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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Kebutuhan konsumsi protein masyarakat yang berasal dari ternak  yaitu 

produk telur, susu dan daging mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan 

bertambahnya jumlah penduduk Indonesia. Pelaksanaan usaha pengembangan 

ternak peternak banyak dihadapkan pada berbagai kendala. Satu di antara berbagai 

kendala itu adalah faktor  penyakit yang mencemari lingkungan  sekitar oleh 

berbagai mikroorganisme. Beberapa jenis mikroba yang terdapat pada bahan 

pangan adalah Staphylococcus aureus dan Escherichia coli serta mikroba patogen 

lainnya. Pencemaran mikroba pada bahan pangan merupakan hasil kontaminasi 

langsung atau tidak langsung dengan sumber – sumber pencemaran mikroba, 

seperti tanah, udara, air, debu, saluran pencernaan dan pernafasan manusia 

maupun hewan. 

Pemakaian antibiotika yang tidak tepat untuk pengobatan infeksi bakteri 

memunculkan berbagai masalah setelah puluhan tahun pemakaiannya yaitu 

menimbulkan bakteri yang resisten terhadap antibiotika (Retnoningrum, 1998). 

Keamanan bahan makanan sehubungan dengan residu antibiotika merupakan 

masalah kesehatan masyarakat yang penting di berbagai negara. Sumber residu 

antibiotika yang berasal dari pengobatan penyakit atau penggunaan antibiotika 
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dosis rendah pada unggas dapat menimbulkan resistensi antibiotika pada manusia 

karena penggunaan antibiotika yang tidak tepat dan berlebihan (Anto, 2003). 

Sejauh ini tanaman obat tradisional telah lama digunakan pada manusia, 

tetapi pemanfaatan tanaman obat tradisional pada hewan belum seluas dan 

sepopuler  penggunaannya  pada manusia. Menurut Muwarni (2003) tanaman obat 

tradisional dapat berfungsi sebagai feed aditif alami untuk memperbaiki tampilan 

produksi ternak, mencegah serangan penyakit dan mengurangi dampak terhadap 

lingkungan. Peluang pengembangan tanaman obat tradisional masih terbuka lebar 

guna membantu mengurangi ketergantungan Indonesia akan bahan baku 

pembuatan obat-obatan yang hingga kini masih didatangkan dari luar negeri. 

Salah satu tanaman yang tradisional yang telah lama dikenal oleh 

masyarakat Indonesia, yaitu A. flava. Tanaman merupakan tumbuhan berkayu 

yang memanjang pada masyarakat A. flava yang bila ditinjau secara farmakologis 

yang dimiliki A. flava di antaranya anti-inflamasi, mengobati luka, dan anti 

demam. Berkhasiatnya A. flava diduga diperoleh dari komponen kandungan kimia 

Senyawa kimia yang paling banyak ditemukan pada A. flava adalah golongan 

alkoloid, antara lain berberine, columbamine, jatrohizine, palmatine, 

shobakunine, limacine, homoaromaline, dehidrocorydalmine, 8-hidroksikber 

berine, picnarrhine dan thalifendine (Hariana, 2006). 



3 
 

Penelitian ini mencoba meneliti daya antibakteri ekstrak A. flava terhadap 

bakteri S. aureus dan bakteri E. coli yang merupakan penyebab penyakit pada 

manusia dan ternak. 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah perbedaan konsentrasi ekstrak metanol A. flava berpegaruh 

terhadap jumlah bakteri S. aureus dan  E. coli ? 

  Mengingat di dalam A. flava terdapat senyawa alkaloid yang bersifat anti 

bakteri maka diduga dapat membunuh bakteri S. aureus dan bakteri E. coli 

sehingga jumlah bakteri menurun? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi ekstrak metanol A. flava terhadap 

jumlah bakteri S. aureus dan E. coli melalui perhitungan jumlah bakteri  pada 

media. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan adanya     

daya antibakteri suatu tanaman. 
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2. Memberikan informasi bahwa ekstrak A. flava dapat digunakan sebagai zat    

antibakteri. 

3. Memberikan motivasi pada masyarakat untuk menggunakan zat antibakteri  

dari bahan alam. 

 


