisasi pemuda, LSM (20 orang). 

 

 

2.2. Manfaat Kegiatan 

 

Manfaat Kegiatan pengabdian ini adalah: 

 

a. Bagi Perguruan Tinggi 

Kegiatan pengabdian ini diharapkan memberikan kemajuan ilmu pengetahuan dan solusi 

dalam permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan dan pangan. 

b. Bagi Masyarakat 

Kegiatan pengabdian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat 

luas tentang khasiat dari tanaman bawang dayak yang belum banyak diketahui oleh 

masyarakat yang dapat menurunkan kadar gula dan kolesterol dalam darah. 

 

2.3. Luaran 

 

Luaran kegiatan adalah: 

i. Adanya himpunan kelompok budidaya tanaman TOGA Bawang dayak dan kelompok 

usaha Teh BADAK/Herbal BADAK. 

ii. Buku panduan khasiat dan pengolahan teh Bawang dayak. 

iii. Biner pengolahan bawang dayak. 

 

2.4. Tinjauan Pustaka 

Dasar Hukum Pelaksanaan adalah 1)Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) 17 Sistem Development Goal PBB No 

15. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem 

darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling 

tanah, memerangi penggurungan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta 

menghentikan kerugian keanekaragaman hayati. 3) Saat ini, di Indonesia penderita penyakit 

akibat Hiperkolesterolemia meningkat pesat tidak hanya dikalangan lanjut usia saja tapi juga 



pada usia yang masih terbilang muda. Salah satu penyakit akibat Hiperkolesterolemia yaitu 

diabetes. Sekitar 422 juta orang penyandang diabetes  yang berusia 18 tahun di seluruh dunia 

atau 8,5% dari penduduk dunia. Namun 1 dari 2 orang dengan Diabetes tidak tahu bahwa dia 

penyandang Diabetes. Oleh karena itu, sering ditemukan penderita Diabetes pada tahap  

lanjut dengan  komplikasi seperti; serangan jantung, stroke, infeksi kaki yang berat dan 

berisiko  amputasi, serta  gagal ginjal stadiumakhir. Rata-rata 90% penderita diabetes 

diseluruh dunia merupakan diabetes tipe 2 yang disebabkan oleh gaya hidup yang kurang 

sehat dan sebetulnya 80% dapat dicegah. Penyakit ini tergolong penyakit kronis karena dapat 

mematikan. Disamping alternatif pengobatannya yang lama dan perlu kontrol yang maksimal 

baik itu makanan atau aktivitas sehari-hari, biaya pengobatan untuk penyakit ini terbilang 

relatif mahal. Pada tahun 2014 terhitung 754.682 penderita diabetes mellitus didaerah 

provinsi Gorontalo sedikitnya 304 nyawa melayang karena penyakit ini 

(http://www.depkes.go.id).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Devi, 2014) di Program Studi Ilmu Gizi. 

Universitas Diponegoro terjadi penurunan yang signifikan saat pemberian serbuk Biji Labu 

Kuning pada tikus galur Wistar dengan dosis 0,72 g (P2) mampu menurunkan kolesterol LDL 

sebesar 20,91 %. Selain itu, salah satu tumbuhan yang berpotensi dapat menyeimbangkan 

kadar kolesteroldalam darah yaitu Bawang Dayak ( Eleutherine americana Merr). Hal ini, 

diketahui karena bawang dayak memiliki senyawa-senyawa yang berperan dalam 

menurunkan kadar kolesterol dalam darah.  

 Senyawa kimia yang terdapat pada Bawang Dayak diantaranya Naftokuinon. Dimana 

senyawa tersebut dikenal sebagai antimikroba, antifungial, dan antiparasitik. Selain itu, juga 

dikenal sebagai antioksidan dan antikanker dalam bentuk glikosida di dalam sel vakuola. 

(Babula, et al., 2005:25) 

 Selain kandungan Naftakuinon Bawang Dayak juga mengandung senyawa flavonoid 

(Wardani, 2009: 10). Senyawa ini terdapat di sel epidermis. Sebagian besar flavonoid 

terhimpun di vakuola sel tumbuhan walaupun tempat sintesisnya ada di luar vakuola. 

Tanaman ini secara turun temurun telah digunakan oleh masyarakat Dayak sebagai tumbuhan 

obat yaitu obat berbagai jenis penyakit seperti kanker payudara, obat penurun darah tinggi 

(hipertensi), diabetes mellitus, penurun kolesterol, obat jerawat, bisul, kankr usus, dan 

mencegah stroke. Bawang dayak banyak dikonsumsi oleh masyarakat Kalimantan dalam 

bentuk segar, simplisia, manisan dan dalam bentuk bubuk (powder). (Galingging, 2009) 

Tanaman bawang dayak ini memiliki warna umbi merah dengan daun hijau berbentuk 

pita dan bunganya berwarna putih. Dalam umbi bawang dayak terkandung senyawa fitokimia 

http://www.depkes.go.id/


yakni alkaloid, glikosida, flovanoid, fenolik, steroid dan tannin. Senyawa alkaloid, flavonoid, 

glikosida dan sponin memiliki aktivitas hipoglikemik atau penurun kadar glukosa dalam 

darah yang sangat bermanfaat untuk pengobatan diabetes melitus, bahkan alkaloid yang ada 

dapat berfungsi sebagai anti mikroba. Sedangkan kandungan tanin yang ada dapat digunakan 

sebagai obat sakit perut. Hanya saja, masyarakat khususnya Masyarakat Riau belum banyak 

mengenal dan mengetahui banyaknya manfaat dari tanaman ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


