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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional di Indonesia telah 

dilakukan oleh nenek moyang kita sejak berabad-abad lalu. Saat ini WHO 

merekomendasi penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam pemeliharaan 

kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama untuk 

penyakit kronis, penyakit degeneratif dan penyakit akut (Oktora, 2006).  

Menurut WHO (2003), obat herbal telah diterima secara luas di hampir 

seluruh negara di dunia yaitu  negara di Afrika, Asia dan Amerika Latin termasuk 

Indonesia menggunakan obat herbal sebagai pelengkap untuk pengobatan. Bahkan 

di Afrika, sebanyak 80% dari populasi menggunakan obat herbal untuk 

pengobatan primer. Pengobatan obat tradisional berawal dinegara Cina, kemudian 

saat ini banyak digunakan diseluruh dunia. Menurut WHO (2014), ada 129 negara 

sekitar 80% yang menggunakan obat herbal dan obat tradisional sebagai 

pengobatan.  

Indonesia adalah negara beriklim tropis sehingga memudahkan 

perkembangbiakan mikroorganisme, baik yang patogen maupun yang non 

patogen. Keadaan iklim yang demikian menyebabkan timbulnya banyak penyakit 

infeksi yang memerlukan antibiotik sebagai salah satu obat utama. Penggunaan 

antibiotik dalam jumlah yang banyak dan penggunaannya yang salah dapat diduga 

sebagai penyebab utama tingginya jumlah mikroorganisme yang patogen dan 

bakteri komensal resisten diseluruh dunia. Hal ini menyebabkan meningkatnya 

kebutuhan akan antibiotik-antibiotik baru (Lukman, 2014). 

Penggunaan obat tradisional di Indonesia sudah berlangsung sejak ribuan 

tahun yang lalu, sebelum obat modern ditemukan dan dipasarkan. Salah satu 

contohnya adalah tanaman kelor (Moringa oleifera) (Imas, 2014). Tanaman kelor 

(Moringa oleifera) yang berasal dari famili moringaceae ini dapat digunakan 

sebagai obat karena memiliki nilai gizi yang tinggi. Selain itu, tanaman kelor 

mengandung sumber mineral dan protein yang baik serta vitamin
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A, asam amino, β-karoten, golongan senyawa kimia seperti quercetin, kaempferol 

dan senyawa kimia lainnya (Abalaka, 2012). Berbagai bagian tanaman daun kelor 

(Moringa Oleifera) seperti daun, akar, biji, kulit kayu, buah dan bunga dapat 

digunakan sebagai obat jantung, antitumor, antipiretik, antiepilepsi, antiradang, 

antiulkus, diuretik, antihipertensi, antikolesterol, antioksidan, antidiabetes, 

hepatoprotektif, antijamur dan antibakteri (Bukar et al., 2010). Bunga, buah dan 

daun kelor dapat digunakan sebagai antiinflamasi, analgetik dan antibakteri. 

Terkadang tanaman kelor (Moringa Oleifera) digunakan sebagai pengobatan 

psikosis, obat mata, demam dan sebagai afrosidiak. Ekstrak air buahnya dapat 

digunakan sebagai anti inflamasi, ekstrak air dan akar sebagai implantasi, ekstrak 

metanol daunnya dapat digunakan sebagai anti ulkus dan ekstrak etanol biji 

sebagai antitumor. Adapun manfaat dan khasiat lainnya dari daun kelor adalah 

antispasmodik, diuretik, antihipertensi,antioksidan, antikolesterol, antidiabetes, 

hepatoprotektif, antijamur dan antibakteri (Vinoth et al., 2012). 

Pada penelitian lainnya juga telah disebutkan bahwa daun kelor (Moringa 

oleifera) terdeteksi golongan senyawa kimia berupa triterpenoid, glikosida, 

saponin, alkaloid, flavonoid, tannin, fenolat dan minyak atsiri (Akinyenye et al., 

2012). Menurut Anitha J et al  (2011), daun kelor (Moringa Oleifera) mempunyai 

golongan senyawa aktif yang berperan sebagai antibakteri, adapun senyawa kimia 

yang terkandung dalam daun kelor adalah senyawa flavonoid,alkaloid, tanin dan 

saponin. Selain itu telah dilakukan pada penelitian sebelumnya untuk 

mengidentifikasi golongan senyawa kimia yang terdapat pada daun kelor 

(Moringa Oleifera). Fraksi etil asetat daun kelor memiliki kontribusi sebagai 

antibakteri sebelumnya dapat dilihat dari diameter zona hambatnya. Metode 

diameter zona hambat yang digunakan adalah metodi difusi agar. Fraksi etil asetat 

kelor memberikan zona hambat tertinggi pada bakteri Escherichia coli dengan 

konsentrasi pelarut 50 μg/ml yang memiliki diameter zona hambat 12,5 dan 11 

mm. Selain pada fraksi etil asetat pada penelitian ini juga dilakukan uji pada fraksi 

methanol, fraksi metanol kelor memberikan zona hambat tertinggi pada bakteri 

Escherichia coli dengan konsentrasi pelarut 50 μg/ml yang memiliki diameter 

zona hambat 18 dan 16 mm (Emmanuel et al., 2014).  
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Menurut Anitha J et al (2011), pengujian antibakteri Escheria coli diuji pada 

berbagai macam fraksi yaitu fraksi petroleum eter, etil asetat, kloroform, dan 

etanol. Pada pengujian fraksi etil asetat kelor memberikan zona hambat tertinggi 

pada bakteri Escherichia coli dengan konsentrasi pelarut 15 mg/ml yang memiliki 

diameter zona hambat 9,9 mm. Pada pengujian fraksi petroleum eter kelor 

memberikan zona hambat tertinggi pada bakteri Escherichia coli dengan 

konsentrasi pelarut 15 mg/ml yang memiliki diameter zona hambat 10,2 mm. 

Pada pengujian fraksi etanol kelor memberikan zona hambat tertinggi pada bakteri 

Escherichia coli dengan konsentrasi pelarut 15 mg/ml yang memiliki diameter 

zona hambat 9,2 mm. Dan pada pengujian fraksi kloroform kelor tidak 

memberikan nilai zona hambat pada bakteri Escherichia coli. 

Escherichia coli merupakan salah satu jenis spesies utama bakteri gram 

negatif yang biasanya berkumpul didalam saluran pencernaan bayi manusia dalam 

waktu beberapa jam setelah lahir. Escherichia coli dapat menyebabkan penyakit 

pada orang sehat, biasanya penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini adalah 

infeksi saluran pencernaan atau bahasa medisnya adalah Gastroenteritis sehingga 

dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh manusia. Escherichia coli yang 

menyebabkan beberapa kasus diare terjadi (Kaper, 2004). 

Diare merupakan masalah kesehatan di Indonesia, hal ini terjadi karena 

morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Dinegara maju walaupun sudah terjadi 

perbaikan kesehatan dan ekonomi masyarakat tetapi insiden infeksi diare tetap 

tinggi dan masih menjadi masalah kesehatan. Tingginya kejadian diare di negara 

ini disebabkan oleh bakteri Salmonella spp, Campylobacter jejuni, Stafilococcus 

aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens dan Enterohemorrhagic 

Escherichia coli (EHEC) (Zein et al., 2004). Menurut Kementerian Kesehatan RI 

(2011), penatalaksaan terapi pada kasus diare adalah dengan pemberian oralit di 

masyarakat. Masyarakat terutama balita dan anak yang terkena diare dibawa ke 

petugas kesehatan, kemudian petugas kesehatan memberikan oralit untuk 

pencegahan diare. Ketika diare sebaiknya ASI diberhentikan sementara sebagai 

perilaku penanganan penderita diare. Ada beberapa pedoman dalam hal 

pengobatan diare yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli yaitu untuk terapi 

awal diberikan oralit untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Antibiotika tidak boleh 
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digunakan secara rutin karena kecilnya kejadian diare pada balita yang disebabkan 

oleh bakteri. Antibiotika hanya bermanfaat pada penderita diare yang berdarah 

(Anonim, 2011). 

Pada penelitian sebelumnya pengujian antibakteri dengan metode difusi 

agar, fraksi etil asetat daun kelor pada konsentrasi 5.000 – 15.000 ppm memiliki 

senyawa alkaloid, tanin, saponin, flavonoid, terpenoid, dan fenol yang memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli dengan menunjukkan zona 

hambat kisaran 7-11 mm (Anitha et al., 2011 dan Ojiako, 2014).   

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dan teori-teori dari 

beberapa literatur yang menyatakan bahwa daun kelor memiliki aktivitas sebagai 

antibakteri maka dilakukan penelitian untuk mengetahui golongan senyawa apa 

yang terkandung pada daun kelor sehingga memberikan aktivitas sebagai 

antibakteri dalam menghambat pertumbuhan Escherichia coli dengan 

menggunakan metode bioautografi. Pada penelitian ini akan dilakukan pemisahan 

dengan metode ekstraksi bertingkat, cara ini bertujuan untuk memisahkan 

komponen golongan senyawa kimia pada daun kelor (Moringa oleifera) yang 

memberikan kontribusi sebagai antibakteri dengan masing-masing pelarut yang 

sesuai, mulai dari pelarut non polar,semi polar dan polar. Pada penelitian ini 

serbuk daun kelor diekstraksi dengan menggunakan pelarut etil asetat yang 

diharapkan dapat menarik senyawa-senyawa yang bersifat polar, semipolar dan 

nonpolar dari tanaman. Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode 

bioautografi untuk mengetahui diagonal zona hambat dari fraksi etil asetat daun 

kelor dengan menggunakan plat KLT.  Metode bioautografi adalah metode 

sederhana yang digunakan untuk mendeteksi golongan senyawa yang memiliki 

aktivitas antibakteri, metode ini merupakan gabungan antara metode dari KLT 

dengan respon dari mikroorganisme yang diuji berdasarkan aktivitas biologis dari 

suatu ekstrak yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri (Choma, 2010). Analisis 

kualitatif kandungan senyawa kimia fraksi etil asetat daun kelor dilakukan dengan 

metode KLT. Dari penelitian ini dapat diketahui golongan senyawa kimia yang 

memiliki kontribusi sebagai antibakteri. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Golongan senyawa apa saja yang terdapat pada fraksi Etil Asetat daun kelor 

(Moringa oleifera) ? 

2. Berapa diagonal zona hambat dari golongan senyawa fraksi Etil Asetat daun 

kelor (Moringa oleifera) terhadap bakteri Escherichia coli dengan metode 

bioatugrafi? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan tersebut, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan data golongan senyawa yang terdapat pada fraksi Etil 

Asetat daun kelor (Moringa oleifera). 

2. Untuk mendapatkan nilai diagonal zona hambat dari golongan senyawa fraksi 

Etil Asetat daun kelor (Moringa oleifera) terhadap bakteri Escherichia coli 

dengan metode bioautografi. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun penelitian ini dilakukan dapat bermanfaat untuk : 

1. Sebagai informasi awal bagi penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

golongan senyawa fraksi etil asetat daun kelor yang memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli dengan menggunakan metode 

bioautografi. 

2. Mengetahui diagonal zona hambat dari golongan senyawa fraksi Etil Asetat 

daun kelor (Moringa oleifera) terhadap bakteri Eschericia coli dengan 

metode bioautografi. 

Menambah wawasan, informasi dan pengetahuan yang luas mengenai tanaman 

manfaat dan kegunaan dari daun tanaman kelor (Moringa oleifera LAMK). 


