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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah dalam bidang kesehatan 

yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Infeksi merupakan penyakit yang 

dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain, dari hewan ke manusia. Infeksi 

disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur dan 

protozoa (Gibson, 1996). Infeksi juga disebabkan oleh munculnya strain bakteri 

yang resisten terhadap antibiotik. Bagi negara-negara berkembang, timbulnya 

strain bakteri yang resisten terhadap antibiotik pada penyakit infeksi merupakan 

masalah yang penting. Kekebalan bakteri terhadap antibiotik menyebabkan angka 

kematian semakin meningkat. Sedangkan penurunan infeksi oleh bakteri-bakteri 

patogen yang dapat menyebabkan kematian sulit dicapai, selain itu cara 

pengobatan yang menggunakan kombinasi berbagai antibiotik juga dapat 

menimbulkan masalah resistensi. (Jawetz, 2001). Karena berkembangnya populasi 

bakteri yang resisten, maka antibiotik yang pernah efektif untuk mengobati 

penyakit-penyakit tertentu kehilangan nilai kemoterapeutiknya (Pelczar dan Chan, 

1988). 

Salah satu bakteri penyebab infeksi adalah Shigella dysentriae yang 

menyebabkan penyakit disentri. Disentri merupakan suatu infeksi yang 

menimbulkan luka yang menyebabkan tukak terbatas di kolon yang ditandai 

dengan gejala khas yang disebut sebagai sindroma disentri, yakni: sakit di perut 
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yang sering disertai berak-berak, dan tinja mengandung darah dan lendir (Devi, 

2009). Di dunia sekurangnya 200 juta kasus dan 650.000 kematian terjadi akibat 

disentri basiler pada anak-anak di bawah umur 5 tahun. Kebanyakan kuman 

penyebab disentri basiler ditemukan di negara berkembang dengan kesehatan 

lingkungan yang masih kurang. Secara nasional, angka kematian akibat diare 

meningkat dari tahun 2005 ke tahun 2006, dari 347 per 1000 penduduk menjadi 

423 per 1000 penduduk. Kejadian luar biasa terjadi tahun 2006 dengan kasus 

lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2005, yaitu 10.980 penderita dan angka 

kematian 2,52%  (Kompas, 2011). 

Hal tersebut mendorong penemuan sumber obat-obatan antimikroba lain 

dari bahan alam yang dapat berperan sebagai antijamur dan antibakteri yang lebih 

patogen dan relatif lebih murah. Selain itu, banyak orang yang telah menyadari 

efek samping yang ditimbulkan obat-obat antibiotik terutama bila digunakan 

dalam jangka waktu yang lama (Wijayanti, 2010). 

Bahan kimia dapat meracuni sel-sel tubuh atau mempengaruhi organ 

tertentu yang mungkin berkaitan dengan sifat bahan kimia atau berhubungan 

dengan tempat bahan kimia memasuki tubuh atau disebut juga organ sasaran. Efek 

jangka panjang pada paru-paru menyebabkan  iritasi (menyebabkan bronkhitis 

atau pneumonitis), efek bahan kimia jangka pendek terhadap hati dapat 

menyebabkan inflamasi sel-sel (hepatitis kimia), nekrosis (kematian sel), dan 

penyakit kuning. Sedangkan efek jangka panjang berupa sirosis hati dari kanker 

hati, efek bahan kimia terhadap ginjal meliputi gagal ginjal mendadak (gagal 

ginjal akut), gagal ginjal kronik dan kanker ginjal atau kanker kandung kemih, 
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Banyak bahan kimia bersifat iritan pada kulit dapat menyebabkan dermatitis atau 

dapat menyebabkan sensitisasi kulit dan alergi (Wisaksono, 2002). Dengan 

adanya banyak efek samping dari bahan kimia tersebut, sekarang banyak 

masyarakat yang kembali menggunakan obat tradisional yang merupakan warisan 

nenek moyang (Wijayanti, 2010). Penggunaan obat tradisional menurut Survei 

Kesehatan Rumah Tangga mengalami peningkatan dari 23,2% menjadi 29,9%, 

sedangkan persentase penggunaan tumbuhan obat oleh masyarakat untuk 

mengobati diare pada anak di bawah 5 tahun sebesar 4% (Winarno, 1996). 

Negara Indonesia berada di daerah tropis yang banyak keanekaragaman 

tanaman yang ada di Indonesia. Berbagai macam tanaman dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan pangan maupun bahan obat (Wijayanti, 2010). Salah satu tanaman 

yang dapat digunakan sebagai obat adalah bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L.). 

Menurut Sabir (2005) salah satu kandungan senyawa kimia yang penting pada 

rosella adalah senyawa flavonoid. Flavonoid merupakan salah satu senyawa fenol 

alami yang tersebar luas pada tumbuhan, yang disintesis dalam jumlah sedikit 

(0,5–1,5%) dan dapat ditemukan pada hampir semua bagian tumbuhan. Penelitian 

secara in vitro maupun in vivo menunjukkan aktivitas biologis dan farmakologis 

dari senyawa flavonoid sangat beragam, salah satu diantaranya yakni memiliki 

aktivitas antibakteri. Jumlah flavonoid yang terkandung dalam kelopak bunga 

rosella yaitu sebanyak 12,759 mg/g. Flavonoid pada kelopak rosella bermanfaat 

mencegah kanker, mengendalikan tekanan darah, melancarkan peredaran darah, 

melancarkan sistem pembuangan, antibakteri dan menurunkan kadar kolesterol 

dalam darah (Wijayanti, 2010).  
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Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI ekstrak rosella 

15% dapat menghambat pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis, 10 ml dosis 

ekstrak 20% dapat menghambat pertumbuhan Bacillus sp. pada kelinci yang 

terinfeksi, sedangkan menurut penelitian Roestinawati (2009) Konsentrasi 

Hambat Minimum bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) sebesar 0,2 g/ml dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri  Eschericia coli, Salmonella typhy dan 

Staphylococcus aureus. Namun penggunaan bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa 

L.)  sebagai obat tradisional dalam bentuk ekstrak kurang begitu efektif, karena 

untuk melaksanakan proses ini membutuhkan peralatan yang lebih kompleks dan 

berharga mahal, ditambah dengan tenaga kerja yang mendukung dengan 

pengetahuan maupun ketrampilan pembuatan ekstrak (Fajar, 2008). 

Pada penelitian terdahulu ditemukan bahwa uji sitotoksik dan aktivitas 

antibakteri ekstrak metanol berpengaruh terhadap kelopak rosella. Pada uji 

aktivitas antibakteri kandungan yang berkhasiat sebagai antibakteri pada tanaman 

ini antara lain glikosida jantung, flavonoid, saponin, dan alkaloid. Kelopak rosella 

memperlihatkan aktivitas antibakteri dengan minimum inhibitory concentration 

(MIC) 0,30±0,2-1,30±0,2 mg/ml terhadap Staphylococcus aureus, Bacillus 

stearothermophilus, Micrococcus luteus, Serratia mascences, Clostridium 

sporogenes, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Bacillus cereus, 

Pseudomonas fluorescence dengan metode disc-diffusion (Olelaye, 2010). Hal ini 

disebabkan karena adanya flavonoid yang terkandung didalam tanaman rosella. 

Kandungan flavonoid dapat menghambat pertumbuhan bakteri melalui denaturasi 

protein yang menyebakan kerusakan membran sel dan merusak dinding sel 
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(Robinson, 1995). Sehingga, kemungkinan filtrat bunga rosella dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Shigella dysentriae. 

Berdasarkan kajian diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul 

“Pengujian Daya Antimikroba Filtrat Bunga Rosella (Hibiscus sabdarifa L.) 

Terhadap Pertumbuhan Bakteri Shigella dysentriae Secara In Vitro”. 

1.2.Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Adakah pengaruh dari berbagai konsentrasi filtrat bunga rosela (Hibiscus 

sabdarifa L.) dalam menghambat pertumbuhan bakteri Shigella dysentriae 

secara in vitro? 

2. Pada konsentrasi berapakah filtrat bunga rosela  (Hibiscus sabdarifa L.) 

efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Shigella dysentriae secara 

in vitro? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari berbagai konsentrasi filtrat bunga rosela 

(Hibiscus sabdarifa L.) dalam menghambat pertumbuhan bakteri Shigella 

dysentriae secara in vitro. 

2. Untuk mengetahui konsentrasi filtrat bunga rosela  (Hibiscus sabdarifa L.) 

yang efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Shigella dysentriae 

secara in vitro. 
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1.4.Manfaat Penelitian  

  Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1.4.1 Secara Teoritis 

1. Dapat memberikan masukan mengenai kekuatan antibakteri filtrat bunga 

rosela (Hibiscus sabdarifa L.) terhadap bakteri Shigella dysentriae secara in 

vitro. 

2. Dapat mendorong perkembangan ilmu-ilmu biologi khususnya di bidang 

farmasi serta memberikan gambaran tentang bahan-bahan penyusun dan 

khasiatnya pada tanaman obat tradisional dalam hal ini adalah filtrat bunga 

rosela (Hibiscus sabdarifa L.) sebagai bahan alternatif untuk mengobati 

penyakit diare. 

1.4.2    Secara Umum 

1. Merupakan sarana informasi dalam menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi peneliti dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian 

ini. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang alternatif alami untuk 

mengobati penyakit diare/disentri melalui pemberian filtrat bunga rosela 

(Hibiscus sabdarifa L.) yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai upaya 

kesehatan masyarakat dalam hal penanganan penyakit diare. 

3. Dengan menggunakan filtrat bunga rosela (Hibiscus sabdarifa L.) lebih 

praktis, murah, dan sederhana karena tidak memerlukan alat mahal untuk 

(untuk mengekstrak) tetapi cukup dengan direbus, di samping itu untuk 
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membuat filtrat lebih cepat dari pada di ekstrak yang memerlukan waktu 

lama dan mahal. 

1.5. Definisi Istilah 

1. Daya antimikroba adalah kemampuan bunga rosela  (Hibiscus sabdarifa 

L.) untuk menghambat pertumbuhan atau aktivitas dari Shigella 

dysentriae. 

2. Filtrat adalah hasil dari penyaringan, biasanya berwujud cair yang terpisah 

dari campuran padatnya atau cairan jernih hasil penyaringan (Kashiko, 

2002). 

3. Bunga rosela adalah tanaman herba tahunan yang dapat tumbuh subur di 

tanah yang gembur dan subur dengan pH tanah yaitu 5,5-7 (Mardiah, 

2009). 

4. Shigella dysentriae merupakan bakteri patogen yang dapat menyebabkan 

penyakit shigellosis atau sering disebut disentri basiler (Volk dan wheller, 

1988). 

5. In Vitro adalah suatu percobaan biologi yang dilakukan dalam tabung 

reaksi atau wadah laboratori lamanya atau dapat diartikan sebagai suatu 

istilah untuk menyebut penelitian yang dilakukan di dalam laboratorium 

(Volk dan Wheller, 1988). 
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