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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salmonella typhi merupakan bakteri batang gram negative yang tidak

membentuk spora, serta memiliki kapsul. Bakteri ini juga bersifat fakultatif, dan

sering disebut sebagai facultative intra-cellular parasites. Banyak penyakit atau

gangguan kesehatan lainnya yang disebabkan oleh bakteri ini, seperti infeksi kulit,

infeksi saluran pencernaan, infeksi saluran pernafasan dan infeksi usus.

Salmonella typhi merupakan penyebab penyakit yang dapat menimbulkan

malnutrisi dan membuat malnutrisi yang telah ada semakin memburuk.

Salmonella typhi menghasilkan zat toksin yang menyebabkan sel usus halus

memproduksi cairan melebihi kemampuan usus besar dalam menyerap cairan

Bakteri ini penyebab demam tifoid pada saluran pencernaan berupa pendarahan,

kerusakan hati dan sumsum tulang belakang sampai meningitis. Demam tifoid

merupakan penyakit endemik di Indonesia. Berdasarkan data dari WHO (2003),

tercatat 900.000 kasus pertahun di Indonesia dan lebih dari 200.000 diantaranya

meninggal dunia. Sebagai negara tropis Indonesia yang memiliki iklim hangat

akan cenderung menjadikan bakteri Salmonella typhi mampu tumbuh subur.

Makanan dan minuman yang terkontaminasi merupakan mekanisme

transmisi kuman Salmonella, termasuk Salmonella typhi. Salmonella typhi mampu

hidup dalam air, es, debu, sampah kering dan apabila organisme ini termasuk ke

dalam tempat hidup yang cocok (daging, kerang dan sebagainya) bakteri ini akan
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berkembangbiak mencapai dosis infektif. Demam tifoid masih merupakan

masalah kesehatan di Indonesia. Angka kesakitan demam tifoid di Indonesia

masih tinggi, berkisar antara 0,8-1% (Depkes, 2009). Tentunya perlu diperhatikan

faktor kebersihan lingkungan, pembuangan sampah dan klorinasi air minum di

dalam pencegahan Salmonellosis khususnya demam tifoid pada saluran

pencernaan berupa pendarahan, kerusakan hati, sumsum tulang belakang,

meningitis dan infeksi-infeksi lainnya.

Infeksi-infeksi yang diderita manusia umumnya dapat disembuhkan

dengan menggunakan antibiotik sintesis. Namun penggunaan antibiotik sintesis

untuk infeksi lokal telah dikurangi karena kecenderungan menimbulkan

hipersensitivitas secara lokal pada kulit (Ganiswara, 2003). Beberapa efek

samping yang ditimbulkannya seperti reaksi elergi dan reaksi toksik.

Permasalahan global yang saat ini dialami oleh banyak negara di dunia

adalah masih tingginya resistensi bakteri terhadap senyawa antibakteri. Beberapa

isolat bakteri yang resisten tersebut mengakibatkan kegagalan terapi dalam proses

klinik. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan adanya penelitian lebih

lanjut untuk mendapatkan bahan alternatif yang mampu mengatasi infeksi yang

disebabkan oleh bakteri yang resisten terhadap antibiotika seperti dengan

penggunaan tanaman obat antimikroba alami tentunya yang dapat diperoleh dari

tumbuhan.

Pengobatan primer di Asia dan Afrika 70-80% populasinya masih

tergantung pada obat tradisional (WHO, 2008). Meluasnya penggunaan obat

tradisional disebabkan kepercayaan masyarakat bahwa obat tradisional berbahan



3

alami lebih aman dan tidak menimbulkan efek samping . Tentunya tumbuhan

yang dipakai dalam pengobatan tradisional perlu ditunjang dengan kajian ilmiah

sehingga dapat dipastikan kebenaran khasiatnya dan dapat diperoleh data ilmiah

mengenai komponen aktif dari bahan nabati tersebut (Depkes RI, 2000). Tanaman

obat mengandung bahan aktif penting terutama dari senyawa metabolit sekunder

dengan struktur-struktur yang unik dan bervariasi, yang dikembangkan lebih jauh

dengan meninjau hubungan gugus aktif senyawa dengan reseptor penyakit dalam

tubuh. Senyawa bahan alam dalam tanaman telah menyumbang sekitar 40% dari

bahan obat (Edeoga, 2005). Hal ini memicu banyaknya inovasi dalam

pemanfaatan dan pengolahan bahan-bahan alami yang secara modern dapat

dikembangkan menjadi obat-obatan tradisional yang terstandart dan diakui oleh

masyarakat secara luas. Salah satu diantaranya menggunakan tanaman Artocarpus

altilis.

Tanaman Artocarpus altilis banyak tumbuh pada daerah tropis seperti

Indonesia, Thailand, Kamboja dan Vietnam. Artocarpus altilis tergolong tanaman

tropik sejati, tanaman ini mampu tumbuh dengan baik pada daerah dataran rendah

yang panas dan sangat kering maupun daerah basah dan berair. Keberadaan sukun

di Indonesia sudah tersebar luas di berbagai daerah.. Produksi Artocarpus altilis

di Indonesia terus meningkat dari 35.435 ton pada tahun 2000 menadi 113.778 ton

pada tahun 2008. Namun, selama dua tahun terakhir, produksi sukun menurun

hingga 89.231 ton. Hal ini terjadi karena adanya penurunan luas panen sebesar

24,87% pada periode 2007-2010. Saat ini sentra produksi sukun di Indonesia di

antaranya Sukabumi (Jawa Barat), Cilacap, Purworejo dan Kulonprogo (Jawa
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Tengah), D.I Yogyakarta, Kediri (Jawa Timur), Bali, Bone (Sulawesi Selatan),

Kalimantan timjur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Banten

(Harmanto, 2012).

Artocarpus altilis sudah sejak lama digunakan sebagai tanaman obat

tradisional oleh masyarakat. Seluruh bagian dari tanaman Artocarpus altilis

mengandung senyawa flavonoid. Sejumlah turunan flavonoid telah berhasil

diidentifikasi dari akar dan ranting tanaman ini. Penelitian terdahulu yang

dilakukan oleh Boonphong, dkk (2007), berhasil mengisolasi sembilan senyawa

flavon dari ekstrak dichloromethane akar sukun. Hasil ujinya tanaman ini

memiliki flavonoid yang khas, kesembilan senyawa itu berkhasiat sebagai

antibakteri terhadap Mycobocterium tuberculosis. Selain bagian akar, daun dari

tanaman Artocarpus altilis ini juga diyakini memiliki kandungan senyawa kimia

berkhasiat bagi kesehatan, seperti mengobati penyakit liver, hepatitis, gatal-gatal,

pembesaran limpa, jantung dan ginjal. Kandungan kimia yang terdapat pada daun

Artocarpus altilis antara lain saponin, polifenol, tannin, asam hidrosianat,

asetilkolin dan riboflavin. Daun Artocarpus altilis yang kuning mengandung

fenol, kuersetin dan kamferol. Senyawa polifenol yang terkandung dalam daun

Artocarpus altilis telah terbukti dapat digunakan sebagai antimikroba (Ketty,

2012).

Penelitian sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh

Sulistiyahningsih, dkk (2009), dalam penelitian tersebut menggunakan ekstrak

etanol daun Artocarpus altilis yang terbukti mempunyai khasiat sebagai

antimikroba terhadap bakteri Escherichia coli, Bacillus subtilis .dan jamur
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Candida albicans, Microspora gypsium. Pada penelitian tersebut menunjukkan

bahwa ekstrak daun Artocarpus altilis dengan konsentrasi minimal 20% mampu

menghambat pertumbuhan Escherichia coli, dan dengan konsentrasi minimal 5%

mampu menghambat pertumbuhan Bacillus subtilis.

Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk menguji kandungan bahan

aktif pada tanaman atau bahan alam untuk menghambat pertumbuhan bakteri

Salmonella typhi, diantaranya yakni penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah

(2005), tentang penggunaan daun beluntas untuk menghambat pertumbuhan

Salmonella typhi dan Staphylococcus aureus. Penelitian lain dilakukan oleh

Nasution, dkk (2012), yakni penelitian tentang antibakteri ekstrak daun benalu

untuk menghambat pertumbuhan Salmonella typhi. Kemudian penelitian yang

menggunakan rimpang temu kunci untuk menghambat pertumbuhan Salmonella

typhi yang dilakukan oleh Lestari (2005). Namun sejauh ini belum ditemukan

penelitian yang menggunakan tanaman Artocarpus altilis sebagai antibakteri

terhadap pertumbuhan bakteri Salmonella typhi .

Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pemberian ekstrak akar dan

daun Artocarpus altilis dengan menggunakan besar konsentrasi berbeda dalam

penghambatan pertumbuhan Salmonella typhi serta keefektifan akar dan daun

Artocarpus altilis apabila digunakan untuk obat antibakteri alami, sehingga

penelitian ini mengambil judul “Uji Daya Antibakteri Berbagai Konsentrasi

Ekstrak Akar dan Daun Sukun (Artocarpus altilis) Terhadap Zona Hambat

Pertumbuhan Bakteri Salmonella typhi secara In Vitro”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti

menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Adakah perbedaan zona hambat pertumbuhan Salmonella typhi setelah

pemberian ekstrak bagian tanaman Artocarpus altilis secara in vitro?

2. Adakah perbedaan zona hambat pertumbuhan Salmonella typhi setelah

pemberian berbagai konsentrasi ekstrak bagian tanaman Artocarpus altilis

secara in vitro?

3. Apakah interaksi antara berbagai macam ekstrak Artocarpus altilis dalam

berbagai konsentrasi mempengaruhi perbedaan zona hambat pertumbuhan

Salmonella typhi secara in vitro?

4. Pada pemberian ekstrak bagian tanaman Artocarpus altilis manakah yang

memiliki pengaruh terbaik terhadap zona hambat pertumbuhan Salmonella

typhi secara in vitro?

5. Pada pemberian berbagai konsentrasi ekstrak bagian tanaman Artocarpus

altilis berapakah yang memiliki pengaruh terbaik terhadap zona hambat

pertumbuhan Salmonella typhi secara in vitro?

6. Pada pemberian ekstrak bagian tanaman Artocarpus altilis dalam berbagai

konsentrasi berapakah yang memiliki pengaruh terbaik terhadap zona hambat

pertumbuhann Salmonella typhi secara in vitro?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan tentang apa yang dituju dengan

kegiatan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah

diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis perbedaan zona hambat pertumbuhan Salmonella typhi setelah

pemberian ekstrak bagian tanaman Artocarpus altilis secara in vitro.

2. Menganalisis perbedaan zona hambat pertumbuhan Salmonella typhi setelah

pemberian berbagai konsentrasi ekstrak bagian tanaman Artocarpus altilis

secara in vitro.

3. Menganalisis interaksi antara ekstrak bagian tanaman Artocarpus altilis dalam

berbagai konsentrasi mempengaruhi perbedaan zona hambat pertumbuhan

Salmonella typhi secara in vitro.

4. Menentukan ekstrak bagian tanaman Artocarpus altilis yang memiliki

pengaruh terbaik terhadap zona hambat pertumbuhan Salmonella typhi secara

in vitro.

5. Menentukan konsentrasi ekstrak bagian tanaman Artocarpus altilis yang

memiliki pengaruh terbaik terhadap zona hambat pertumbuhan Salmonella

typhi secara in vitro.

6. Menentukan interaksi antara ekstrak bagian tanaman dan konsentrasi ekstrak

Artocarpus altilis yang memiliki pengaruh terbaik terhadap zona hambat

pertumbuhan Salmonella typhi secara in vitro.
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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. Manfaat bagi dunia pendidikan yaitu hasil penelitian ini secara keseluruhan

dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam bidang kajian pendidikan

lingkungan hidup dan pemanfaatan bahan tumbuhan sebagai tanaman obat

tradisional ekstrak akar dan daun Artocarpus altilis terhadap zona hambat

pertumbuhan Salmonella typhi.

2. Manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan gambaran informasi tentang

antibakteri alternatif dari senyawa bahan alam ekstrak akar dan daun

Artocarpus altilis untuk menghambat pertumbuhan Salmonella typhi yang

merupakan bakteri penyebab demam tifoid pada manusia.

3. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan pengetahuan

dan teknologi mengenai manfaat kandungan senyawa antibakteri pada ekstrak

akar dan daun Artocarpus altilis terhadap zona hambat pertumbuhan

Salmonella typhi



9

1.5 Batasan Penelitian

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang ada, dan untuk

menghindari perluasan masalah dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah

pada penelitian ini adalah:

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah akar Artocarpus altilis dan

daun Artocarpus altilis yang diperoleh di daerah sekitar kampus Universitas

Muhammadiyah Malang.

2. Bagian akar Artocarpusaltilis yang dibuat ekstrak adalah bagian kulit hingga

daging akar. Sedangkan bagian daun Artocarpus altilis yang dibuat ekstrak

adalah daun yang memiliki warna hijau mencolok, tidak terlalu tua ataupun

terlalu muda.

3. Bakteri uji yang digunakan adalah Salmonella typhiyang didapatkan dari

biakan murni yang ada di Laboratorium Biomedik Kampus 2 Universitas

Muhammadiyah Malang

4. Parameter yang dipakai dalam penelitian ini adalah diameter zona hambat dari

Salmonella typhi secara in vitro

5. Konsentrasi ekstrak akar Artocarpus altilis yang digunakan dalam penelitian

ini hanya sebatas 40%, 50%, 60%, 70% dan 80%

6. Konsentrasi ekstrak daun Artocarpus altilis yang digunakan hanya

sebatashanya sebatas 40%, 50%, 60%, 70% dan 80%

7. Antibiotik Tetrasiklin digunakan dalam penelitian ini sebab mempunyai daya

antimikroba terhadap beberapa bakteri gram negative termasuk pada

Salmonella typhi
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1.6 Definisi Istilah

1. Uji Daya Antibakteri adalah Pengujan besar pengaruh dari beberapa perlakuan

yang diberikan pada bakteri uji untuk mengetahui aktivitas bakteri karena

pemberian zat yang bersifat antimikroba (Kurniawati, 2008).

2. Konsentrasi adalah angka banding volume zat terlarut terhadap volume zat

pelarut atau larutan yang dinyatakan khusus (Andriani, 2006).

3. Ekstrak Artocarpus altilis adalah sediaan yang diperoleh dari organ tumbuhan

dengan menarik sari aktifnya dengan pelarut etanol, kemudian

memekatkannya hingga tahap tertentu (Susetyarini, E. & Ariesandy,2011).

Dalam penelitian ini ekstrak yang digunakan yaitu ekstrak kulit akar dan daun

Artocarpus altilis.

4. Zona hambat pertumbuhan adalah adalah daerah jernih di sekeliling cakram

kertas (paper disk) yang tidak ditumbuhi bakteri dan sudah ditetesi ekstrakum

sebagai antimikoba (Waluyo, 2010).

5. Salmonella typhi adalah bakteri batang gram negatif dan tidak membentuk

spora, serta memiliki kapsul, bersifat fakultatif, dinding selnya terdiri atas

murein, lipoprotein, fosfolipid, protein, dan lipopolisakarida (LPS) dan

tersusun sebagai lapisan-lapisan (Dzen, 2003).

6. In vitro adalah suatu percobaan biologi yang dilakukan di dalam alat-alat

laboratorium  yang terbuat dari kaca, seperti cawan petri, erlenmeyer, tabung

kultur, botol, dan sebagainya (Volk dan Wheleer, 1990).


