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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Studi Mortalitas dan Riset Kesehatan Dasar dari tahun ke tahun 

diketahui bahwa diare masih menjadi penyebab utama kematian balita di 

Indonesia. Penyebab utama kematian akibat diare adalah tata laksana yang 

tidak tepat baik di rumah maupun di sarana kesehatan sehingga untuk 

menurunkan kematian perlu tata laksana yang cepat dan tepat (Kemenkes 

RI, 2011). Insiden diare balita di Indonesia adalah 6,7%. Lima provinsi 

dengan insiden diare tertinggi adalah Aceh (10,2%), Papua (9,6%), DKI 

Jakarta (8,9%), Sulawesi Selatan (8,1%), dan Banten (8,0%). Karakteristik 

diare balita tertinggi terjadi pada kelompok umur 12-23 bulan (7,6%), laki-

laki (5,5%), tinggal di daerah pedesaan (5,3%), dan kelompok indeks 

kepemilikan terbawah (6,2%) (Riskesdas, 2013). 

Diare dapat disebabkan oleh virus, protozoa dan bakteri (Tortora 

dkk, 2007). Escherichia coli sebagai patogen memiliki kemampuan yang 

dapat menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan usus. Kini dikenal 

5 strain (vyrotipes) dari Escherichia coli yang menyebabkan diare, yaitu: 

Enterotoxigenic Escherichia Coli (ETEC), Enteroinvasive Escherichia Coli 

(EIEC), Enterohemorragic Escherichia Coli (EHEC), Enteropathogenic 

Escherichia Coli (EPEC) dan Enteroagregative Escherichia Coli (EAEC) 

(Todar, 2008). 
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Resistensi bakteri terhadap antibiotik merupakan suatu yang 

alamiah. Namun, penggunaan antibiotik secara terus menerus tanpa 

memperhatikan dosis, akan mempercepat proses resistensi antibiotik 

tersebut. Bakteri akan membuat mekanisme mempertahankan diri karena 

paparan yang terus-menerus oleh antibiotik. Bahaya resistensi antibiotika 

merupakan salah satu masalah yang dapat mengancam kesehatan 

masyarakat. Kebanyakan bakteri penyebab infeksi dapat menjadi resisten 

terhadap beberapa antibiotic (Govermant Victoria: July 2012.) Resistensi 

Escherichia coli terhadap antibiotik sudah banyak dilaporkan. Hasil 

penelitian Antimicrobial Resistance in Indonesia (AMRIN-Study) terbukti 

bahwa dari 2.494 individu tersebar di seluruh Indonesia, 43 persen 

Escherichia coli resisten terhadap berbagai jenis antibiotik. Di antaranya 

kebal terhadap ampisilin (34%), kotrimoksazol (29%) dan kloramfenikol 

(25%) (Gabriela V et al., 2015). 

Indonesia yang beriklim tropis memiliki aneka ragam tumbuhan 

yang mana beberapa tumbuhan dapat digunakan sebagai obat tradisional. 

Salah satunya adalah buah mengkudu (Morinda citrifolia L.) yang diduga 

memiliki kandungan skopoletin, antrakuinon, acubin, dan alizarin yang 

merupakan zat fitokimia dan antibakteria (Djauhariya, E., 2003). Bahan 

aktif antibakteria dalam buah mengkudu yaitu antrakuinon dan skopoletin 

yang bersifat lisozim terhadap sel bakteri (Irianto, K., 2006). Antibakteria 

buah mengkudu bekerja seperti senyawa fenol yang dapat mengganggu 

aktivitas enzim yang diproduksi oleh bakteri (Katzung, 2004) 
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Made (2013) telah menguji perasan daun mengkudu terhadap 

pertumbuhan Escherichia coli dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 

perasan daun mengkudu secara signifikan mampu menghambat 

pertumbuhan E.coli. Dengan rataan zona hambat yang terbentuk pada 

konsentrasi 0%, 25%, 50%, 75%, 100% secara berurutan adalah 0,00 mm 

7,3 mm, 8,5 mm, 10,4 mm, 12,5 mm dan secara statistik sangat berbeda 

nyata. Terdapat kecenderungan semakin tinggi konsentrasi perasan daun 

mengkudu maka zona hambat yang terbentuk semakin besar. Hasil 

penelitian Nihawati (2010) menunjukkan bahwa ekstrak etanol buah 

mengkudu mempunyai aktivitas antibakteri terhadap  Propinobacterium 

acne dan Staphylococcus aureus multiresisten pada konsentrasi 4%, 3,5%, 

3%, 2,5% dan 2% dengan Kadar Bunuh Minimal (KBM) adalah 2,5 %. Pada 

penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis, dilakukan uji ekstrak 

mengkudu (Morinda citrifolia L.) pada konsentrasi 5%, 4,5%, 4%, 3,5%, 

3%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1%, 0,5%, 0,25%, 0,125% dengan Kadar Hambat 

Minimal (KHM) 0,5% dan Kadar Bunuh Minimal (KBM) 1%. Berdasarkan 

hal tersebut maka penelitian ini akan mengamati ekstrak buah mengkudu 

(Morinda citrifolia L.) dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli.  

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia) memiliki efek 

antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli? 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk mengetahui 

efek ekstrak buah mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap pertumbuhan 

bakteri Escherichia coli. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Menentukan Kadar Hambat Minimum (KHM) serta Kadar Bunuh 

Minimum (KBM) ektrak buah mengkudu (Morinda citrifolia) terhadap 

Escherichia coli. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi ilmiah tentang efek ekstrak buah mengkudu 

(Morinda citrifolia) terhadap bakteri Escherichia coli. 

2. Memperluas pengetahuan tentang manfaat buah mengkudu (Morinda 

citrifolia). 

3. Dapat digunakan sebagai penelitian dasar yang dipakai untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


