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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Infeksi merupakan salah satu penyakit yang menjadi masalah utama 

kesehatan dan merupakan penyebab kematian utama hampir di seluruh Dunia. 

Penyebab utama terjadinya infeksi adalah adanya mikroorganisme patogen yang 

masuk dalam tubuh diantaranya adalah bakteri. Salah satu bakteri yang sering 

menyebabkan infeksi adalah Staphylococcus aureus.  

Staphylococcus aureus merupakan bakteri coccus gram positif  yang 

ditemukan sebagai flora normal pada kulit dan selaput lendir manusia (Jawetz, et 

al., 2012). Bakteri Staphylococcus aureus juga dapat ditemukan pada udara dan 

lingkungan sekitar (Warsa,1994). Staphylococcus aureus sangat mudah masuk 

dalam tubuh manusia melalui kontaminasi pada makanan atau melalui  lesi 

manusia maupun benda yang terkontaminasi oleh lesi tersebut. Infeksi oleh 

bakteri Staphyococcus aureus sering ditandai dengan kerusakan jaringan yang 

disertai dengan abses bernanah. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

bakteri Staphylococcus aureus diantaranya adalah bisul, jerawat, impetigo dan 

infeksi pada luka. infeksi lain yang lebih serius, diantaranya adalah endokarditis, 

osteomielitis akut hematogen, meningitis atau infeksi paru-paru (Warsa, 1994; 

Jawetz et al., 1995). 

Staphylococcus aureus juga merupakan salah satu bakteri yang dikenal 

sebagai penyebab infeksi nosokomial. Menurut survei yang dilakukan pada 55 

rumah sakit di 14 Negara yang diwakili oleh 4 bagian negara (Eropa, Mediterania 

Timur, Asia Tenggara dan Pasifik Barat) menunjukkan rata-rata 8,7% pasien 

rumah sakit menderita infeksi nosokomial. Lebih dari 1,4 juta orang diseluruh 

dunia pernah menderita komplikasi infeksi yang diperoleh di rumah sakit. 

Frekuensi tertinggi infeksi nosokomial diperoleh sebagian besar negara di bagian 

Asia Tenggara yaitu sebesar 10% (WHO, 2002). 

Beberapa penelitian menyebutkan insiden infeksi MRSA (Methisillin 

Resisten Staphylococcus aureus) semakin meningkat dari tahun ke tahun di 
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berbagai belahan dunia. Di Asia, prevalensi infeksi MRSA kini mencapai 70%, 

sementara di indonesia pada tahun 2006 prevalensinya mencapai 23,5% dan di 

tahun 2013 mencapai 38,24% (Mahmudah et al., 2013) 

Pengobatan penyakit infeksi yang paling sering digunakan adalah dengan 

menggunakan antibiotik. Namun seiring dengan penggunaan antibiotik yang tidak 

rasional semakin banyak pula bakteri yang mengalami resistensi terhadap 

antibiotik. Pengobatan infeksi oleh Staphyococcus aureus sangat beragam, hal ini 

disebabkan oleh adanya resistensi bakteri terhadap beberapa antibiotik. Oleh 

karena itu infeksi Staphyococcus areus sebaiknya dilakukan uji sensitivitas untuk 

menentukan antibiotik yang sesuai. Staphylococccus yang resisten terhadap 

penisillin seringkali peka terhadap penisillin tahan beta-lactamase (metisillin), 

sefalosporin atau vankomisin (Jawetz et al., 2012). 

 Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan 

mengembangan terapi tambahan yang dapat diberikan bersama terapi antibakteri 

untuk memperkuat efek antibakteri tersebut, yaitu dengan mencari dan 

megembankan antibakteri dari bahan alam yaitu tumbuh-tumbuhan. 

Masyarakat indonesia telah lama mengenal dan menggunakan tumbuhan  

sebagai obat. Dewasa ini obat herbal mulai banyak diminati oleh manyarakat luas. 

Mereka lebih memilih produk bahan alam karena diyakini memiliki efek samping 

yang lebih rendah dibanding dengan obat-obat kimia (DepKes RI, 2008). Dengan 

berkembangnya minat masyarakat tersebut, semakin banyak pula penelitian yang 

dilakukan dalam menggali senyawa-senyawa dari tumbuhan yang memiliki 

potensi sebagai obat atau memiliki aktivitas biologis. Beberapa tanaman yang 

sedang dilakukan penelitian terkait aktivitasnya sebagai antibakteri diantaranya 

adalah ekstrak kulit manggis (Garcinia mangostana) , ekstrak daun kelor 

(Moringa oleifera) dan ekstrak daun mayana (C. scutellarioides). 

Tanaman Mayana (C. scutellarioidesI) merupakan tanaman hias keluarga 

Lamiaceae yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat sebagai obat tradisional. 

Khasiat tanaman tersebut secara empiris diantaranya adalah sebagai obat bisul dan 

wasir (Deby et al., 2012). Namun karena C. scutellarioides lebih terkenal sebagai 

tanaman hias, tidak banyak masyarakat yang mengetahui manfaat dari tanaman 

tersebut. Berdasarkan penelitian sebelumnya tanaman dengan keluarga Lamiaceae 
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juga diketahui memiliki aktivitas antimikroba, diantaranya adalah daun poko 

(Mentha arvensis); timi herba (Thymus vulgaris); dll (Mahboubi A et al., 2014; 

John De Britto et al., 2012) 

Menurut penelitian Deby et al., (2012) ekstrak etanol daun C. 

scutellarioides pada konsentrasi 5%, 10%, 20%, 40% dan 80% memiliki potensi 

sebagai antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphyococcus aureus, Escherichia coli, dan Pseudomonas aeruginosa  secara in 

vitro dengan metode difusi agar. Aktivitas ekstrak etanol daun C. scutellarioides  

dalam menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif Escherichia coli lebih peka 

dibanding dengan Staphylocccus aureus. Hal tersebut disebabkan karena adanya 

perbedaan struktur dinding sel bakteri. 

Kandungan senyawa pada daun mayana diantaranya adalah flavonoid, 

alkaloid, saponin, polifenol dan minyak atsiri. Senyawa-senyawa tersebut diduga 

memiliki aktivitas sebagai antibakteri (Khare et al., 2012). Selain itu senyawa lain 

yang diduga memiliki aktivitas antibakteri adalah senyawa karvakrol yang 

terdapat dalam minyak atsri pada daun C. scutellarioides (Tati et al., 2007). 

Berdasarkan penelitian sebelumya tanaman C. scutellarioides memiliki 

potensi sebagai antibakteri yang diekstraksi dengan pelarut etanol. Pada penelitian 

ini dilakukan ekstraksi dengan beberapa pelarut berdasarkan kepolarannya untuk 

memisahkan komponen senyawa yang bersifat polar, semi polar dan non polar 

yaitu dengan pelarut  n-heksan, etil asetat dan etanol yang kemudian di uji dengan 

metode bioautografi kontak. Tujuannya adalah untuk mengetahui aktivitas 

antibakteri yang dihasilkan oleh  fraksi etil asetat dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana aktivitas antibakteri dari komponen senyawa yang terdapat 

pada fraksi etil asetat daun C. scutellarioides terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus? 

2. Golongan senyawa aktif apakah dari fraksi etil asetat daun C. 

scutellarioides yang memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan umum 

Memperoleh aktivitas antibakteri fraksi etil asetat daun C. 

scutellarioides yang dilihat dari diagonal zona hambatnya.  

 Tujuan khusus 

Untuk memperoleh senyawa aktif dari fraksi etil asetat daun C. 

scutellarioides yang mempunyai daya hambat paling besar terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus. 

 

1.4. Manfaat penelitian 

Memberikan informasi terkait manfaat tanaman mayana (C. scutellarioides) 

pada masyarakat, serta pengembangan penelitian selanjutnya sebagai 

antibakteri untuk dijadikan alternatif antibiotik dalam mengatasi 

permasalahan resistensi antibiotik pada masyarakat.  

 

 

 


