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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mikroba ada pada lapisan biosfer. Berbagai mikroba baik yang 

patogen maupun nonpatogen dapat berada di dataratan dan perairan. 

Organisme patogen termasuk bakteri, protozoa, virus, cacing dan kesemuanya 

dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Sumber utama organisme 

patogen berasal dari kotoran penderita dan kotoran hewan yang dibuang 

melalui air limbah rumah tangga atau peternakan. Diantara organisme 

patogen banyak yang bertahan di perairan sampai waktu lama. Organisme 

patogen di perairan merupakan indikasi adanya pencemaran air. Oleh karena 

itulah organisme patogen di perairan perlu diketahui. Mengingat tidak 

mungkin mengidentifikasikan berbagai macam organisme  patogen, maka 

pengukurannya menggunakan bakteri Escherichia coli dan Salmonella typhi 

sebagai indikator organisme. (Sutrisno &Suciati, 1987).    

Escherichia coli ( E. coli)  adalah organisme yang biasa hidup di 

dalam pencernaan  manusia atau hewan berdarah panas. Bakteri ini dipakai 

sebagai indikator  organisme  karena mudah ditemukan dengan cara yang 

sederhana, dan sulit hidup lebih lama dari pada patogen yang lainnya 

(Sutrisno & Suciati, 1987). Selain itu bakteri ini juga merupakan indikator 

untuk keberadaan bakteri patogen lainnya yang mempunyai persamaan sifat 

antara lain gram negatif, bentuk batang, tidak membentuk spora dan mampu 

memfermentasikan kaldu laktosa pada temperature 37°C dengan  membentuk 

asam dan gas dalam waktu 48 jam (Suriawiria, 1996). 

 Salmonella typhi adalah bakteri gram negatif  yang termasuk genus 

salmonella (Handoyo, 2002), merupakan agen penyebab demam tifoid dan 

memiliki bentuk infeksi paling serius dibanding genus yang lainnya karena 

sering menyebabkan komplikasi berupa perdarahan dan perforasi usus yang 

tidak jarang berakhir dengan kematian (Karsinah et al, 2002). 

Meningkatnya resistensi Salmonella menimbulkan masalah dalam 

terapi sehingga diperlukan antimikroba dengan dosis yang lebih tinggi atau 
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obat dengan mekanisme kerja yang lain. Namun beberapa obat memiliki efek 

samping mulai ringan hingga berat seperi reaksi alergi, gangguan 

pendengaran, gangguan hematologic dan depresi sumsum tulang (Setiabudy 

and kunardi, 2005). Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah 

dengan mengembangkan terapi tambahan yang dapat diberikan bersama obat 

antimikroba untuk memperkuat efek terhadap mikroba tersebut, yaitu dengan 

menggali khasiat antimikroba dari bahan alami yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan, salah satunya mengkudu (Morinda citrifolia L). 

Mengkudu  merupakan salah satu tanaman obat tropis yang sudah 

dimanfaatkan  manusia sejak jaman dahulu. Tanaman tersebut diketahui 

berasal dari Asia Tenggara yang pada 100  tahun sebelum  masehi dibawa 

oleh penduduk asli yang bermigrasi ke kepulauan Polinesia. Dari kepulauan 

tersebut, mengkudu menyebar ke berbagai belahan dunia seperti Cina, India, 

Filipina, Afrika, Australia, Karibia, Haiti, Fiji, Florida dan Kuba. Dalam 

pengobatan tradisional, mengkudu digunakan untuk obat batuk, radang 

amandel, sariawan, tekanan darah tinggi, beri-beri, cacingan, sakit perut, dan 

masuk angin. Peran mengkudu dalam pengobatan tradisional, menarik para 

ilmuan untuk meneliti khasiat mengkudu secara intensif (Djauhariya, 2003). 

Hasil penelitian terdahulu tentang mengkudu sebagai antibakteri 

terhadap M. pyogenes, Ps. aeruginosa,(Waha, 2001). Kemudian selanjutnya 

diketahui buah mengkudu juga memiliki sifat antibakteri terhadap Aeromonas 

hydrophila, Edwardsiella tarda, Enterobacter faecalis, Klebsiella 

pneumonlae, Streptococcus sp, Streptococcus aureus, Shigella flexneria, 

Vibrio alginolyticus, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio harveyi, Vibrio 

vulnificus (Wei, 2008, Jayaraman, 2008). Beberapa jenis senyawa berkhasiat 

obat yang diketahui berada di dalam buah mengkudu, antara lain 

anthraquinone, Acubin, L. asperuloside, alizarin (sebagai anti bakteri/anti 

jamur), damnacanthal (sebagai pencegah perkembangan sel kanker), 

xeronine, dan antioksidan (penetral radikal bebas) (Waha, 2001). 

Berdasarkan potensi antimikroba yang dimiliki mengkudu dalam 

penelitian ini akan dilakukan pengujian aktivitas antimikroba Ekstrak Etanol 

Buah Mengkudu dengan metode Difusi cakram dan Dilusi mikro plate.  
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1.2 Rumusan Masalah  

1. Berdasarkan latar belakang tersebut bagaimana aktivitas antimikroba 

buah mengkudu terhadap bakteri Salmonella tyhpi dan Escherichia 

coli ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antimikroba ekstrak 

etanol buah mengkudu (Morinda Citrifolia L) terhadap bakteri Salmonella 

tyhpi dan Escherichia coli ? 

2.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiekstrak buah mengkudu 

(Morinda Citrifolia L) sebagai antimikroba terhadap bakteri Salmonella 

tyhpi dan Escherichia coli ? 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi pada 

masyarakat bahwa buah mengkudu dapat dimanfaatkan sebagai 

antimikroba  

2. Memberikan informasi ilmiah tentang pengaruh ekstrak buah mengkudu 

(Morinda Citrifolia L), terhadap pertumbuhan bakteri Salmonella tyhpi dan 

Escherichia coli 

3. Memperluas pengetahuan tentang khasiat buah mengkudu (Morinda 

Citrifolia L) 

 

1.5 Hipotesis  

 Ekstrak Buah Mengkudu (Morinda Citrifolia L), memiliki aktivitas 

antimikroba terhadap Salmonella tyhpi dan Escherichia coli. 


