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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Penyakit infeksi adalah salah satu penyebab meningkatnya angka morbiditas 

dan mortalitas secara signifikan, khususnya pada individu yang mudah terserang 

penyakit, dengan daya tahan tubuh yang rendah, serta masyarakat dengan ekonomi 

rendah (McPhee et al, 2000). Saat ini penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

mikroorganisme, mencapai sekitar 25% dari angka kematian di dunia. Di negara 

berkembang, angka kejadiannya adalah 25% dari jumlah kematian. Tahun 2000, di 

Amerika Serikat  penyakit yang disebabkan oleh infeksi ada di urutan ke empat 

yang mengakibatkan kematian (Cook et al, 2006). Salah satu mikroorganisme yang 

dapat menyebabkan penyakit infeksi adalah bakteri Staphylococcus aureus. 

Staphylococcus aureus merupakan salah satu penyebab paling umum pada 

kasus infeksi bakteri. Setiap tahun di Amerika Serikat, sekitar 400.000 

pasien rumah sakit terinfeksi oleh S. aureus, serta hampir 100.000 dari pasien 

tersebut meninggal akibat komplikasi karena infeksi S. aureus. Dengan lebih dari 

8.000 orang meninggal setiap bulan dari infeksi S. aureus (Cook et al, 2006). 

Staphylococcus aureus tergolong bakteri gram positif, dimana bakteri ini dapat 

memproduksi enterotoxin Staphylococcal. Bakteri tersebut merupakan patogen 

bagi manusia karena dapat menyebabkan keracunan makanan Staphylococcal, 

sindrom syok yang beracun, pneumonia, infeksi luka pasca operasi, dan infeksi 

nosokomial. S. aureus juga menghasilkan berbagai produk ekstraseluler sebagai 

faktor virulensi (Hait, 2012). 

Penyakit infeksi juga salah satu masalah kesehatan terbesar di Indonesia. 

Selain virus sebagai penyebabnya, bakteri juga dapat menyebabkan penyakit 

infeksi. Infeksi terbanyak (18%) terutama pada anak-anak di bawah lima tahun 

(balita) adalah infeksi saluran nafas akut. Dari infeksi saluran nafas akut tersebut 

sebagian berasal dari komunitas (Community Acquired Pneumoniae) dan sebagian 

lagi dari rumah sakit (Hospital Acquired Pneumoniae) (Mulholland, 2005). 

Sedangkan berdasarkan penelitian, angka kejadian infeksi nosokomial pasien rawat 
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inap di bangsal bedah adalah pada rentang 5,8%-6% dan angka infeksi nosokomial 

pada luka bedah adalah 2,3%-18,3%  (Hermawan, 2007). Selain itu, persentase 

angka kejadian infeksi nosokomial di RSUD dr. Pirngadi Medan pada tahun 2006 

sebesar 32,16% (Nasution, 2008).  

Masalah yang terkait saat ini adalah meningkatnya kekhawatiran akan tidak 

efektifnya obat pada pasien dengan infeksi bakteri Staphylococcu aureus (cook et 

al, 2006). Berdasarkan hasil penelitian pola kepekaan kuman terhadap antibiotik di 

ruang rawat intensif rumah sakit Fatmawati Jakarta tahun 2001-2002, bahwa pola 

kepekaannya menunjukkan kuman patogen yang diteliti (Pseudomonas sp. 

Klebsiella sp. Escherichia coli, Streptococcus haemolyticus, Staphylococcus 

epidermidis, dan Staphylococcus aureus) mempunyai resistensi tertinggi terhadap 

ampisilin, amoksisilin, penisilin G, tetrasilin dan klorampenikol (Refdanita et al, 

2004). Hal ini menjadi permasalahan baru dalam dunia kesehatan, oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian dan pengembangan obat antibakteri secara terus menerus 

untuk dapat mengatasi permasalahan bakteri yang resisten terhadap antibiotik. 

Salah satunya adalah dengan memanfaatkan tanaman-tanaman obat yang diduga 

efektif menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit infeksi. 

Upaya kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer di Indonesia, telah 

dikenal sejak dahulu kala dan dilaksanakan jauh sebelum pelayanan kesehatan 

formal dengan pengobatan modern. Sampai saat ini masyarakat masih mengakui 

dan memanfaatkan pengobatan tradisional (Nurwening, 2012). Pengetahuan 

tentang tanaman berkhasiat obat berdasar pada pengalaman dan ketrampilan yang 

secara turun temurun telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya 

(Sari, 2006). Tidak kita sadari bahwa penggunaan obat herbal ini pun juga semakin 

banyak dimanfaatkan. Seperti pada daun jambu yang penggunaannya telah di uji 

secara klinis untuk pengobatan infantil enteritis rotavirus (Wei et al, 2000). Hal ini 

merupakan salah satu faktor pendorong adanya peningkatan penggunaan obat 

herbal sebagai penunjang meningkatnya usia harapan hidup saat prevalensi 

penyakit kronik meningkat, serta adanya kegagalan penggunaan obat modern untuk 

penyakit tertentu di antaranya kanker, dan semakin luas akses informasi mengenai 

obat herbal di seluruh dunia (Sukandar EY, 2006). 
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Hal utama yang diakukan industri dalam memproduksi antibiotik adalah 

menjalankan suatu skrining program baru yang mengarah pada produksi antibiotik 

baru yang diambil dari bahan alam. Skrining produk alami mikroba terus dilakukan 

karena merupakan harapan penting untuk penemuan bahan kimia baru untuk 

pengembangan agen terapi baru. Penemuan antibakteri memerlukan langkah 

strategis dalam menemukan bioaktif metabolit sekunder baru. Salah satu tahap yang 

paling penting dalam penemuan obat adalah identifikasi lead compound yang 

terdapat pada tanaman. Identifikasi lead compound merupakan Identifikasi suatu 

senyawa yang mempunyai aktivitas biologis spesifik (Srividya et al., 2008).  

 Pengembangan pengobatan alternatif dengan bahan alam untuk menangani 

penyakit infeksi akibat bakteri  S. aureus sudah mulai banyak dilakukan, salah 

satunya dengan memanfaatkan daun Jatropha gossypifolia sebagai pengganti obat 

antibakteri. Penelitian yang telah dilakukan, pada ekstrak alkohol daun Jatropha 

gossypifolia, secara in vitro, menunjukkan dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Escherichia spp. Pseudomonas spp. Staphylococcus spp. Bacillus spp. (Seth et al, 

2010).  Jatropha gossypifolia yang lebih banyak dikenal dengan jarak cina ini 

berdasarkan penggunaan empirisnya diduga dapat dimanfaatkan sebagai 

antibakteri. Tanaman ini merupakan tanaman obat yang banyak digunakan pada 

pengobatan ayurveda untuk berbagai jenis penyakit. Misalnya, rebusan daun 

Jatropha gossypifolia digunakan sebagai pencahar dan obat perut, selain itu juga 

dapat digunakan sebagai obat penurun panas pada demam intermiten dan bengkak 

mammae. Selain itu juga biasa digunakan untuk perendaman luka, keseleo, dan 

ruam (Dhale et al, 2010). Batang muda tanaman yang digunakan untuk sikat gigi 

serta untuk pengobatan sariawan (Seth et al, 2010) 

Penelitian yang telah dilaporkan yaitu penelitian dengan maserasi bertingkat 

ekstrak alkohol, petrolum eter, dan kloroform daun Jatropha gossypifolia dengan 

konsentrasi masing-masing 50mg/ml dan 100 mg/ml, dinyatakan dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Dari 

komparasi kedua konsentrasi tersebut, didapatkan konsentrasi maksimal pada 

konsentrasi 50 mg/ml (Dhale et al, 2010). Selain itu, pada penelitian sebelumnya, 

dilaporkan bahwa dengan metode soxhlet, bioefikasi ekstrak daun Jatropha 

gossypifolia memiliki kepekaan untuk menghambat pertumbuhan bakteri, terutama 
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pada bakteri Stapilococcus aureus (Sharma, 2013). Dari hasil skrining fitokimia 

secara kualitatif, menyimpulkan bahwa adanya senyawa flavonoid pada daun 

Jatropha gossypifolia, dimana kandungan flavonoid dapat menunjukkan aktivitas 

farmakologi yang kuat sebagai anti alergi, anti mikroba, anti inflamasi dan sebagai 

anti kanker (Seth et al, 2010). Pada penelitian Seth et al juga disebutkan 

menggunakan metode ekstrasi refluk bertingkat dengan pelarut petrolum eter, 

benzene, kloroform, aceton, alkohol, dan air. Dari hasil maserasi bertingkat tersebut 

fraksi yang paling aktif ditunjukkan pada fraksi benzene. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dilakukan proses pemisahan 

senyawa kimia agar diperoleh fraksi aktif dari ekstrak daun Jatropha gossypifolia, 

yang dapat bertanggungjawab sebagai senyawa antimikroba, dimana penelitian ini 

menggunakan pelarut etil asetat yang dilakukan secara in vitro. Pelarut etil asetat 

diharapkan dapat menarik senyawa-senyawa aktif yang bersifat semi polar dari 

tanaman. Selain itu, senyawa-senyawa aktif dalam daun Jatropha gossypifolia yang 

bertanggungjawab sebagai antimikroba diharapkan juga dapat tertarik. Pada 

penelitian ini digunakan daun Jatropa gossypifolia karena berdasarkan penelitian 

sebelumnya bahwa dari berbagai bagian tanaman Jatropha gossypifolia, bagian 

tanaman daun yang memiliki aktivitas farmakologis paling besar terhadap bakteri 

Staphylococcus aures dengan kadar hambat 17,23 ± 0,21 mm (Sharma, 2013).  

Sedangkan uji aktivitas antibakteri yang digunakan adalah metode 

bioautografi kontak. Metode bioautografi kontak dilakukan untuk mengetahui besar 

nilai hambat dari fraksi etil asetat daun Jatropha gossypifolia pada uji aktivitas 

antibakteri. Selain itu, analisis kualitatif kandungan senyawa kimia daun Jatropha 

gossypifolia juga dilakukan dengan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambahkan 

wawasan kepada masyarakat tentang obat tradisional dan fitoterapi, khususnya 

pengetahuan umum tentang senyawa aktif yang bertanggungjawab sebagai 

antibakteri dari daun Jatropha gossypifolia. 
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1.2 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

(1) Bagaimana aktivitas antibakteri dari komponen senyawa yang terdapat pada 

fraksi etil asetat daun Jatropha gossypifolia terhadap Staphylococcus aureus, 

yang dilihat dari diagonal zona hambatnya? 

(2) Golongan senyawa apakah yang terkandung dalam fraksi etil asetat daun 

Jatropha gossypifolia, yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus? 

1.3 Tujuan Penelitian  

(1) Untuk mendapatkan nilai zona hambat dari komponen senyawa yag terdapat 

pada fraksi etil asetat daun Jatropha gossypifolia yang menunjukkan 

kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. 

(2)  Untuk mendapatkan golongan senyawa yang terkandung dalam fraksi etil 

asetat daun Jatropha gossypifolia, yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi ilmiah akan pentingnya manfaat tanaman daun 

Jatropha gossypifolia, serta memberikan pembenaran penggunaan empiris di 

masyarakat sebagai tanaman obat. Harapan untuk jangka panjang dapat 

dikembangkan dalam formula obat herbal, obat herbal terstandar, serta fitofarmaka. 

Sehingga dapat memberikan suatu manfaat dan meningkatkan daya guna sebagai 

tanaman obat. 

 


