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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi disegala bidang merupakan suatu peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Diantara sekian banyak kemajuan teknologi tersebut 

salah satunya adalah kemajuan dibidang farmasi, terbukti dari banyaknya jenis 

obat-obatan yang dihasilkan untuk mencegah ataupun menyembuhkan suatu 

penyakit. Meskipun demikian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata 

tidak begitu saja mampu menghilangkan pengobatan tradisional yang dewasa ini 

juga sama berkembang. 

Seiring dengan berkembangnya penggunaan tumbuhan obat dalam 

kesehatan dengan semboyan back to nature, keingintahuan masyarakat terhadap 

khasiat dan manfaat tumbuhan obat pun semakin berkembang. Kelebihan 

penggunaan tumbuhan obat dibandingkan dengan pemakaian bahan kimia adalah 

tidak adanya efek samping yang berlebihan seperti timbulnya resistensi suatu 

penyakit akibat penggunaan obat kimia tertentu.  

Sebagai negara agraris Indonesia mempunyai banyak jenis tumbuhan yang 

dapat dimanfaatkan sebagai tumbuhan obat antara lain daun sirih (Piper bettle L.), 

bandotan (Ageratum conyzoides L.), putri malu (Mimosa pudica  L.), lengkuas 

(Alpinia gulanga SW), dan salah satunya adalah bungur (Lagerstroemia speciosa 

Pers.). 
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Bungur (Lagerstroemia speciosa Pers.) adalah jenis tanaman tahunan 

dengan tinggi lebih dari 20 m yang dapat tumbuh di tanah gersang maupun tanah 

subur pada ketinggian di bawah 300 mdpl sampai ketinggian 800 mdpl (Steenis, 

1975). Keberadaan potensi obat pada suatu tanaman selalu berkaitan erat dengan 

senyawa-senyawa yang dikandungnya, begitu juga dengan tanaman bungur. 

Bagian tanaman bungur menurut (Rubi, 2005) yang biasa digunakan 

masyarakat sebagai obat adalah biji untuk obat hipertensi dan eksim, daun sebagai 

obat hipertensi, diabetes mellitus dan kencing batu serta kulit kayunya untuk 

mengobati penyakit diare, disentri dan kencing nanah. Selain itu juga disebutkan 

bahwa daun bungur dapat digunakan untuk mengobati penyakit bisul (Anonim, 

2003). Penyakit ini merupakan salah satu penyakit pada kulit yang disebabkan 

oleh bakteri Staphylococcus aureus melalui infeksi pada luka. Adapun 

pemanfaatan daun bungur sebagai obat ini lebih banyak ditemukan untuk 

mengobati penyakit diabetes mellitus. 

Dalimartha (2000) dan Rubi (2005) menyatakan bahwa dalam daun 

bungur terkandung beberapa senyawa kimia yaitu alkaloid, saponin, flavonoid, 

dan tanin. Alkaloid merupakan senyawa yang bersifat basa (Harborne, 1987). 

Menurut Volk dan Wheeler (1988) sifat basa pada suatu bahan mempunyai efek 

bakterisida. Dengan demikian alkaloid mempunyai sifat antim ikroba. Sedangkan 

saponin adalah suatu senyawa aktif permukaan yang bersifat mirip dengan sabun 

dan menimbulkan busa jika dikocok dalam air (Robinson, 1995). Sabun 

merupakan salah satu bahan antimikroba yang bekerja dengan cara mengurangi 

tegangan permukaan (Pelc zar dan Chan, 1988). Karena saponin bersifat mirip 
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sabun dan sebagaimana diketahui sabun merupakan salah satu bahan antimikroba 

maka saponin juga mempunyai sifa t antimikroba. Flavonoid dan tanin merupakan 

senyawa kimia dalam kelompok fenol (Harborne, 1987; Robinson, 1995). 

Menurut Darkuni (1997) fenol merupakan senyawa antiseptis dan termasuk salah 

satu bahan yang bersifat antimikroba. Sebagai bahan antimikroba, fenol dan 

turunannya bekerja terutama dengan cara mendenaturasi protein sel dan merusak 

membran sel sehingga mengakibatkan pertumbuhan suatu sel terganggu (Pelc zar 

dan Chan, 1988). Flavonoid dan tanin merupakan turunan senyawa fenol maka 

keduanya pun bersifat antimikroba. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan 

bahwa senyawa-senyawa dalam daun bungur tersebut, alka loid, saponin, 

flavonoid dan tanin bersifat antimikroba. Untuk membuktikan ada tidaknya daya 

antimikroba pada daun bungur tersebut maka perlu diadakan pengujian. Dalam 

pengujian ini diperlukan mikroorganisme yang representatif yang disebut dengan 

mikroorganisme uji. 

Bakteri yang dijadikan sebagai organisme uji menurut Darkuni (1997) 

harus mempunyai kriteria tertentu diantaranya adalah tidak me ngalami perubahan 

apapun, resisten terhadap bahan antimikroba, dan mempunyai kelebihan tertentu 

dibanding dengan bakteri lain sehingga dapat mewakili beberapa bakteri lain. 

Pengujian daya antimikroba daun bungur ini menggunakan bakteri 

Staphylococcus aureus karena sifat resistensinya yang tinggi. Meskipun 

Staphylococcus aureus tidak berkapsul dan tidak berspora tetapi merupakan 

bakteri gram positif yang memiliki dinding sel sangat tebal sehingga sangat tahan 
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terhadap pengaruh zat kimia maupun pengaruh suhu dibanding dengan bakteri 

lain. 

Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa infus daun bungur dengan 

konsentrasi 10% dan 20% dapat menurunkan kadar glukosa darah kelinci, hal ini 

menunjukkan bahwa daun bungur dapat mengendalikan penyakit diabetes 

mellitus, awal gejala dari penyakit ini adalah timbulnya bisul atau benjolan terasa 

gatal-gatal yang berisi nanah dan itu disebabkan oleh bakteri Staphylococcus 

aureus. (Putu Pramitasari, 1992). Penelitian lain yang dilakukan oleh Heriyanto 

(1992), didapatkan juga bahwa ekstrak kulit batang bungur menunjukkan adanya 

daya antibakteri terhadap Escherichia  coli dan Shigella sonnei. 

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas  

menunjukkan bahwa bagian-bagian tertentu dari tanaman bungur mempunyai 

banyak manfaat, salah satunya adalah daun bungur yang bermanfaat sebagai 

antiba kteri atau antimikroba. Oleh karena  itu peneliti ingin mengadakan 

penelitian tentang “Uji Daya Antimikroba Air Rebusan Daun Bungur 

(Lagerstroemia speciosa Pers.) terhadap Pertumbuhan Bakteri 

Staphylococcus aureus secara In Vitro“. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut maka rumusan masalah 

yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh air rebusan daun bungur (Lagerstroemia speciosa Pers.) 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus? 
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2. Adakah pengaruh perbedaan konsentrasi air rebusan daun bungur 

(Lagerstroemia speciosa Pers.) terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus? 

3. Pada konsentrasi berapakah air rebusan daun bungur (Lagerstroemia speciosa 

Pers.) menunjukkan daya antimikroba paling efektif terhadap per tumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui pengaruh air rebusan daun bungur (Lagerstroemia speciosa 

Pers.) terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. 

2 Untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi air rebusan daun bungur 

(Lagerstroemia speciosa Pers.) terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus. 

3 Untuk mengetahui konsentrasi paling efektif air rebusan daun bungur 

(Lagerstroemia speciosa Pers.) yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus. 

 

 1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu mendorong perkembangan ilmu-ilmu biologi 

khususnya bidang mikrobiologi dan bidang farmasi dan umumnya bidang 
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kedokteran serta memberikan informasi ilmiah mengenai kegunaan daun 

bungur (Lagerstroemia speciosa Pers.). 

2. Secara praktis  

Peneliti ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa air rebusan 

daun bungur dapat dimanfaatkan sebagai bakterisida alternatif untuk 

mengatasi masalah yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. 

3. Dapat digunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut khususnya mengenai 

daya antimikroba bagian-bagian tanaman lainnya yang berasal dari tanaman 

bungur. 

 

 1.5 Batasan Penelitian  

Batasan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Air rebusan daun bungur diperoleh dari daun tanaman bungur yang tua yaitu 

daun     yang ter letak pada pangkal tangkai daun dan diambil dari satu pohon. 

2. Konsentrasi air rebusan daun bungur yang dipakai adalah konsentrasi 0,78%; 

1,56%; 3,125%; 6,25%; 12,5%; 25%; 50% dan 100% (berdasarkan uji 

pendahuluan , disamping itu penelitian ini merupakan penelitian dasar dalam 

pengujian daya antimikroba) 

3. Pengamatan dilakukan setelah bakteri diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 

37°C. 

4. Penelitian ini hanya mengamati zona hambat air rebusan daun bungur 

terhadap Staphylococcus aureus yang ditunjukkan dengan diameter daya 

hambat yang dibentuk. 
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5. Dalam penelitian ini tidak dipelajari efek samping, reaksi-reaksi kimia dan 

perubahan fisiologis yang disebabkan oleh air rebusan daun bungur dalam 

menghambat Staphylococcus aureus. 

 

 1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Air rebusan daun bungur adalah air hasil dari rebusan daun bungur segar yang 

diperoleh dengan cara merebusnya sampai me ndidih selama 15 menit dengan 

maksud senyawa-senyawa yang ada di dalam daun ikut terlarut, kemudian 

menyaringnya dengan kertas saring steril. 

2. Staphylococcus aureus adalah merupakan organisme yang biasanya terdapat 

dibagian tubuh manusia termasuk hidung, tenggorokan, kulit yang berwarna 

kuning emas yang berkelompok membentuk untaian se perti buah anggur 

(Todar, 2002). 

3. Konsentrasi adalah banyaknya zat yang terlarut dibandingkan dengan jumlah 

pelarut (Ganiswara, 2001). 

4. Antimikroba adalah zat yang terdapat dalam tanaman dan mempunyai 

kemampuan untuk membunuh bakteri.  

5. Daerah daya hambat adalah suatu area yang tidak ditumbuhi oleh 

mikroorganisme setelah pemberian zat antimikroba dan biasanya ditandai 

dengan daerah berwarna bening atau transparan. Berpengaruh atau tidaknya 

suatu bahan antimikroba dapat dilihat dari besar kecilnya area yang tidak 

ditumbuhi mikroba. Pengukuran diameter daya hambat menggunakan alat 
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yang disebut dengan jangka sorong, dengan pengukuran awal dari tepi daerah 

daya hambat hingga tepi daya hambat yang terpanjang lainnya, sedangkan 

satuan pengukurannya digunakan mm. 

6. In vitro adalah suatu percobaan biologi yang dilakukan dalam tabung reaksi 

atau wadah-wadah laboratoris lainya atau dapat diartikan sebagai penelitian 

yang dilakukan di Laboratorium (Volk & wheeler, 2000). 


