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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salmonella typhi merupakan bakteri penyebab demam tifoid. Bakteri ini 

termasuk kuman gram negatif yang bersifat motil, memiliki flagel, tidak 

membentuk spora dan tidak berkapsul. Demam yang disebabkan oleh Salmonella 

typhi merupakan penyakit infeksi akut yang berupa pendarahan, kerusakan hati, 

sumsum tulang belakang, meningitis. Selama terjadi infeksi kuman tersebut 

bermultiplikasi dalam sel fagositik mononuklear dan secara berkelanjutan dilepas 

kealiran darah (Pebriana, 2012).  

Salmonella typhi menyebar secara fekal-oral melalui makanan ataupun 

minuman. Salmonella typhi mampu hidup dalam air, sampah kering debu dan 

apabila bakteri ini hidup ditempat hidup yang cocok maka bakteri 

berkembangbiak mencapai dosis infektif. Tentunya perlu diperhatikan faktor 

kebersihan lingkungan, pembuangan sampah, dan klorinasi air minum. Masa 

inkubasi demam tifoid berlangsung antara 10-14 hari. Demam ini ditandai dengan 

gejala demam lebih dari seminggu, lidah kotor, muntah, diare, pusing,lemas dan 

pingsan (Farhan, 2009). 

Penyakit yang disebabkan oleh Salmonella typhi ini merupakan penyakit 

menular endemik yang dapat menyerang banyak orang dan masih merupakan 

masalah kesehatan di daerah tropis terutama di negara-negara sedang berkembang 

termasuk Indonesia (Zakiyah, 2013). Penyakit demam tifoid diperkirakan 

menyerang 22 juta orang pertahun dengan angka kematian mencapai 200.000 jiwa 
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per tahun. Menurut WHO (2003) terdapat sekitar 900.000 kasus di Indonesia, 

dimana sekitar 20.000 penderitanya meninggal dunia 

Demam tifoid merupakan penyakit infeksi akut pada usus halus dengan 

gejala demam satu minggu atau lebih disertai gangguan pada saluran pencernaan 

(Widodo, 2007). Di Jawa Timur kejadian demam tifoid, di Puskesmas dan 

beberapa Rumah Sakit masing masing 4000 dan 1000 kasus per bulan, dengan 

angka kematian 0,8%. Hasil penelitian terdahulu di Surabaya menunjukkan bahwa 

penyakit demam tifoid diperkirakan dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Di 

RSUD Dr. Soetomo Surabaya selama periode 1991–1995 telah dirawat 586 

penderita demam tifoid dengan angka kematian 1,4%, dan selama periode 1996–

2000 telah dirawat 1563 penderita demam tifoid dengan angka kematian 1,09% 

(Soewandojo et al., 2007), sedangkan prevalensi demam tifoid di Kabupaten 

Malang sebanyak 1,2% dari 10.966 sampel pada tahun 2007 (Departemen 

Kesehatan Jawa Timur, 2008). 

 Infeksi demam tifoid ini dapat diobati dengan menggunakan obat 

antibiotik sintetis (Ganiswara, 2003). Jenis antibiotik yang digunakan biasanya 

adalah amoxilin, tetrasilin dan lain-lain, tetapi antibiotik juga tidak lepas dari efek 

samping yang ditimbulkan. Menurut Nanda (2010), efek samping yang terjadi 

pada pengguna antibiotik adalah rasa mual, muntah, sakit kepala, halusinasi, 

kejang, delirium, hepatotoksisitas, kardiotoksisitas (penutupan kanal kalium 

menyebabkan aritmia ventrikel)dan lain-lain. Apabila penggunaan obat sintetis 

terus diberikan, tidak menutut kemungkinan akan memberikan efek samping yang 

berkelanjutan dan lebih besar sampai kematian. 
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Upaya untuk mengurangi resiko bertambahnya pemakaian obat sintesis 

berkelanjutan, maka diperlukan obat herbal alternatif yang tidak memiliki efek 

samping sebagai solusi masalah demam tifoid. Salah satu diantaranya adalah 

bunga Hibiscus sabdariffa L. Bunga Hibiscus sabdariffa L ini memiliki 

kandungan gizi diantaranya air, protein, lemak, serat, karbohidrat, abu, kalsium, 

fosforus, zat besi, betakaroten, vitamin C, thiamin, riboflavin, niacin, asid 

askorbik, kalori. Hibiscus sabdariffa L (Kurnasih,  2010). selain memiliki 

kandungan gizi yang banyak juga memiliki  senyawa yang berperan sebagai zat 

antimikrobial adalah flavonoid, tanin dan polifenol (Alfian, 2012).  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk memanfaatkan 

kandungan yang terdapat dalam bunga Hibiscus sabdariffa L sebagai salah satu 

alternatif obat herbal demam tifoid, Sehingga peneliti mengambil judul “DAYA 

ANTIMIKROBIAL EKSTRAK BUNGA ROSELLA (Hibiscus sabdariffa L) 

TERHADAP DIAMETER ZONA HAMBAT PERTUMBUHAN BAKTERI 

Salmonella thypi ” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh pemberian berbagai konsentrasi ekstrak bunga Hibiscus 

sabdariffa L terhadap diameter zona hambat pertumbuhan Salmonella 

typhi? 
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2. Pada pemberian konsentrasi berapakah ekstrak bunga Hibiscus sabdariffa 

L yang memiliki pengaruh terbaik terhadap diameter zona hambat 

pertumbuhan Salmonella typhi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan pernyataan tentang apa yang dituju dengan 

kegiatan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Menganalisis diameter zona hambat pertumbuhan Salmonella typhi setelah  

pemberian berbagai konsentrasi ekstrak bunga Hibiscus sabdariffa L. 

2. Menentukan konsentrasi ekstrak bunga Hibiscus sabdariffa L yang 

memiliki pengaruh terbaik diameter zona hambat pertumbuhan Salmonella 

typhi.  

1.4 Manfaat Penelitian  

Setelah menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

diuraikan di atas, manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1.4.1 Secara Teoritis 

a. Menambah informasi keilmuan dalam bidang biologi khususnya ilmu 

Mikrobiologi Kesehatan tentang pengaruh pemberian ekstrak bunga Hibiscus 

sabdariffa L terhadap  diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Salmonella 

typhi. 
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b. Penelitian ini dapat memberikan inovasi baru dalam bidang farmasi tentang 

penggunaan ekstrak bunga Hibiscus sabdariffa L sebagai alternatif obat 

herbal demam tifoid, yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. 

1.4.2 Secara Praktis 

Manfaat dalam bidang pendidikan khusunya mata pelajaran biologi 

sebagai sumber belajar (modul) pada peserta didik jenjang SMA/MA kelas X 

semester genap dalam kompetensi inti (KI) 4. Mengolah, menalar, menyaji 

dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara mandiri dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar (KD) 4.6 

melakukan percobaan pengamatan koloni bakteri pada medium buatan dari 

berbagai lokasi (ruang terbuka, tempat lembab, lingkungan bersih) dan 

menghubungkannya dengan penanggulangannya menggunakan desifektan, 

sabun, antis, karbol, dan lain-lain serta melaporkannya dalam bentuk laporan. 

 

1.5 Definisi Istilah 

1. Daya antibakteri adalah besar pengaruh dari beberapa perlakuan yang 

diberikan pada bakteri uji untuk mengetahui aktivitas bakteri karena 

pemberian zat yang bersifat antimikroba (Kurniawati, 2008). 

2. Ekstrak dalah sediaan yang diperoleh dari organ tumbuhan dengan menarik 

sari aktifnya dengan pelarut etanol, kemudian memekatkannya hingga tahap 

tertentu (Susetyarini, 2011). Penelitian ini, ekstrak yang akan digunakan 

adalah bunga Hibiscus sabdariffa L. 
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3. Bunga Hibiscus sabdariffa L adalah bunga yang berbulu, panjangnya 1 cm, 

pangkalnya saling berlekatan, dan berwarna merah bunga yang memiliki 

senyawa antibakteri yang bermanfaat sebagai alternatif pengobatan herbal 

dalam penyembuhan berbagai macam penyakit (Riza, 2012). Penelitian ini, 

menggunakan bunga Hibiscus sabdariffa L yang diambil dari desa 

Doroampel kecamatan Sumbergempol Tulungagung. 

4. Zona hambat pertumbuhan adalah daerah jernih disekeliling cakram kertas 

(paper disk) yang ditumbuhi bakteri dan sudah ditetesi ekstrak sebagai 

antimikroba (Waluyo, 2010). 

5. Bakteri Salmonella typhi merupakan merupakan bakteri batang gram negatif 

yang bersifat motil, tidak membentuk spora, dan tidak berkapsul (Farhan, 

2009).  Pada penelitian ini menggunakan Salmonella typhi yang didapatkan 

dari biakan murni di Laboratorium Biologi Kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

 


