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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang luas 

keanekaragamannya, termasuk bakteri, fungi, protozoa dan virus (Madiganet et al, 

2002). Kebanyakan mikroorganisme bersifat menguntungkan dan hampir tidak 

memiliki efek negatif untuk inangnya. Namun, beberapa spesies patogenik 

diketahui sangat merugikan dan berbahaya bagi manusia, tanaman dan hewan dan 

menyebabkan kerugian pada aktivitas ekonomi manusia. Senyawa yang dapat 

membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen dikenal 

sebagai antibakteri. Penelitian substansi dengan aktivitas antibakteri yang tidak 

memiliki efek toksik pada hewan, tanaman dan organisme yang menguntungkan 

merupakan salah satu unsur penting perlunya penelitian produk bahan alam (Dey 

dan Harborne, 1991). 

Dengan berjalannya waktu, terjadi perubahan pada praktik perawatan 

kesehatan. Semakin banyak penderita dirawat di rumah sakit dalam jangka 

panjang, sehingga pajanan terhadap antibiotik baik oral maupun parenteral 

semakin meningkat. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru yaitu 

tantangan munculnya mikroba patogen yang resisten terhadap antibiotik. Jika 

dilihat kembali sejarah mulai dari penemuan penisilin pada tahun 1929 yang 

kemudian digunakan secara luas di seluruh dunia pada tahun 1940-an, terutama 

efektif terhadap Staphylococcus sp. dan Streptococcus sp. Namun, karena 

pemakaian yang luas dan mungkin tidak rasional, timbullah galur-galur 

Staphylococcus aureus (S. aureus) yang resisten terhadap penisilin. Resistensi 

terhadap antibiotik ini terus meningkat pada dekade 1960 dan 1970-an 

(Mardiastuti et al, 2007). 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia mengungkapkan berdasarkan 

laporan terakhir dari Badan Kesehatan Dunia (WHO) dalam Antimicrobial 

Resistance : Global Report on Surveillence menunjukkan bahwa Asia Tenggara 

memiliki angka tertinggi dalam kasus resistensi antibiotik di dunia, khususnya 

infeksi yang disebabkan Staphylococcus aureus yang resisten terhadap Methicillin 
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(Kemenkes RI, 2015). Berdasarkan laporan dari beberapa wilayah dilaporkan 

bahwa resistensi Staphylococcus aureus telah melebihi 20% bahkan ada yang 

melebihi 80% (WHO, 2014). 

Resistensi antibakteri sudah menjadi masalah global. Untuk mengatasi 

masalah ini salah satunya yaitu dengan cara menemukan antibiotik baru. Hampir 

20% tanaman di dunia telah dilakukan uji farmakologi atau uji biologi. Beberapa 

substansi antibiotik baru telah diperkenalkan di pasaran yang bersumber dari alam 

atau semi-sintesis. Pada negara berkembang, karena efesiensi biaya sebagian besar 

masyarakat menggunakan obat herbal atau tanaman obat untuk pengobatan 

penyakit infeksi (Vinoth et al, 2012). 

Kurang lebih 80% obat-obatan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia 

berasal dari tumbuhan. Pada tumbuhan sudah dikenal mengandung berbagai 

golongan senyawa kimia sebagai bahan obat yang mempunyai efek fisiologis 

terhadap organisme lain. Senyawa alam hasil isolasi dari tumbuhan juga 

digunakan sebagai bahan asal untuk sintesis bahan-bahan biologis aktif dan 

sebagai senyawa untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh 

Staphylococcus aureus (Supardi dan Sukamto, 1994). Salah satu tanaman yang 

memiliki potensi sebagai antibakteri adalah Moringa oleifera Lam, familia 

Moringaceae, atau lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan kelor. Setelah 

mengetahui jenis senyawa metabolit sekunder yang dapat memberikan aktivitas 

antibakteri, ekstrak daun M. oleifera diharapkan dapat dikembangkan menjadi 

bahan baku obat seperti ekstrak sambiloto dalam Androbiotik® yang digunakan 

sebagai bahan baku obat antibiotik herbal. 

Pada penelitian Singh, 2013, sudah dilakukan penelitian dengan metode 

perbandingan kadar ekstrak terhadap ekstrak air, heksana, etanol dan metanol 

daun M. Oleifera, yang diekstraksi menggunakan metode ekstraksi destilasi, 

bahwa pada konsentrasi masing-masing 0,1 mg/ml hingga 20 mg/ml dengan 

menggunakan metode dilusi agar mampu menghambat pertumbuhan bakteri Gram 

negatif dan Gram positif. Pada penelitian tersebut dibuktikan pada fraksi heksana 

dengan konsentrasi 10 µL dari 50mg/0,1ml menghasilkan zona hambatan sebesar 

10 mm terhadap Staphylococcus aureus. 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

3 
 

 
 

Berdasarkan hasil skrining fitokimia dari beberapa penelitian M. oleifera 

mengandung gula sederhana, rhamnosa, dan banyak mengandung senyawa 

glucosinolat dan isotiosianat selain itu pada penelitian antibakteri fraksi n-heksana 

daun M. Oleifera mengandung flavonoid, tannin, karbohidrat, triterpenoid, 

alkaloid dan phlobatannin (Fahey, 2005; Shahriar et al, 2012 dan Ojiako, 2014). 

Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian aktivitas fraksi n-heksana daun 

M.oleifera terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Pada proses ekstraksi 

selanjutnya akan dilakukan fraksinasi M. oleifera menggunakan pelarut etil asetat 

dan etanol. Pemilihan ketiga pelarut didasarkan pada fakta bahwa ketiganya 

mempunyai tingkat kepolaran yang berbeda, sehingga diharapkan akan diperoleh 

jenis senyawa aktif yang berbeda pula. Metode maserasi yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan pengadukan yang konstan, yakni 200 rpm untuk 

efisiensi waktu saat proses ekstraksi (Fauzana, 2010). 

Identifikasi diperlukan untuk mengetahui jenis senyawa metabolit 

sekunder yang berada dalam simplisia yang dapat memberikan aktivitas 

antibakteri. Pada fraksi n-heksana akan dilakukan pengujian aktivitas antibakteri 

dengan metode bioautografi kontak, yaitu suatu metode sederhana gabungan 

antara teknik kromatografi lapis tipis dan respon dari mikroorganisme yang diuji 

berdasarkan aktivitas biologi dari suatu analit yang digunakan untuk pengujian 

anti mikroba. Berdasarkan metode bioautografi kontak golongan senyawa yang 

memiliki aktivitas antibakteri dapat diketahui sehingga dapat dikembangkan 

menjadi bahan aktif antibiotik dari bahan alam. Bioautografi dapat digunakan 

untuk menemukan senyawa anti mikroba yang baru, kontrol kualitas anti mikroba, 

dan untuk mendeteksi golongan senyawa yang di analisa (Kusumaningtyas, 

2008). 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti melakukan penelitian uji 

aktivitas antibakteri fraksi n-heksana daun M. oleifera terhadap pertumbuhan 

Staphylococcus aureus menggunakan metode bioautografi kontak secara in vitro. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalahnya yaitu : 

1. Bagaimanakah aktivitas antibakteri komponen senyawa aktif yang terdapat 

pada fraksi n-heksana daun Moringa oleifera terhadap Staphylococcus aureus 

yang dilihat dari diagonal zona hambatnya?  

2. Golongan senyawa aktif apakah yang terpisah pada fraksi n-heksana daun 

Moringa oleifera dan golongan senyawa apakah yang memiliki aktivitas 

antibakteri terbesar terhadap Staphylococcus aureus? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah :  

1. Mendapatkan data aktivitas antibakteri komponen senyawa aktif yang terdapat 

pada fraksi n-heksana daun Moringa oleifera terhadap Staphylococcus aureus 

yang dilihat dari diagonal zona hambatnya. 

2. Mendapatkan data golongan senyawa aktif yang terpisah pada fraksi n-heksana 

daun Moringa oleifera dan golongan senyawa yang memiliki aktivitas 

antibakteri tebesar terhadap Staphylococcus aureus. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan didapatkan data golongan senyawa 

metabolit yang memiliki aktivitas antibakteri terbesar dari fraksi n-heksana daun 

M. oleifera dan didapatkan data golongan senyawa apa saja yang dapat dipisahkan 

dari fraksi n-heksana serta mengungkapkan potensi senyawa bioaktif yang 

diproduksi oleh M. oleifera sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai 

bahan baku obat antibakteri. 

 


