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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan kekayaan alamnya, 

sehingga banyak bahan alam yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Bahan 

alam banyak dimanfaatkan dalam bidang pertanian, industri, kesehatan, dan 

lingkungan yang umumnya bersumber dari organisme hayati. Pengetahuan 

tentang khasiat dan keamanan tanaman obat di Indonesia hanya berdasarkan 

pengalaman empiris yang diwariskan secara turun temurun dan belum teruji 

secara ilmiah. Untuk itu diperlukan penelitian tentang obat tradisional, sehingga 

nantinya obat tersebut dapat digunakan dengan aman dan efektif (Soediro, 1998).  

Penggunaan obat-obatan tradisional khususnya dari tumbuh-tumbuhan 

untuk membantu meningkatkan kesehatan masyarakat sudah cukup meluas. Salah 

satu jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat adalah meniran. Meniran 

adalah herba yang berasal dari genus Phyllanthus dengan nama ilmiah Phylanthus 

niruri Linn. Herba ini secara tradisional dapat digunakan sebagai obat radang 

ginjal, radang selaput lendir mata, virus hepatitis, peluruh dahak, peluruh haid, 

ayan, nyeri gigi, sakit kuning, sariawan, antibakteri, kanker, dan infeksi saluran 

kencing (Mangan, 2003). 

Pemanfaatan tumbuhan meniran telah banyak digunakan oleh masyarakat 

indonesia sebagai obat tradisional karena mempunyai banyak manfaat. Herba 

meniran mengandung metabolit sekunder flavonoid, terpenoid, alkaloid dan 

steroid yang salah satunya mempunyai aktivitas antibakteri (Kardinan dan 

Kusuma, 2004). 

Dalam penelitian sebelumnya, meniran hijau (Phylanthus niruri Linn) 

umumnya digunakan sebagai antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

yang di ekstraksi  menggunakan pelarut metanol dan n-heksan. Sehingga dalam 

penelitian ini mencoba menggunakan bakteri Escherichia coli dengan 

menggunakan pelarut polar, semi polar dan non polar yaitu etanol, etil asetat dan 

n-heksana (wibowo mangunwardoyo dkk, 2008). 
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Penyakit infeksi yang banyak diderita masyarakat diantaranya infeksi 

Enterobacteria dari golongan Escherichia, Salmonella, Shigella, Klebsiela, dan 

sebagainya. Golongan Escherichia yang sering terjadi, yaitu Escherichia coli (E. 

coli) (Anonim, 2005). 

E. coli secara alami hidup dalam saluran pencernaan, tetapi spesies tertentu 

dari E. coli bisa menyebabkan diare, diare seperti air atau diare peradangan. Hal 

ini berkaitan dengan kemampuan E. coli tertentu dalam membentuk enterotoksin 

yang berperan dalam pengeluaran cairan dan elektrolit. Selain peradangan usus, E. 

coli dapat menjadi penyebab terjadinya infeksi saluran kemih dan dapat 

menginfeksi aliran darah, kandung kemih, paru-paru, dan kulit (Anonim, 2005). 

Infeksi E.coli yang patogen pada manusia yaitu yang bersifat 

verotoksigenik yang menyebabkan 16.000 kasus penyakit melalui makanan dan 

900 orang meninggal per tahun di AS. Masyarakat yang mengkonsumsi makanan 

terkontaminasi dapat mendatangkan risiko penyakit bawaan makanan yaitu, 

penyakit gangguan pencernaan dan keracunan makanan dengan gejala 

mual/muntah, pusing, dan diare. Dilaporkan diare tahun 1995 sebanyak 116.075 

kasus dan keracunan makanan 1997 sebanyak 31.919 kasus di Indonesia (Buzby 

dkk, 1996). 

Pengobatan utama infeksi yang disebabkan oleh bakteri adalah antibiotik. 

Namun pada perkembangannya, banyak bakteri yang mengalami resistensi 

terhadap antibiotik. Hal ini terjadi karena bakteri lama kelamaan dapat mengubah 

dirinya sehingga dapat bertahan terhadap antibiotik yang menyerangnya. Bakteri 

E. coli sendiri telah resisten terhadap antibiotik diantaranya sulfametoksazol-

trimetoprim, amoksisilin, amoksisilin-klavulanat, dan siprofloksasin (Eryani, 

2004). 

Dengan berbagai khasiat yang dimiliki oleh meniran maka diharapkan 

dengan adanya penelitian ini untuk mengetahui efek antibakteri dari tanaman 

meniran pada bakteri E. coli. Maka dari itu, untuk menarik zat kandungan 

tanaman yang bersifat non polar digunakan n-heksana, yang semipolar digunakan 

etil asetat dan yang polar digunakan etanol. Kemudian ekstrak n-heksana, ekstrak 

etil asetat dan ekstrak etanol herba Phylanthus niruri Linn diujikan aktivitas 

antibakterinya terhadap E. coli ( Anonim, 2005). 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ekstrak n-heksana, ekstrak etil asetat dan ekstrak etanol herba 

Phylanthus niruri Linn memiliki aktivitas antibakteri E. coli ? 

2. Berapa besar konsentrasi zona hambat minimal ekstrak n-heksana, ekstrak eti 

asetat, ekstrak etanol herba Phylanthus niruri terhadap bakteri Escherichia 

coli ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak n-heksana, ekstrak etil asetat dan 

ekstrak etanol herba Phylanthus niruri Linn terhadap bakteri E. Coli 

2. Mengetahui zona hambat minimal aktivitas antibakteri E. coli ekstrak n-

heksana, ekstrak etil asetat dan ekstrak etanol herba Phylanthus niruri Linn 

 

1.4 Hipotesis 

Ekstrak n-heksana, ekstrak etil asetat dan ekstrak etanol herba Phylanthus 

niruri Linn memiliki aktivitas antibakteri E. coli 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini dapat diketahui khasiat dari Phylanthus niruri Linn yaitu 

sebagai obat antibakteri E. coli dengan efek samping yang ringan, ekonomis, 

dan efektif dalam membunuh bakteri E. coli. 

 

 

 

 

 

 

 


