
 

 

 

 

 

 

 

                                     

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Escherichia coli atau yang disebut dengan E.coli merupakan bakteri yang

dapat ditemukan pada saluran pencernaan manusia. Bakteri ini termasuk dalam

enterobacteria Gram negatif yang merupakan flora normal pada usus besar

manusia. Bakteri pada usus berperan dalam sintesis vitamin K, konversi pigmen-

pigmen empedu dan asam empedu, penyerapan zat-zat makanan dan hasil

pemecahannya, serta perlawanan terhadap mikroorganisme patogen. Pada

umumnya, bakteri yang ditemukan oleh Theodor Escherich ini tidak berbahaya,

tetapi E.coli dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran

kemih dan meningitis jika jumlahnya berlebih di dalam saluran cerna dan juga

disebabkan oleh beberapa jenis E.coli yang dikelompokkan berdasarkan ciri khas

dan sifat virulensinya seperti ETEC (Enterotoksigenik E.coli), EHEC

(Enterohemoragik E.coli), EPEC (Enteropatogenik E.coli), EAEC

(Enteroagregatif E.coli) dan EIEC (enteroinvasif E.coli) (Jawetz, 1996).

Infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling banyak

dijumpai di masyarakat. Salah satu obat yang digunakan untuk mengatasi

penyakit infeksi adalah dengan menggunakan antibiotik. Antibiotik ialah zat yang

dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat atau

membasmi mikroba lain, sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil.

Antibiotik pertama kali ditemukan pada tahun 1928 oleh dr. Alexander Fleming

dan mulai dikembangkan pada permulaan Perang Dunia II di tahun 1941 karena

ketika itu obat-obat antimikroba sangat diperlukan untuk mengatasi infeksi luka

akibat peperangan. Kemudian para peneliti mulai mengembangkan penemuannya

sehingga menghasilan zat-zat lain baik secara sintesis ataupun semisintesis. Tetapi

hanya sedikit zat yang dapat digunakan sebagai obat karena terkait dengan

toksisitasnya terhadap manusia (Kirana, 2008).

Hasil penelitian Antimicrobial Resistant (AMRIN-Study) terbukti dari

2494 penduduk di Indonesia, 43% Escherichia coli resisten terhadap berbagai

jenis antibiotik antara lain: ampisilin (34%), kotrimoksazol (29%) dan
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kloramfenikol (25%). Hasil penelitian 781 pasien yang dirawat di rumah sakit

didapatkan 81% Escherichia coli resisten terhadap berbagai jenis antibiotik, yaitu

ampisilin (73%), kotrimoksazol (56%), kloramfenikol (43%), siprofloksasin

(22%), dan gentamisin (18%) (Permenkes, 2011).

Penggunaan antibiotik yang semakin luas menyebabkan prevalensi

resistensi antibiotik oleh bakteri sangat meningkat. Penggunaan antibiotik pada

makanan ternak juga merupakan salah satu penyebab resistensi bakteri terhadap

antibiotik. Beberapa bakteri yang ada di hewan ternak yaitu Salmonella, E.coli

dan Campylobacter yang mana bersimbiosis dengan sapi dan ayam. Cara

mengatasi resistensi yaitu dengan menaikkan dosisnya  atau mengganti dengan

antibiotik baru. Kasus resistensi yang meluas memaksa para peneliti untuk

mencari dan mengembangkan antibiotik baru agar memperoleh obat yang efektif

dalam mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri patogen. Seiring

dengan perkembangan ilmu pengetahuan, telah banyak antibiotik berasal dari

tanaman yang berhasil ditemukan dan digunakan dalam dunia pengobatan

(Permenkes, 2011 dan Kirana, 2008).

Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki kekayaan sumber

daya alam yang melimpah dan beraneka ragam. Berbagai tanaman berkhasiat di

indonesia telah dimanfaatkan untuk kepentingan pengobatan. Salah satunya yaitu

kelor atau Moringa oleifera. Kelor dikenal sebagai salah satu tanaman yang paling

banyak manfaatnya. Tanaman kelor juga dikenal sebagai tanaman obat berkhasiat

dengan memanfaatkan seluruh bagian dari tanaman kelor  mulai dari daun, kulit

batang, biji, hingga akarnya (Simbolan et al, 2007).  Salah satunya yaitu daun,

daun kelor memiliki kandungan betakaroten melebihi wortel, mengandung

protein melebih kacang polong, lebih banyak mengandung vitamin C dibanding

jeruk, kandungan kalsiumnya melebihi susu, mengandung zat besi lebih banyak

dari bayam dan kandung kaliumnya lebih banyak dari pada pisang. Selain itu,

penelitian yang dilakukan oleh Dahot (1998) melaporkan bahwa dalam ekstrak

daun kelor mengandung protein dengan berat molekul rendah yang mempunyai

aktivitas antibakteri dan antijamur, sedangkan pada penelitian yang dilakukan

oleh Meitzer dan Martin (2000), daun kelor yang dilarutkan dalam air dapat

digunakan untuk antibiotika. Daun kelor mengandung senyawa metabolit
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sekunder seperti minyak atsiri, polifenol, dan saponin yang memiliki potensi

sebagai antibakteri dan antifungi.

Senyawa metabolit sekunder adalah senyawa yang disintesis oleh suatu

makhluk hidup bukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, akan tetapi untuk

mempertahankan diri dalam berinteraksi dengan ekosistem.  Senyawa metabolit

sekunder yang terdapat pada daun kelor meliputi fenol dan senyawa fenolik,

alkaloid dan minyak astiri (essential oils) memiliki sifat antibakteri. Tanin pada

daun kelor berperan sebagai pendenaturasi protein serta mencegah proses

pencernaan bakteri, sedangkan flavonoid yaitu senyawa yang mudah larut dalam

air untuk kerja antibakteri dan antivirus (Moyo et al, 2012 dan Flugie, 2001)

Penelitian yang dilakukan Moyo, et al. (2012) menunjukkan adanya

aktivitas antibakteri dari ekstrak aseton daun kelor terhadap beberapa bakteri

Gram negatif diantaranya yaitu Escherichia coli. Pada konsentrasi 5 mg/ml

ekstrak aseton daun kelor dapat menghambat aktivitas bakteri E.coli. Selain itu,

menurut penelitian yang dilakukan Vinoth (2012) menunjukkn hasil bahwa pada

fraksi kloroform dan fraksi etanol daun kelor dengan metode diffusi agar

menunjukkan aktivitas antibakteri yaitu dengan adanya zona hambat sebesar 6

mm dan 8 mm terhadap E.coli. Pada penelitian ini juga ditunjukkan bahwa pada

fraksi kloroform terdapat senyawa metabolit sekunder yang terekstraksi yaitu

alkaloid, saponin dan tanin sedangkan pada ekstrak etanol yaitu flavanoid, tanin,

glikosida dan terpenoid.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa dengan

perbedaan pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi akan memberikan

perbedaan terhadap senyawa yang akan terekstraksi. Oleh sebab itu dalam

melakukan ekstraksi  perlu dipertimbangkan pelarut yang akan digunakan. Prinsip

kelarutan adalah “like dissolve like”, yaitu pelarut  polar  akan melarutkan

senyawa polar, demikian juga sebaliknya pelarut non-polar akan melarutkan

senyawa  non-polar dan  pelarut organik akan melarutkan senyawa organik

(Rostinawati, 2008).

Pada penelitian pengembangan daun kelor sebagai antibakteri ini,

dilakukan ekstraksi bertingkat secara berturut-turut menggunakan pelarut n-

heksana, etil asetat dan etanol. Hal ini bertujuan agar senyawa yang terdapat pada
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daun kelor terpisah berdasarkan kepolarannya. Pada fraksi n-heksana dilakukan

pengujian aktivitas antibakteri dengan metode bioautografi, yaitu suatu metode

sederhana gabungan antara teknik kromatografi lapis tipis dan respon dari

mikroorganisme yang diuji berdasarkan aktifitas biologi dari suatu analit yang

digunakan untuk pengujian antibakteri. Bioautografi dapat digunakan untuk

menemukan senyawa antibakteri yang baru, kontrol kualitas antibakteri dan untuk

mendeteksi golongan senyawa yang di analisa.

Berdasarkan uraian diatas, maka pada penelitian ini akan dilakukan

pengujian aktivitas antibakteri fraksi n-heksana dari daun kelor terhadap

Escherichia coli dan akan diketahui senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri

paling besar dengan metode bioautografi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Berapakah diagonal zona hambat dari komponen senyawa yang terdapat pada

fraksi n-heksana Moringa oleifera dengan metode bioautografi?

2. Apa saja golongan senyawa yang terdapat pada fraksi n-heksana Moringa

oleifera ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapatkan data zona hambat dari komponen senyawa yang terdapat

pada fraksi n-heksana Moringa oleifera dengan metode bioautografi terhadap

pertumbuhan bakteri Escherichia coli.

2. Untuk mendapatkan data golongan senyawa yang terdapat dalam fraksi n-

heksana Moringa oleifera.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi tentang golongan senyawa yang terdapat pada fraksi n-

heksana Moringa oliefera dan mengetahui golongan senyawa aktif yang dapat

memberikan zona hambat terbesar pada pertumbuhan bakteri Escherichia coli.

2. Penelitian ini dapat memberikan informasi bahwa Moringa oleifera dapat

digunakan sebagai bahan alami alternatif penanganan penyakit infeksi yang

aman dan ramah lingkungan.


