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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Resistensi terhadap antimikroba telah menjadi salah satu ancaman besar 

bagi kesehatan global. Salah satu alasan meningkatnya resintensi antimikroba 

adalah terlalu seringnya penggunaan obat antimikroba (Woolhouse et al, 2016). 

Di rumah sakit penggunaan antibiotika sangat umum dan sering digunakan (Hadi 

et al, 2008). Menurut survei yang dilakukan oleh Hadi (2008) mengenai 

penggunaan antibiotika pada departemen penyakit dalam dan departemen bedah 

dan anak di rumah sakit yang ada di Semarang dan Surabaya menunjukkan bahwa 

hanya 21% yang dianggap tepat, 42% tanpa indikasi, 15% salah pilih obat, durasi 

atau dosis. Penggunaan antibiotik yang tidak tepat harus menjadi perhatian khusus 

karena merupakan faktor penyebab meningkatnya multiple-drug resistant di 

rumah sakit. 

Multiple-drug resistant merupakan masalah yang umum terjadi di rumah 

sakit. Hal ini merupakan penyebab terbesar terjadinya infeksi nosokomial. Salah 

satu bakteri patogen yang menjadi penyebabnya adalah bakteri Staphylococcus 

aureus (Gordron et al., 2014). Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram 

positif yang dapat menyebabkan berbagai penyakit infeksi , mulai dari infeksi 

kulit dan jaringan lunak, infeksi pada pernafasan, muskoskeletal, dan infeksi pada 

saluran kemih (Harvey et al, 2007). 

Namun Staphylococcus aureus lebih banyak menyebabkan infeksi pada 

nasofaring dan kulit (Godron et al., 2014). Salah satu masalah serius dari 

resistensi Staphylococcus aureus adalah Methicillin-resistant S. Aureus (MRSA) 

(Nizami, 2012). Berdasarkan Antimicrobial Resistance : Global Report on 

Surveillence yang diterbitkan oleh Badan Kesehatan Dunia (2014) menyatakan 

bahwa kasus resistensi Staphylococcus aureus terutama terhadap Methicillin di 

negara Asia Tenggara cukup tinggi yaitu sekitar 81%. Dan angka kematian akibat 

resistensi ini mencapai 26,3%. Oleh sebab itu diperlukan alternatif pengobatan 

lain. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan 

keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. 
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Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman hayati terbesar nomor dua 

di dunia setelah Brazil untuk flora dan fauna darat. Di Indonesia diperkirakan 

mempunyai 30.000 – 40.000 spesies flora (15,5% dari total jumlah flora di dunia ) 

(LIPI ,2014). Dalam Senarai Tumbuhan Obat Indonesia telah terdata ada 940 

spesies tumbuhan Indonesia untuk dijadikan tanaman obat, sedangkan Kotranas 

mengusulkan ada 7500 spesies , namun baru 1000-2000 spesies yang sudah 

dimanfaatkan (LIPI,2014).  Kekayaan jenis tumbuhan obat Indonesia yang 

berhasil diidentifikasi dan diinventarisasi tidak kurang dari 1845 spesies 

tumbuhan obat  dan telah dimanfaatkan sebagai obat oleh lebih dari 400 etnis di 

Indonesia (LIPI, 2014). Salah satu tanaman yang sering dimanfaatkan adalah 

tanaman kelor (Moringa oleifera). 

Kelor (Moringa oleifera) termasuk salah satu tanaman obat dari famili 

Moringaceae, yang merupakan tanaman asli dari India dan banyak dimanfaatkan 

untuk kepentingan pengobatan (Oluduro, 2012). Salah satunya adalah sebagai 

antimikroba ( Rockwood, 2013). Pada daun kelor mengandung senyawa fitokimia 

seperti alkaloida , karbohidrat , glikosida , protein , saponin , tanin , dan terpenoid 

(Patel et al., 2014). 

Dalam penelitiannya S.Kalpana et.al., (2014) menyatakan bahwa  ekstrak 

daun  Moringa oleifera  mempunyai aktivitas antimikroba terhadap bakteri 

Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli , Staphylococcus aureus , dan 

Streptococcus pneumoniae. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode 

difusi agar dan ekstrak yang digunakan 200-800mg/ml. Pelarut yang digunakan 

kloroform, eter petrolatum , etanol dan air. Dari penelitian tersebut didapatkan 

hasil bahwa semua ekstrak menunjukkan aktifitas antimikroba.. Pada konsentrasi 

800mg menunjukkan rata rata zona hambat pada Klebsiella pneumoniae 9,3 ± 

0,46 , Escherichia coli 11,0 ± 0,00 , Staphylococcus aureus 13.0 ± 0.00 , dan 

Streptococcus pneumoniae 7.0 ± 0,81. Pada ekstrak etanol menunjukkan bahwa 

zona hambat maksimum pada S.aureus dan pada ekstrak air zona hambat terkecil 

pada Streptococcus pneumoniae. Untuk penelitian tersebut kontrol positif yang 

digunakan adalah tetrasiklin 10mcg. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ojiako (2014) mengenai  aktifitas 

antimikroba ekstrak daun  Moringa oleifera  dalam berbagai pelarut seperti n-
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heksana , etil asetat , dan etanol menunjukkan bahwa ekstrak daun Moringa 

oleifera  mempunyai aktivitas antimikroba tertinggi pada pelarut etilasetat. Pada 

bakteri uji Staphylococcus aureus menunjukkan zona hambat pada ekstrak 

etilasetat 10mm , etanol 9mm , dan pada n-heksan tidak memberikan aktifitas 

antimikroba. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai manfaat daun kelor sebagai 

antimikroba maka dilakukan pemisahan senyawa kimia secara bertingkat. 

Pemisahan secara bertingkat merupakan salah satu metode ekstraksi 

dimana senyawa kimia yang ada di tumbuhan dipisahkan menurut kepolarannnya 

mulai dari senyawa nonpolar, semipolar , dan polar. Pada penelitian ini pelarut 

yang digunakan adalah n-heksana , etilasetat , dan etanol. Pada fraksi etilasetat 

dilakukan uji aktivitas dengan metode bioautografi. Metode bioautografi 

merupakan metode yang digunakan untuk menunjukkan adanya aktifitas 

antibakteri. Metode ini merupakan gabungan antara teknik kromatografi lapis tipis 

dan respon dari mikroorganisme yang diuji berdasarkan aktifitas biologi dari suatu 

analit yang dapat berupa antibakteri dan anti protozoa. Bioautografi dapat 

digunakan untuk menemukan adanya antibakteri baru , kontrol kualitas 

antimikroba , dan mendeteksi golongan senyawa (Choma , 2005).   

Berdasarkan uraian diatas , maka akan dilakukan penelitian mengenai uji 

aktifitas antimikroba daun kelor terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 

selanjutnya juga ingin diketahui senyawa yang berperan sebagai antimikroba. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

1.2.1 Golongan senyawa apa saja yang terdapat dalam fraksi etil asetat daun 

kelor (Moringa oleifera) yang mempunyai aktifitas sebagai antimikroba 

terhadap Staphylococcus aureus ? 

1.2.2 Berapa diagonal zona hambat dari golongan senyawa fraksi Etil Asetat 

daun kelor (Moringa oleifera) terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dengan metode bioautografi ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk memperoleh informasi mengenai golongan senyawa yang terdapat 

pada fraksi etil asetat daun M.oleifera yang mempunyai aktifitas 

antimikroba terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. 

2. Untuk memperoleh informasi mengenai diagonal zona hambat dari 

golongan senyawa fraksi Etil Asetat daun kelor (Moringa oleifera) 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan metode 

bioautografi. 

1.4  Manfaat penelitian  

 Adapun manfaat dilakukan penelitian ini adalah   

1. Supaya hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi awal 

bagi penelitian lebih lanjut mengenai aktivitas antimikroba daun kelor 

Moringa oleifera) terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. 

2. Untuk mengetahui senyawa yang terkandung dalam fraksi etil asetat daun 

M.oleifera yang dapat digunakan sebagai antibakteri Staphylococcus 

aureus. 

3. Sebagai salah satu alternatif untuk pemanfaatan daun kelor. 


