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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling utama 

di negara-negara berkembang termasuk Indonesia karena temperatur yang tropis, 

dan kelembaban tinggi sehingga mikroba dapat tumbuh subur. Infeksi dapat 

disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, jamur, riketsia, protozoa 

dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh, kemudian berkembang biak dan 

menimbulkan penyakit. Bakteri dapat menyebabkan infeksi secara lokal maupun 

sistemik (Rostinawati, 2009). Salah satu mikroorganisme yang dapat 

menyebabkan penyakit infeksi adalah bakteri Staphylococcus aureus. 

Bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri coccus gram positif yang 

tersusun dalam bentuk kluster (tidak beraturan) seperti buah anggur. Beberapa 

diantaranya tergolong flora normal pada kulit, saluran pernafasan, selaput 

mukosa, dan saluran pencernaan pada manusia. Bakteri ini dapat menyebabkan 

penanahan, abses, berbagai infeksi piogen dan bahkan septikimia yang fatal. 

Bakteri ini juga ditemukan di udara dan lingkungan sekitar. Staphylococcus 

aureus mengandung polisakarida dan protein yang berfungsi sebagai antigen dan 

merupakan substansi penting di dalam struktur dinding sel, tidak membentuk 

spora, dan tidak membentuk flagel (Jawetz et al., 2012). 

Sumber infeksi utama adalah tumpukan bakteri pada lesi manusia, benda-

benda yang terkontaminasi tersebut, dan saluran respirasi manusia serta kulit. 

Infeksi oleh Staphylococcus aureus ditandai dengan kerusakan jaringan yang 

disertai abses bernanah (Jawetz et al., 2012). Beberapa penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh Staphylococcus aureus adalah bisul, jerawat, impetigo, dan 

infeksi luka. Infeksi yang lebih berat di antaranya pneumonia, mastitis, plebitis, 

meningitis, infeksi saluran kemih, osteomielitis, dan endokarditis. Staphylococcus 

aureus juga merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, keracunan makanan, 

sindroma syok toksik, dan infeksi nosokomial (Ryan et al., 1994). 

Secara umum penyakit infeksi dapat disembuhkan dengan menggunakan 

antibiotik. Penggunaan antibiotik untuk infeksi lokal telah dikurangi karena 
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kecenderungan menimbulkan hipersensitivitas secara lokal pada kulit atau 

membran mukosa (Bambang, 2001). 

Infeksi nosokomial menyebabkan 1,4 juta kematian setiap hari di seluruh 

dunia (WHO, 2005). Infeksi nosokomial menjadi ancaman besar terhadap 

kesehatan karena saat ini banyak ditemukan bakteri yang resisten terhadap 

berbagai jenis antibiotik. Salah satu bakteri yang sering menyebabkan terjadinya 

infeksi nosokomial di rumah sakit yaitu Staphylococcus aureus sebesar 21,7%. 

Pada saat ini sekitar 40% bakteri Staphylococcus aureus yang dapat diisolasi di 

rumah sakit, diketahui resisten terhadap beberapa jenis antibiotik turunan β-

laktam dan sefalosporin, tetapi masih sensitif terhadap antibiotik vankomisin dan 

klindamisin (Aguilar et al., 2003).  

Suatu penelitian yang dilakukan oleh World Health Organization (WHO) 

tahun 2006 menunjukkan bahwa sekitar 8,7% dari 55 rumah sakit dari 14 negara 

di Eropa, Timur tengah, Pasifik, dan Asia Tenggara terdapat infeksi nosokomial, 

khususnya di Asia Tenggara sebanyak 10%. Hasil prevalensi survei Center for 

Disease Control and Prevention (CDC) di Amerika Serikat, menyatakan bahwa 

pada tahun 2011 terdapat 722.000 kasus infeksi nosokomial. Sementara itu, data 

WHO menunjukkan, terdapat 10 juta kematian neonatal dari 130 juta bayi yang 

lahir setiap tahunnya. Di Indonesia yaitu di 10 RSU pendidikan, infeksi 

nosokomial cukup tinggi yaitu 6-16% dengan rata-rata 9,8% pada tahun 2010 

(WHO, 2010). 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa masih tingginya angka penyakit di 

Indonesia yang disebabkan oleh infeksi. Dalam pengobatan penyakit infeksi, salah 

satu masalah serius yang dihadapi adalah terjadinya resistensi bakteri terhadap 

antibiotik yang digunakan (Volk dan Wheeler, 1993). Pengobatan infeksi dengan 

dengan kombinasi berbagai antimikroba yang semula dipercaya sebagai obat yang 

mampu memusnahkan bakteri penyebab infeksi ternyata juga menimbulkan 

permasalahan baru yaitu munculnya bakteri yang multiresisten (Pelezar et al., 

1998). Untuk mengatasi masalah ini, obat antiinfeksi yang berpotensi dan lebih 

efektif untuk mengatasi infeksi tersebut harus segera ditemukan. Hal inilah yang 

mendorong dan mendasari pencarian sumber obat-obatan alami yang memiliki 

potensi aktivitas antibakteri (Kumala & Siswanto, 2007).  
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Indonesia merupakan negara tropis yang memliki kekayaan alam yang 

sangat melimpah. Di antara beragam jenis flora yang tumbuh di Indonesia, 

terdapat banyak tumbuhan yang merupakan sumber berbagai jenis senyawa-

senyawa kimia yang memiliki khasiat sebagai obat. Penggunaan obat tradisional 

sampai sekarang semakin luas di kalangan masyarakat karena merupakan bagian 

dari kebudayaan bangsa Indonesia. Sampai sejauh ini kandungan kimia, khasiat 

atau kegunaan maupun efek sampingnya belum banyak diteliti secara ilmiah 

(Sholeh, 2009). 

Salah satu tanaman yang telah digunakan untuk mengobati penyakit infeksi 

adalah daun jarak merah (Jatropha gossypifolia). Tanaman ini tumbuh subur di 

daerah tropis dan memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai antioksidan, 

antikanker, insektisida, obat sakit gigi, dan pembersih darah. Penelitian untuk 

mengeksplorasi tanaman Jatropha gossypifolia  sebagai obat telah banyak 

dilakukan. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa metabolit sekunder yang 

terkandung dalam Jatropha gossypifolia memiliki aktifitas fisiologis tertentu, 

seperti antimikroba, antiinflamasi, antioksidan, antikanker, dan antifertilisasi. 

Kemampuan Jatropha gossypifolia sebagai tanaman obat disebabkan banyaknya 

senyawa aktif yang terkandung di dalamnya, seperti diterpen, alkaloid, cardiac 

glycosides, flavonoid, dan triterpenoid. Selain senyawa tersebut, diduga masih 

terdapat senyawa aktif lainnya yang cukup berpotensi sebagai obat (Seth et al., 

2010). 

Dari hasil skrining fitokimia secara kualitatif menunjukkan pada tanaman 

Jathropa gossypifolia L. memiliki kandungan senyawa kimia yang berbeda-beda 

seperti saponin, tannin, fenol, selulosa, nitrogen, protein, Kalsium, dan potasium. 

Senyawa-senyawa tersebut memiliki potensi sebagai obat untuk mengobati 

berbagai penyakit pada manusia (Dhale et al., 2010). 

Pada penelitian yang sudah dilaporkan bahwa dengan metode difusi cakram, 

bioefikasi ekstrak etanol daun Jatropha gossypifolia yang diekstraksi 

menggunakan metode ekstraksi soxhlet memiliki aktifitas menghambat 

pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif, terutama kepekaan pada 

bakteri Staphylococcus aureus (Sharma et al., 2013).  



4 
 

 
 

Pada penelitian terdahulu untuk mengeksplorasi potensi Jatropha 

gossypifolia sebagai antibakteri telah dilakukan. Sedangkan pada penelitian ini 

akan dilakukan pengujian aktivitas ekstrak n-heksana daun Jatropha gossypifolia 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Pada proses ekstraksi selanjutnya akan 

dilakukan fraksinasi Jatropha gossypifolia menggunakan pelarut etil easetat dan 

etanol. Pemilihan ketiga pelarut didasarkan pada fakta bahwa ketiganya 

mempunyai tingkat kepolaran yang berbeda, sehingga diharapkan akan diperoleh 

jenis senyawa aktif yang berbeda pula.  

Menurut penelitian yang sudah dilakukan dengan metode komparatif 

(perbandingan kadar ekstrak) terhadap ekstrak alkohol, petrolum eter, dan 

kloroform daun Jatropha gossypifolia, yang diekstraksi menggunakan metode 

ekstraksi soxhlet, bahwa pada konsentrasi masing-masing 50 mg/ml dan 100 

mg/ml mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif dan bakteri gram 

positif. Pada penelitian tersebut juga dibuktikan bahwa pada konsentrasi 50 mg/ml 

terbukti lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif dan 

bakteri gram positif (Dhale et al., 2010). Berdasarkan penelitian tersebut maka 

peneliti menggunakan ekstrak Jatropha gossypifolia dengan konsentrasi 50 

mg/ml. 

Pada penelitian yang akan dilakukan lebih difokuskan pada senyawa yang 

memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Pengukuran aktivitas antibakteri dapat 

dilakukan dengan metode in vitro untuk menentukan potensi suatu zat antibakteri 

dalam larutan, konsentrasi suatu zat antibakteri terhadap cairan badan dan 

jaringan, dan kepekaan suatu bakteri terhadap konsentrasi yang dikenai. 

Penentuan kepekaan bakteri terhadap antibakteri dapat dilakukan dengan metode 

bioautografi kontak agar diperoleh proses pemindahan senyawa aktif ke dalam 

medium agar sehingga menghasilkan zona hambatan yang lebih besar dengan 

berkurangnya sensifitas (Mustary et al., 2011). 

Metode bioautografi kontak adalah suatu uji aktivitas antibakteri di mana 

senyawa antimikroba dipindahkan dari lempeng KLT ke medium agar yang telah 

diinokulasikan bakteri uji yang peka secara merata dan melakukan kontak 

langsung (Dewanjee et al., 2014). Pada penelitian ini kami menggunakan 

bioautografi kontak karena lebih mudah dilakukan dan hasilnya telah jelas terlihat 
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(Kusumaningtyas et al., 2008). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

melakukan penelitian uji aktivitas antibakteri menggunakan ekstrak n-heksan 

daun Jatropha gossypifolia terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus, dan 

metode yang akan dipilih untuk menguji aktivitas antimikroba Jatropha 

gossypifolia adalah dengan mengggunakan metode bioautografi kontak secara in 

vitro. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya 

yaitu : 

 Bagaimana aktivitas antibakteri dari komponen senyawa yang terdapat pada 

ekstrak n-heksan daun Jatropha gossypifolia terhadap Staphylococcus aureus 

yang dilihat dari nilai zona hambatnya? 

 Golongan senyawa apakah yang terkandung dalam ekstrak n-heksan daun 

Jatropha gossypifolia, yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

 Untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak n-heksan daun Jatropha 

gossypifolia terhadap Staphylococcus aureus, yang dilihat dari diameter zona 

hambatnya. 

 Untuk mengetahui golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak n-

heksan daun Jatropha gossypifolia yang memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

 Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai manfaat dan kegunaan 

dari daun tanaman jarak merah (Jatropha gossypifolia). 

 Mendapatkan komponen senyawa yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. 

 Memperluas khazanah tanaman lain yang berkhasiat sebagai antibakteri. 


