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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

 

Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan 

dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Hanya sebagian kecil dari tanaman 

yang diidentifikasi dan telah diselidiki untuk bahan obat (Ansel,1989). Selasih 

(Ocimum sanctum L.) merupakan salah satu tanaman yang belum diperbanyak, 

khususnya di Indonesia. Seluruh bagian tanaman selasih bermanfaat sebagai obat, 

pestisida nabati,penghasil minyak atsiri, bahan dalam kegiatan agama atau ritual, 

sayuran dan minuman penyegar (Kardinan,2003 dan Supriadi,2000).  

 Penggunaan bahan obat tradisional yang mengandung minyak atsiri, 

akhir-akhir ini berkembang dengan pesat. Minyak atsiri yang digunakan berasal 

dari penyulingan bagian tanaman buah, bunga atau daun (Maryani, 2003). 

Tanaman yang mengandung minyak atsiri disini dapat dikatakan sebagai tanaman 

aromatik. Tanaman yang sejak waktu yang tidak diketahui lamanya ini 

dimanfaatkan untuk meringankan rasa nyeri, sebagai antivirus dan fungisida. 

Selain itu minyak atsiri tertentu dapat membunuh bakteri patogen yang 

mengganggu fisiologi tubuh (Valnet, 1980 ; Price dan Len, 1997). 

Tanaman selasih sering digunakan sebagai obat tradisional dan penghasil 

minyak atsiri (essential oil) dan minyaknya sering disebut dengan basil oil. Herba 

selasih mengandung ocimene, alpha pinene, encalyptole, linalool, geraniol, 

methylchavicol, methylcinnamate, anetol dan  champor. Minyak atsiri mempunyai 

aroma khas dan berbeda satu sama lain. Fungsi minyak atsiri yang paling umum 

adalah sebagai pengharum, baik  sebagai parfum untuk badan, kosmetik, 

pengharum ruangan dan pemberi cita rasa makanan. Hanya beberapa jenis minyak 

atsiri yang popular digunakan sebagai bahan terapi terhadap suatu jenis penyakit 

atau dengan istilah terapi aroma. Kegunaan tanaman ini sangat banyak, oleh 

karena itu tanaman ini disebut tanaman serbaguna, salah satu manfaatnya antara 

lain sebagai antibakteri. Dari bermacam-macam senyawa yang terdapat dalam 

selasih, minyak atsiri merupakan salah satu komponen yang mendapat perhatian 

secara komersial.( Kardinan, 2003 ). 
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Staphylococcus aureus dan Candida albicans merupakan kuman flora 

normal yang menyebabkan infeksi penyakit pada manusia. Staphylococcus aureus 

secara khas terdapat di pembuluh darah terminal bagian metafisis tulang panjang, 

menyebabkan nekrosis tulang, supurasi kronik dan pembentukan abses. Kuman 

ini sering ditemukan pada kulit dan selaput lendir pada manusia (Jawetz et al., 

2007). Candida albicans dapat ditemukan dimana-mana sebagai mikroorganisme 

yang menetap didalam saluran yang berhubungan dengan lingkungan luar bagian 

tubuh manusia (rectum, rongga, mulut vagina) prevalensi terjadinya infeksi 

Candida albicans pada manusia dihubungkan dengan kekebalan tubuh yang 

menurun sehingga infeksi bisa terjadi ( Tjampaksari, 2006 ). 

Untuk menambah data ilmiah mengenai daya hambat basil oil sebagai 

antimikroba, maka perlu dilakukan pengujian minyak atsiri herba selasih 

(Ocimum sanctum L.) dan penentuan diameter hambat terhadap mikroba uji. 

Mikroba uji yang digunakan adalah Staphylococcus aureus yang mewakili bakteri 

gram positif dan Candida albicans mewakili jamur. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah minyak atsiri herba selasih memiliki aktivitas antimikroba terhadap 

Staphylococcus aureus dan Candida albicans ? 

2. Bagaimana profil komponen penyusun minyak atsiri dengan cara 

Kromatografi Lapis Tipis ( KLT ) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui daya antimikroba minyak atsiri terhadap pertumbuhan 

Staphylococcus aureus dan Candida albicans. 

2. Mengetahui profil komponen penyusun minyak atsiri dengan cara 

Kromatografi Lapis Tipis ( KLT ). 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

salah satu manfaat dari tanaman selasih (Ocimum sanctum L.) yakni sebagai 

antimikroba yang diukur dengan melihat diameter hambat dari herba selasih. 

Hasil penelitian ini juga bermanfaat sebagai informasi awal bagi penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui kandungan senyawa aktif yang berguna sebagai 

antimikroba dalam minyak atsiri herba selasih (Ocimum sanctum L.). 

 

1.5. Hipotesis 

Minyak atsiri herba selasih (Ocimum sanctum L.) memiliki aktivitas 

antimikroba terhadap Staphylococcus aureus dan Candida albicans. 

 


