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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah dalam bidang kesehatan 

yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Infeksi merupakan penyakit yang 

dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain atau dari hewan ke manusia (Putri, 

2010). Penyakit infeksi dapat disebabkan oleh mikroorganisme patogen, seperti 

bakteri, virus, parasit atau jamur (WHO, 2014).  

Penyebab timbulnya penyakit infeksi di Indonesia yang dipengaruhi oleh 

iklim juga didukung oleh beberapa faktor lain, misalnya kesadaran masyarakat 

akan kebersihan yang kurang, jumlah penduduk yang padat, kurangnya 

pengetahuan dan implementasi dari sebagian besar masyarakat mengenai dasar 

infeksi, prosedur yang tidak aman (penggunaan antibiotik yang dipergunakan 

tidak tepat), serta kurangnya pedoman dan juga kebijakan dari pemerintah 

mengenai pengunaan antibiotik (Nursidika et al, 2014).  

Setiap tahun, infeksi menewaskan 3,5 juta orang yang sebagian besar terdiri 

dari anak-anak miskin dan anak yang tinggal di negara-negara berpenghasilan 

rendah dan menengah (WHO, 2014). Data lain menyebutkan bahwa pada tahun 

2013, terdapat 6,3 juta anak-anak di bawah 5 tahun meninggal, di mana setiap 

harinya terjadi sekitar 17.000 kematian. Dari data tersebut sekitar 83 % kematian 

disebabkan oleh penyakit infeksi, kelahiran dan kondisi gizi yang didapatkan oleh 

anak-anak (WHO, 2015). 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (2013) perkembangan penyakit 

infeksi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa data penyakit infeksi seperti 

Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) memiliki angka prevalensi sebesar 25 %, 

pneumonia memiliki insiden 1,8 % dan prevalensi 4,5 %, hepatitis memiliki angka 

prevalensi dua kali lebih tinggi pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2007 yakni 

1,2 %, sedangkan untuk diare memiliki insiden dan prevalensi pada semua umur 

di Indonesia adalah 3,5 % dan 7,0 %. 

Penyakit infeksi dapat disebabkan oleh bakteri patogen yang berbahaya bagi 

sel inangnya (Ngaisah, 2010). Salah  satu  bakteri  yang  dapat menyebabkan  

penyakit  infeksi  pada  hewan  dan manusia  adalah  Escherichia  coli 
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(Roslizawaty et al, 2013). Escherichia coli merupakan famili enterobacteriaceae 

dan merupakan bakteri patogen oportunistik yang dapat menyebabkan infeksi 

pada inang yang terganggu sistem imunnya (Torres et al, 2012). Escherichia coli 

adalah salah satu bakteri penyebab penyakit seperti diare, infeksi saluran kemih, 

pneumonia, meningitis pada bayi yang baru lahir dan infeksi luka (Ngaisah, 

2010). 

Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif primer patogen yang 

merupakan penyebab kedua penyakit infeksi setelah Streptococcus. Meningitis 

yang disebabkan oleh E. coli menyebabkan kematian pada 20-40 % pada bayi 

yang terinfeksi (Jafari et al, 2012). Selain meningitis, diare juga merupakan salah 

satu penyakit yang disebabkan oleh Escherichia coli. Penyakit diare merupakan 

penyebab kedua kematian pada anak di bawah lima tahun, dan menjadi penyebab 

kematian sekitar 760.000 anak setiap tahun. Selain itu terdapat 1,7 miliar kasus 

diare tiap tahunnya (WHO, 2013). 

Obat yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

antimikroba antara lain antibakteri/antibiotik, antijamur, antivirus, antiprotozoa. 

Secara umum penyakit infeksi dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi 

antibiotik. Lebih dari separuh pasien di rumah sakit menerima antibiotik sebagai 

pengobatan atau profilaksis. Sekitar  80% konsumsi  antibiotik  dipakai  untuk 

kepentingan  manusia  dan  sedikitnya 40%  berdasar  indikasi  yang  kurang 

tepat,  misalnya  infeksi  virus seperti influenza, hepatitis, ataupun demam 

berdarah dengue (Permenkes, 2011; Utami, 2012). 

Penggunaan antibiotik yang relatif tinggi merupakan permasalahan dan 

suatu ancaman besar terhadap lingkungan secara global. Permasalahan ini 

terutama terkait dengan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Selain berdampak 

pada morbiditas dan mortalitas, juga berdampak negatif pada kesenjangan 

ekonomi dan sosial. Resistensi dapat terjadi di rumah sakit ataupun pada 

masyarakat secara luas. Beberapa bakteri yang telah banyak ditemukan resisten 

yakni Streptococcus pneumoniae (SP), Staphylococcus aureus, dan Escherichia 

coli (Permenkes, 2011). 

Pada penelitian lainnya terkait bakteri gram negatif seperti Escherichia coli, 

Klebsiella spp., Serratia spp., C.freundii, Morganella spp, bakteri batang Gram 
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negatif ini sudah banyak ditemukan resisten terhadap antibiotik beta laktam. Pada 

tahun 1998-2001 prevalensi ESBL E. coli di Cina mencapai 24%, Hong Kong 

13%, Filipina 6,2%, Singapura 4%, Taiwan 13,8%, dan Jepang 1,4%. Sedangkan 

prevalensi ESBL (Extended Beta Lactamase)  K. Pneumoniae di Cina mencapai 

65.2%, Hong Kong 7.9%, Filipina 31.8%, Singapura 41%, Taiwan 5,4%, dan 

Jepang 15.9% (Mardiastuti et al, 2007). 

Di Indonesia sendiri resistensi antibiotik terhadap E. coli telah dilaporkan 

oleh Hadi et al (2013). Dalam case report yang dilakukannya, dia menuliskan 

bahwa dari tahun 2010 ke tahun 2012 penggunaan antibiotik yang tidak sesuai 

indikasi menurun dari 42% menjadi 30,6% namun prevalensi ESBL K. 

Pneumoniae 58%, E. coli 52% dan Methicillin-resistant S. aures (MRSA) 24% 

meningkat. 

Kuman yang resisten terhadap antibiotik terjadi akibat penggunaan 

antibiotik yang tidak bijak dan kurangnya pengawasan penggunaan antibiotik 

pada pasien di rumah sakit ataupun tempat pelayanan kesehatan lainnya. Selain itu 

pengetahuan masyarakat tentang bahayanya antibiotik jika terjadi resistensi masih 

sangat kurang (Permenkes, 2011; Nursidika et al, 2014). 

Hasil review yang dilakukan oleh Lestari et al (2012) menemukan bahwa di 

Indonesia bakteri Escherichia coli resisten terhadap beberapa antibiotik seperti 

cefepim (3%), ceftazidime (10 %), ceftriaxon (3%), dan piperacilin (7%) dari 

beberapa sampel klinis. Selain antibiotik tersebut ada juga antibiotik lain seperti 

ampicillin, siprofloksasin, kloramfenikol, dan trimethoprim sulfametoksazol 

(Radji et al, 2011). Oleh karena itu perlu adanya inovasi baru serta penelitian-

penelitian baru untuk menghindari semakin banyaknya resistensi antibiotik. Selain 

adanya peraturan dari pemerintah perlu juga adanya penemuan obat-obat 

antibakteri baru yang secara terus-menerus dilakukan. Salah satunya dengan 

pengembangan tanaman-tanaman obat yang diduga ataupun telah diteliti memiliki 

khasiat sebagai antibakteri. 

Pada beberapa penelitian sebelumnya ditemukan bahwa beberapa tanaman 

memiliki aktivitas sebagai antibakteri untuk bakteri Escherichia coli contohnya 

pada bunga rosela (Hibiscus  sabdariffa  L.) (Rostinawati, 2009), daun mangga 

(Mangifera indica L.) (Purwanti et al, 2014), Jahe Merah (Zingiber officinale var 
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rubrum) (Putri, 2014), rumput laut (Sargassum cinereum) (Alamsyah et al, 2014), 

buah kapulaga (Amomum compactum Soland. ex Maton) (Utami, 2013), kulit 

daun lidah buaya (Aloe barbadensis Miller) (Ariyanti et al, 2012) dan masih 

banyak lagi tumbuhan lain yang sudah terbukti memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Escherichia coli. 

Indonesia yang kaya akan tanaman obat yang berkhasiat dalam  mengobati  

penyakit  tertentu telah digunakan  secara  turun  temurun  oleh  sebagian  besar 

masyarakat  Indonesia.  Sampai  saat  ini  penggunaan tanaman obat  telah 

dilakukan sejak berabad-abad yang lalu (Darmawi et al, 2013).  

Salah satu tanaman obat yang dapat digunakan adalah jatropha dalam 

golongan famili Euphorbiaceae. Jatropa digunakan dalam pengobatan tradisional 

untuk menyembuhkan berbagai penyakit di Afrika, Asia, dan Amerika Latin atau 

sebagai tanaman hias dan tanaman penghasil energi. Beberapa spesies yang 

dikenal dari genus Jatropa telah dilaporkan untuk kegunaannya sebagai obat, 

kandungan kimia, dan aktivitas biologinya seperti Jatropa curcas (jarak pagar), 

Jatropa eliptica, Jatropa gossypiifolia, dan Jatropa mollissima (Felix-Silva et al, 

2014).   

Dari beberapa penelitian terkait aktivitas antibakteri genus jatropha 

diketahui bahwa akar dan kulit batang jarak pagar (Jatropa curcas L) memiliki 

aktivitas antibakteri begitupun pada daun dan rantingnya (Arekemase et al, 2011; 

Setyaningsih et al, 2014). Selain jarak pagar, spesies lain seperti Jatropa multifida 

L (bagian biji, daun, batang, dan kulit batang), dan Jatropa podagrica (bagian 

kulit batang) juga memiliki aktivitas antibakteri (Sari dan Sari, 2011; Bhaskarwar 

et al, 2008). Spesies-spesies jatropa tersebut diketahui memiliki senyawa kimia 

seperti saponin, steroid, glikosida, tanin, alkaloid, terpenoid, senyawa  fenol, 

flavonoid dan triterpen yang diduga memiliki aktivitas sebagai antibakteri (Sari 

dan Sari, 2011; Setyaningsih et al, 2014; Bhaskarwar et al, 2008). 

Daun Jatropa gossypifolia sendiri telah terbukti memiliki aktivitas sebagai 

antibakteri seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Dhale et al (2010) di mana 

penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan pelarut petroleum eter, 

kloroform dan alkohol dengan metode ekstraksi sokhletasi dan metode pengujian 

antibakteri difusi cakram yang membuktikan aktivitas bakteri terhadap bakteri 
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gram positif dan gram negatif. Penelitian selanjutnya yakni dilakukan oleh Seth et 

al (2010) menggunakan ekstraksi dengan refluks di mana dilakukan penggantian 

pelarut tiap 12 jam yang juga membuktikan adanya aktivitas antibakteri terhadap 

Escherichia coli dan Bacillus subtilis. Dari penelitian sebelumnya maka daun 

Jatropha gossypifolia memiliki potensi sebagai antibakteri. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya maka dilakukan penelitian lanjutan 

untuk mengetahui komponen senyawa yang terdapat pada daun Jatropha 

gossypifolia yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri E. coli. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode 

bioautografi. Daun Jatropha gossypifolia akan diektraksi dengan berbagai macam 

pelarut berdasarkan kepolarannya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui komponen 

senyawa aktif yang bertanggung jawab sebagai antibakteri.  

Pada penelitian ini akan digunakan pelarut n-heksan yang dapat menarik 

komponen senyawa yang bersifat nonpolar. Ekstrak n-heksan daun Jatropa 

gossypifolia dipisahkan dengan metode kromatografi lapis tipis. Komponen 

senyawa yang terpisah, diamati kemampuannya dalam menghambat terhadap 

pertumbuhan bakteri E.coli. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

 Bagaimanakah aktivitas antibakteri komponen senyawa kimia yang terdapat 

pada ekstrak n-heksan daun Jatropa gossypifolia pada Escherichia coli yang 

dilihat dari diameter zona hambatnya? 

 Golongan senyawa aktif apakah yang terdapat pada ekstrak n-heksan daun 

Jatropa gossypifolia yang memiliki aktivitas antibakteri pada Escherichia coli? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

 Mengetahui aktivitas antibakteri komponen senyawa kimia ekstrak n-heksan 

daun Jatropa gossypifolia pada Escherichia coli dengan metode bioautografi 

yang dilihat dari diameter zona hambatnya. 

 Mengetahui golongan senyawa aktif yang terdapat pada ekstrak n-heksan daun 

Jatropa gossypifolia yang memiliki aktivitas antibakteri pada Escherichia coli. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

 Memberikan informasi ilmiah kepada masyarakat bahwa daun Jatropa 

gossypifolia memiliki khasiat sebagai obat antimikroba. 

 Dapat digunakan sebagai data ilmiah aktivitas antibakteri kandungan senyawa 

aktif daun Jatropa gossypifolia dalam bidang ilmu pengetahuan, 

pengembangan obat tradisional serta industri obat-obatan. 


