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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

Sedangkan menurut World Health Organization (WHO) kesehatan adalah suatu 

keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas 

dari penyakit dan kecacatan. Dimana saat ini tingkat kesehatan menghadapi 

tantangan yang sangat berat. Hal ini disebabkan oleh tingkat biaya kesehatan yang 

cenderung meningkat, seperti harga obat- obatan dan biaya layanan dokter/rumah 

sakit yang semakin memperburuk kualitas hidup dan kesehatan masyarakat 

(Nurwidodo, 2006).  

 Salah satu masalah kesehatan yang terdapat di Indonesia berupa penyakit 

infeksi, ini ditunjukan Berdasarkan Survey Kesehatan Rumah Tangga tahun 

(2007) penyebab utama kematian antara lain, 28,1 % disebabkan oleh penyakit 

infeksi dan parasit, 18,9 % disebabkan oleh penyakit vaskuler, dan 15,7 % 

disebabkan oleh penyakit pernafasan. Hasil Riset Kesehatan Dasar (2013) 

menyatakan bahwa perkembangan penyakit infeksi di Indonesia dapat dilihat dari 

beberapa data penyakit infeksi seperti Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) 

memiliki angka prevalensi sebesar 25 %, pneumonia memiliki insiden 1,8 % dan 

prevalensi 4,5 %, hepatitis memiliki angka prevalensi dua kali lebih tinggi pada 

tahun 2013 dibandingkan tahun 2007 yakni 1,2 %, sedangkan untuk diare 

memiliki insiden dan prevalensi pada semua umur di Indonesia adalah 3,5 % dan 

7,0 %. Pengobatan infeksi dengan kombinasi berbagai antimikroba yang semula 

dipercaya sebagai obat yang mampu memusnahkan bakteri dan jamur penyebab 

infeksi ternyata juga menimbulkan permasalahan baru yaitu munculnya bakteri 

dan jamur yang multiresisten. Keadaan tersebut mendorong para peneliti mencari 

obat baru yang lebih efektif untuk mengatasi infeksi tersebut (Pelezer dkk, 1998). 

 Penyakit infeksi dapat disebabkan oleh bakteri patogen yang berbahaya 

bagi sel inangnya (Ngaisah, 2010). Salah  satu  bakteri  yang  dapat menyebabkan  

penyakit  infeksi  pada  hewan  dan manusia  adalah golongan stafilokokus. 

Stafilokokus merupakan bakteri sel gram-positif berbentuk bulat, biasanya 
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tersusun dalam rangkaian tak beraturan seperti anggur. Bakteri ini mudah tumbuh 

pada berbagai perbenihan dan mempunyai metabolism aktif, meragikan 

karbohidrat, serta menghasilkan pigmen yang bervariasi dari putih sampai kuning 

tua. Beberapa di antaranya tergolong flora normal pada kulit dan selaput mukosa 

manusia; lainnya menyebabkan pernanahan, abses, berbagai infeksi piogen, dan 

bahkan septicemia yang fatal (Jawetz, 1995). Genus Staphylococcus terdiri dari 

sekurangnya 30 spesies. Tiga spesies utama yang penting secara klinik adalah 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus 

saprophyticus. Staphylococcus aureus merupakan pathogen utama bagi manusia. 

Hampir setiap orang akan mengalami beberapa tipe infeksi Staphylococcus aureus 

sepanjang hidupnya, bervariasi dalam beratnya mulai dari keracunan makanan 

atau infeksi kulit ringan sampai infeksi berat yang mengancam jiwa. 

 Obat yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah 

antimikroba antara lain salah satunya antibakteri/antibiotik. Secara umum 

penyakit infeksi dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi antibiotik. Lebih dari 

separuh pasien di rumah sakit menerima antibiotik sebagai pengobatan atau 

profilaksis. Sekitar  80% konsumsi  antibiotik  dipakai  untuk kepentingan  

manusia  dan  sedikitnya 40%  berdasar  indikasi  yang  kurang tepat,  misalnya  

infeksi  virus seperti influenza, hepatitis, ataupun demam berdarah dengue 

(Permenkes, 2011; Utami, 2012). Tetapi bakteri ini secara luar biasa terus 

berevolusi dan mengembangkan dirinya sendiri untuk lebih maju daripada 

kemajuan terapi infeksi yang disebabkan bakteri ini. Awalnya Staphylococcus 

aureus resisten terhadap penicillin, lalu sekarang methicillin dan golongan 

cephalosporins menjadi antibiotik yang tidak poten terhadap bakteri ini. Bahkan 

vancomycin yang dipakai sebagai drug of choice untuk infeksi yang disebabkan 

Staphylococcus aureus yang resisten terhadap methicillin mulai dikhawatirkan 

akan menjadi tidak poten seiring terus berevolusinya Staphylococcus secara 

genetik (Weigelt, 2007). 

Banyaknya kekurangan atau efek samping dalam pengobatan secara 

kimiawi membuat banyak peneliti ingin mengembangan obat antimikroba dengan 

menggunakan tanaman. Penggunaan tanaman sebagai bahan obat telah banyak di 

gunakan dari ribuan tahun dan terus digunakan sampai sekarang. Tanaman 
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merupakan sumber yang baik dari berbagai senyawa, seperti senyawa fenolik, 

terpenoid, senyawa nitrogen yang mengandung, vitamin, dan metabolit sekunder 

yang memiliki antioksidan, antimikroba, anti-inflamasi, antitumor, antimutagenik, 

anti-karsinogenik dan diuretik (Rashmi, 2011). 

Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai antimikroba yaitu 

mayana (Coleus scutellarioides) sebab kandungan kimia yang terdapat pada daun 

Coleus scutellarioides yaitu saponin, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri 

(Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

 Untuk mendapatkan ekstrak dari suatu tanaman obat diperlukan proses 

ekstraksi, proses ekstraksi adalah proses pemisahan secara difusional satu 

ataubahkan beberapa bahan yang berasal dari suatu padatan atau cairan 

menggunakan bantuan pelarut. Berdasarkan prinsip dan cara pelarutan serbuk 

simplisia atau cara pengontakan padatan dengan pelarut, ekstraksi dibedakan 

menjadi maserasi / dispersi dan perkolasi / imersi (Mc. Cabe, 2005). 

 Telah dilakukan penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol 

daun mayana dengan menggunakan metode difusi agar yang dilakukan oleh Deby, 

dkk,. (2012). Hasil dari penelitian tersebut adalah ekstrak etanol daun mayana 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri S aureus dengan konsentrasi 20 %, 40 

% dan 80 %. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya maka dilakukan penelitian lanjutan 

untuk mengetahui komponen senyawa yang terdapat pada daun Coleus 

scutellarioides yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan 

metode bioautografi. Daun Coleus scutellarioides akan diektraksi dengan 

berbagai macam pelarut berdasarkan kepolarannya. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui komponen aktif yang bertanggung jawab sebagai antibakteri.  

Berdasarkan uraian diatas, maka pada penelitian ini akan dilakukan 

pengujian aktivitas antimikroba fraksi etanol dari daun Coleus scutellarioides 

terhadap Staphylococcus aureus dan akan diketahui senyawa yang memiliki 

aktivitas antimikroba paling besar dengan metode bioautografi. 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah aktivitas antibakteri komponen senyawa kimia yang 

terdapat pada fraksi etanol daun Coleus scutellarioides terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus dengan metode bioautgrafi yaitu Rf 

0,30 = flavonoid, Rf 0,63 = Alkaloid, Rf 0,71 = Polifenol yang dilihat 

dari diameter zona hambatnya? 

2. Golongan senyawa aktif apakah yang terdapat pada ekstrak etanol 

daun Coleus scutellarioides dengan metode bioautgrafi yaitu Rf 0,30 = 

flavonoid, Rf 0,63 = Alkaloid, Rf 0,71 = Polifenol yang memiliki 

aktivitas antibakteri pada Staphylococcus aureus? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui aktivitas antimikroba ekstrak etanol 96 % dari daun Coleus 

scutellarioides terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan metode 

bioautografi. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk memperoleh data diameter zona hambat senyawa pada ekstrak 

etanol 96% daun Coleus scutellarioides. 

2. Untuk memperoleh data golongan senyawa yang memiliki aktivitas 

sebagai antimikroba terhadap bakteri Staphylococcus aureus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk digunakan sebagai data ilmiah tentang penggunaan daun 

mayana sebagai antimikroba dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

pengobatan tradisional. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa daun mayana 

(Coleus scutellarioides) mempunyai kasiat sebagai obat penghambat 

pertumbuhan bakteri dan jamur. 

3. Meningkatkan upaya pengunaan bahan alam terutama sebagai obat 

tradisional.




