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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.   Latar Belakang Permasalahan 

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan ternyata tidak mampu begitu 

saja menghilangkan arti pengobatan tradisional. Penggunaan tumbuhan obat 

secara tradisional semakin disukai karena pada umumnya tidak menimbulkan efek 

samping seperti halnya obat-obatan sintetik. Penggunaan tumbuhan obat itu 

sendiri sangat beragam, antara lain sebagai obat kuat (tonikum), terapi berbagai 

penyakit, maupun untuk kosmetika. 

Pada umumnya yang dimaksud dengan obat tradisional adalah ramuan dari 

tumbuhan-tumbuhan yang berkhasiat ataupun diperkirakan berkhasiat sebagai 

obat. Khasiatnya diketahui ataupun diperkirakan berkhasiat sebagai obat. 

Khasiatnya diketahui dari penuturan orang-orang tua atau dari pengalaman. 

Perbedaan pokok antara obat tradisional dan obat modern ialah, bahwa obat 

tradisional pada pembuatannya tidak memerlukan bahan kimia, hanya 

memerlukan air dingin atau air panas sebagai penyeduhannya (Tampubolon, 

1995). 

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan kekayaan alamnya, sehingga 

banyak bahan alam yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Bahan alam 

banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian, industri, kesehatan, dan lingkungan 

yang pada umumnya bersumber dari sumberdaya hayati atau makhluk hidup. 

Pengetahuan tentang khasiat dan keamanan tanaman obat di indonesia hanya 

berdasarkan pengalaman empiris yang diwariskan secara turun-temurun dan 

belum teruji secara ilmiah, untuk itu diperlukan penelitian tentang obat 

tradisional, sehingga nantinya obat tersebut dapat digunakan dengan aman dan 

efektif (Soediro, 1998). 

Tanaman Binahong mempunyai banyak khasiat dalam menyembuhkan 

berbagai macam penyakit ringan maupun berat. Hampir semua bagian tanaman 

binahong seperti umbi, batang, bunga, dan daun dapat digunakan dalam terapi 

herbal. Tanaman ini sudah lama ada di Indonesia tetapi baru akhir-akhir ini saja 

menjadi alternatif bagi sebagian orang untuk dijadikan obat alami untuk 
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menyembuhkan atau mengurangi beberapa penyakit ringan maupun berat 

(Shabella, 2012). 

Tanaman Binahong (Anredera cordifolia) yang sejak dulu dikenal oleh 

masyarakat sebagai tanaman obat memang belum termanfaatkan secara maksimal. 

Bahkan seringkali tanaman ini banyak yang dibuang secara percuma karena 

terserang hama ulat. Namun, akhir-akhir ini banyak dilakukan pemanfaatan 

tumbuhan Binahong sebagai tanaman obat. Berbagai riset yang telah dilakukan 

para peneliti telah membuktikan bahwa tanaman Binahong mempunyai berbagai 

khasiat. Daun Binahong mengandung senyawa aktif flavonoid, polifenol, 

terpenoid, dan saponin. Senyawa aktif flavonoid berperan sebagai antimikroba 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan virus. Aktivitas farmakologi dari 

flavonoid adalah sebagai antiinflamasi, analgesik, dan antioksidan (Shabella, 

2012). 

Antimikroba merupakan zat yang dapat menghambat atau membunuh 

mikroba penyebab infeksi. Infeksi disebabkan oleh mikroorganisme patogen, 

mikroba masuk ke dalam jaringan tubuh dan berkembang biak di dalam jaringan. 

Di antara mikroba yang dapat menyebabkan infeksi adalah bakteri Staphylococcus 

aureus (Jawetz et al, 2001). 

Bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri kokus gram positif yang 

sering ditemukan sebagai flora normal pada kulit dan selaput mukosa manusia, 

dan bisa menyebabkan abses, berbagai infeksi piogen, bahkan septikemia yang 

fatal (Jawetz, 2008). Pengobatan Staphylococcus aureus dapat menggunakan 

golongan dari penisilin, sefalosforin, glicopeptida, dan macrolide (Dzen, 2003). 

Pada genus Echerichia terdapat satu spesies bakteri yang sering diisolasi 

dari spesimen klinik yaitu E. coli. E. coli lebih sering digunakan sebagai objek 

dalam penelitian ilmiah dibandingkan dengan mikroorganisme yang lain. E. coli 

merupakan penghuni utama diusus besar, dan juga merupakan isolat penyebab 

utama infeksi saluran kemih, luka infeksi, pneumonia, meningitis, dan septisemia 

(Dzen et al., 2003). 

Penelitian-penelitian terdahulu oleh Noorhamdani, dkk, (2010) telah 

menguji efektifitas antibakteri ekstrak metanol daun binahong pada bakteri 

Staphylococcus aureus. Penelitian Noorhamdani, dkk, (2010) telah menguji efek 
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antibakteri ekstrak metanol daun binahong pada bakteri Klebsiella pneumoniae. 

Penelitian (Sanarto, 2010) telah menguji efektifitas antibakteri ekstrak metanol 

daun binahong pada bakteri Escherichia coli. Penelitian (Susilowati et al, 2009) 

telah menguji Aktivitas Antibakteri Ekstrak n-Heksan, Etil Asetat, dan Etanol 

70% Daun Binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steen) terhadap Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 27853. Berdasarkan penelitian terdahulu belum didapatkan 

data aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol daun binahong oleh sebab itu 

dilaksanakan penelitian berdasarkan pelarut etanol 96%. 

 

1.2. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Berapakah nilai dari KHM dan KBM dari ekstrak etanol daun binahong  

(Anredera cordifolia) terhadap Staphylococcus aureus dan E. Coli? 

b. Bagaimanakah aktivitas antimikroba dari ekstrak etanol daun binahong 

(Anredera cordifolia) terhadap Staphylococcus aureus dan E.coli? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui KHM dan KBM dari ekstrak etanol daun binahong 

(Anredera cordifolia) terhadap Staphylococcus aureus dan E. coli? 

b.  Untuk mengetahui daya antimikroba ekstrak etanol daun binahong (Anredera 

cordifolia) terhadap Staphylococcus aureus dan E.coli? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan  informasi ilmiah tetang 

potensi dari tanaman binahong (Anredera cordifolia) yaitu sebagai antimikroba 

dan dapat dikembangkan sebagai produk baru yang digunakan pada terapi kasus 

infeksi. 
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1.5. Hipotesis 

Ekstrak etanol daun binahong (Anredera cordifolia) memiliki daya aktivitas 

antimikroba terhadap Staphylococcus aureus dan  Escherichia coli 
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