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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan angka kejadian 

penyakit infeksi yang tinggi yang didominasi oleh infeksi saluran nafas 

disusul oleh infeksi saluran cerna, kemudian infeksi lainnya seperti infeksi 

saluran kemih, kulit, bahkan infeksi sistemik (Wijaya, 2011).  

Bakteri yang sering menyebabkan infeksi adalah Escherichia coli. E. 

coli merupakan flora normal yang terdapat dalam usus. Bakteri ini menjadi 

patogen ketika melebihi jumlah ambang batas. Salah satu manifestasi klinik 

dari infeksi E. coli adalah infeksi sistem saluran kencing. Bakteri ini dapat 

menyebabkan penyakit diare yang akut dan kronis. E. coli menyebabkan 

penyakit dengan cara melekat pada mukosa intestinal dan menghasilkan 

enterotoksin dan sitotoksin. Akibatnya adalah kerusakan mukosa, 

pengeluaran sejumlah besar mukus yang menyebabkan terjadinya diare 

(Jawetz et al, 2005). 

Selain itu, E. coli juga paling banyak menyebabkan infeksi saluran 

kemih secara nosokomial (Jawetz, 2007). Hal tersebut dapat dilihat pada 

penelitian oleh Obiogbolu et al., (2009) terhadap ibu hamil yang mendapat 

rawat inap di rumah sakit bahwa infeksi pada saluran kemih disebabkan 

paling banyak oleh E. coli (37%), diikuti oleh Klebsiella spp. (20,7%) dan 

Proteus mirabilis (16,7%). Terapi diare karena infeksi bakteri ialah dengan 

pemberian antibiotik yang telah digunakan secara umum dalam pengobatan 

medis infeksi. 

Bahkan terkait dengan tingginya kejadian infeksi, penanganan yang 

tidak adekuat menghasilkan suatu masalah baru yaitu resistensi terhadap obat. 

Penelitian di India  menyebutkan bahwa E. coli menempati tempat kedua 

pada kejadian resistensi antibiotik (12%). 

Antibiotika adalah bahan obat yang sangat memegang peranan penting 

dalam menanggulangi penyakit infeksi di Indonesia. Dana yang diperlukan 
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untuk pengadaan antibiotika lebih kurang 23,3% dari seluruh anggaran obat-

obatan yang terpakai di Indonesia. Untuk mengurangi ketergantungan 

terhadap negara lain, pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa secara 

bertahap bahan baku antibiotika akan diproduksi secara fermentasi penuh di 

dalam negeri, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki 

(Djamaan et al., 1997). 

Mayana (Coleus scutellarioides) atau iler merupakan tanaman hias 

yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional yang berasal dari Asia 

Tenggara. Corak, bentuk dan warna C. scutellarioides beranekaragam, tetapi 

yang berkhasiat sebagai obat adalah daun yang berwarna merah kecoklatan 

(Dalimartha, 2007). C. scutellarioides tumbuh subur di daerah dataran rendah 

sampai ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut dan merupakan 

tanaman semusim. Umumnya tumbuhan ini ditemukan di tempat lembab dan 

terbuka seperti pematang sawah, tepi jalan pedesaan di kebun-kebun sebagai 

tanaman liar atau tanaman obat. Tanaman ini memiliki aroma bau yang khas 

dan rasa yang agak pahit, sifatnya dingin (Yuniarti, 2008). C. scutellarioides 

mempunyai banyak khasiat, antara lain penetralisir racun (antitoksik), 

menghambat pertumbuhan bakteri (antiseptik), mempercepat pematangan 

bisul, pembunuh cacing (vermisida), wasir, peluruh haid (emenagog), 

membuyarkan gumpalan darah, gangguan pencernaan makanan (despepsi), 

radang paru, gigitan ular berbisa dan serangga (Dalimartha, 2008). 

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 

metabolit sekunder yang terkandung dalam daun C. scutellarioides memiliki 

aktivitas biologis sebagai antibakteri. Beberapa diantaranya adalah penelitian 

oleh Kumala et al., (2008) disebutkan bahwa ekstrak etanol daun C. 

scutellarioides mempunyai aktivitas antibakteri dengan spektrum luas karena 

dapat menghambat bakteri Gram positif dan negatif. Pertumbuhan bakteri E. 

coli dapat dihambat dengan konsentrasi ekstrak 1%, 10% dan 20%. 

Selain itu, pada penelitian oleh Deby et al., (2012) juga disebutkan 

bahwa aktivitas ekstrak etanol daun C. scutellarioides dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Gram negatif E. coli lebih peka bila dibandingkan 

dengan bakteri Gram positif Staphylococcus aureus. Menurut Radji (2011), 
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hal ini disebabkan karena adanya perbedaan struktur dinding sel kedua jenis 

bakteri tersebut. Dinding sel bakteri Gram positif terdiri atas beberapa lapisan 

peptidoglikan yang membentuk struktur yang tebal dan kaku serta 

mengandung substansi dinding sel yang disebut asam teikoat, sedangkan 

dinding sel bakteri Gram negatif terdiri atas satu atau lebih lapisan 

peptidoglikan yang tipis dan membran di bagian luar lapisan peptidoglikan. 

Karena hanya mengandung sedikit lapisan peptidoglikan dan tidak 

mengandung asam teikoat, maka dinding sel bakteri Gram negatif lebih 

rentan terhadap guncangan fisik, seperti pemberian antibiotik atau bahan 

antibakteri lainnya. Konsentrasi efektif ekstrak etanol daun C. scutellarioides 

dengan pelarut etanol untuk menghambat bakteri E. coli adalah pada 

konsentrasi 10%, 20%, 40% dan 80%. Peningkatan konsentrasi ekstrak daun 

C. scutellarioides menunjukkan semakin besar diameter zona hambat yang 

terbentuk di sekeliling sumur, karena semakin meningkatnya senyawa-

senyawa aktif dalam ekstrak yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. 

Aktivitas C. scutellarioides sebagai antimikroba diduga karena adanya 

kandungan senyawa-senyawa berkhasiat, seperti flavonoid, polifenol, saponin 

dan alkaloid. 

Berdasarkan data dan masalah di atas, maka sangatlah perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut terhadap daun C. scutellarioides yang memiliki potensi 

sebagai antimikroba sehingga dapat digunakan sebagai pengembangan obat 

baru untuk mengatasi masalah resistensi terhadap antibiotik. Pada penelitian 

ini, daun C. scutellarioides diekstraksi secara bertingkat dengan berbagai 

jenis pelarut berdasarkan kepolarannya untuk memisahkan senyawa yang 

bersifat non polar, semi polar dan polar. Pelarut yang digunakan adalah n-

heksana, etil asetat dan etanol. Pada fraksi n-heksana dipisahkan komponen 

senyawanya dengan metode KLT, kemudian komponen senyawa yang 

terpisah didifusikan pada media agar untuk melihat seberapa besar daya 

hambatnya. Metode ini disebut bioautografi. Bioautografi adalah metode 

untuk melokalisir antibakteri pada kromatogram. Metode ini merupakan cara 

untuk mendapatkan senyawa murni atau isolat yang memiliki bioaktivitas 

tertentu (Grossi, 1996).  
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1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1  Berapakah diameter zona hambat dari fraksi n-heksana daun Coleus 

scutellarioides terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli dengan 

metode bioautografi kontak? 

1.2.2   Golongan senyawa apakah yang dapat memberikan aktivitas 

antibakteri pada fraksi n-heksana daun C. scutellarioides? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

 Mengetahui aktivitas antibakteri pada fraksi n-heksana daun C. 

scutellarioides menggunakan metode bioautografi kontak. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

 Mengetahui golongan senyawa yang dapat memberikan aktivitas 

antibakteri pada fraksi n-heksana daun C. scutellarioides. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai aktivitas daun 

C. scutellarioides sebagai antibakteri. Dari hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat luas 

sehingga dapat dikembangkan pemanfaatan tanaman C. scutellarioides 

sebagai obat baru untuk mengatasi masalah resistensi antibiotik. 

 


