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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

            Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 

memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, dimana 

saat ini tingkat kesehatan menghadapi tantangan yang sangat berat. Hal ini 

disebabkan oleh tingkat biaya kesehatan yang cenderung meningkat, seperti harga 

obat-obatan dan biaya layanan dokter/rumah sakit yang semakin memperburuk 

kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai 

derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui pengobatan tradisional 

(Mpila, 2014).  

            Masyarakat umumnya dalam pengobataan penyakit infeksi menggunakan 

antibiotik, namun penggunaan antibiotik yang tidak terarah menyebabkan bakteri 

menjadi resisten secara non genetik. Resistensi non genetik adalah suatu keadaan 

bakteri pada stadium istirahat, sehingga bakteri tidak peka terhadap antibiotik, 

dengan kata lain antibiotik yang bekerja untuk membunuh bakteri pada saat aktif 

pembelahan maka populasi bakteri yang tidak berada pada fase pembelahan akan 

relatif resisten terhadap antibiotik tersebut. Resistensi non genetik umumnya 

terjadi karena perubahan pada pertahanan tubuh bakteri itu sendiri atau perubahan 

struktur bakteri sehingga tidak sesuai lagi sebagai target antibiotik.  Peningkatan 

resistensi bakteri terhadap antibiotik memberikan peluang besar untuk 

mendapatkan senyawa antibakteri dengan memanfaatkan senyawa bioaktif dari 

kekayaan keanekaragaman hayati. Sebagian besar penyakit infeksi yang 

merugikan bagi manusia disebabkan oleh bakteri Escherichia coli.  Salah  satu 

contoh penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri pathogen penting dan 

berbahaya ini adalah infeksi kandung kemih. Bakteri ini sering resisten terhadap 

berbagai jenis obat, sehingga mempersulit pemilihan antimikroba yang sesuai 

untuk terapi (Depkes, 2008). 
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    Penggunaan antibiotik sangat banyak terutama dalam pengobatan yang 

berhubungan dengan infeksi, namun kenyataannya masalah infeksi terus berlanjut 

(Depkes, 2008). Hal ini karena pengobatan dengan antibiotik dapat menyebabkan 

resistensi sehingga memerlukan produk baru yang memiliki potensi sebagai 

antibakteri yang mengatasi masalah infeksi. Resistensi terhadap antimikroba 

umumnya terjadi dirumah sakit, tempat yang paling banyak menggunakan 

antimikroba. Tanaman awar-awar (Ficus septica Burm.F.) dapat digunakan 

sebagai bahan obat tradisional. Senyawa kimia yang terkandung pada awar-awar 

(Ficus septic Burm.F.)  adalah senyawa alkaloid, terpenoid, flavonoid, tanin dan 

polifenol. Senyawa yang terkandung dalam tumbuham awar-awar (Ficus septica 

Burm.F.) diduga berpotensi sebagai senyawa antibakteri terhadap bakteri 

Escherichia coli penyebab penyakit infeksi salah satunya adalah Infeksi Saluran 

Kemih (Bakri, 2015). Escherichia coli merupakan penyebab infeksi bakteri utama 

pada ISK. Diperkirakan 70-95% termasuk dalam penyakit yang didapat pada 

komunitas dan 50% infeksi nosokimial. Kasus ISK di dunia diperkirakan sebesar 

150 juta per tahun (Wardhana, 2014).  

Sejauh ini belum dilakukan penelitian tentang penggunaan daun awar-awar 

sebagai antibakteri terhadap E.coli. Penelitian yang pernah dilakukan terhadap 

awar-awar adalah penggunaan esktrak kulit akar awar-awar untuk menghambat 

Vibrio cholera. Penelitian lain yang berkaitan dengan bahan aktif dari awar-awar 

adalah ekstrak etanolik daun awar-awar terhadap aktivitas sitotoksik beberapa sel 

kanker yaitu menginduksi apoptosis pada sel MCF-7 melalui penekanan ekspresi 

Bel-2 (Sekti, 2010). Oleh sebab itu, peneliti tertarik dalam meninjau lebih dalam 

lagi tentang efektivitas ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm F) dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli sehingga nantinya 

dipergunakan sebagai alternatif terapi penyakit akibat bakteri Escherichia coli. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1) Apakah ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm F) memiliki efektivitas 

antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli? 

2) Adakah perbedaan zona hambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli setelah 

pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm 

F)? 

3) Pada pemberian konsentrasi ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm F) 

berapakah yang paling efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli? 

4) Bagaimana hasil penelitian pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak daun awar-

awar (Ficus septica Burm F) terhadap penyembuhan penyakit infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri Escherichia coli diimplementasikan sebagai sumber 

belajar biologi dalam bentuk Lembar Kerja Siswa (LKS)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian 

ini yaitu:  

1) Menganalisis apakah ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm F) 

memiliki efektivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia 

coli. 

2) Menganalisis perbedaan zona hambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli 

setelah pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun awar-awar (Ficus septica 

Burm F). 

3) Menentukan konsentrasi ekstrak daun awar-awar (Ficus septica Burm F) yang 

paling efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli. 

4) Mengimplementasikan hasil penelitian sebagai pembuatan sumber belajar 

biologi dalam bentuk Lembar Kerja Siswa. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber 

belajar dalam  bidang kajian mengenai penyakit yang disebabkan oleh bakteri, 

terutama bakteri Escherichia coli. 

2. Manfaat Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan daun awar-

awar (Ficus septica Burm F) sebagai alternatif obat tradisional untuk 

mengobati penyakit infeksi  yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. 

3. Manfaat Teoritis 

Menambah khasanah keilmuan mengenai pemanfaatan daun awar-awar (Ficus 

septica Burm F)  sebagai terapan keilmuan pada mata kuliah Fitofarmaka, 

Mikrobiologi, dan Biokimia. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1) Tanaman yang digunakan adalah tanaman awar-awar (Ficus septica  Burm F) 

pada bagian organ daun. 

2) Ekstrak tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak dari 

daun awar-awar (Ficus septica  Burm F) yang masih muda. 

3) Ekstrak (Ficus septica  Burm F) adalah ekstrak dari maserasi daun awar-awar 

(Ficus septica  Burm F) dengan menggunakan etanol 96%. 

4) Bakteri yang diuji adalah Escherichia coli.yang dibiakkan dalam medium NA 

dengan pengujian menggunakan metode difusi agar. 

5) Konsentrasi larutan uji ekstrak etanol daun awar-awar (Ficus septica  Burm 

F): 5%, 10%, 20%,40% dan 80%. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1) Ekstraksi merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk memisahkan 

sari suatu bahan dengan ukuran partikel tertentu, yang mengandung senyaw 
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aktif dengan pelarut-pelarut tertentu yang sifatnya mampu melarutkan 

senyawa-senyawa tersebut (Priyanto, 2010).  

2) Awar-awar (Ficus septica  Burm F) merupakan salah satu tanaman yang

mengandung senyawa-senyawa seperti terpenoid, alkaloid, flavonoid, dan

fenol yang berpotensi menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur

(Mujiwahdi, 2013).

3) Escherichia coli merupakan penyebab infeksi bakteri utama pada ISK.

Diperkirakan 70-95% termasuk dalam penyakit yang didapat pada komunitas

dan 50% infeksi nosokimial (Bakri, 2005).

4) Zona Hambat adalah daerah bening yang ada di sekitar paper disk (kertas

cakram) untuk menunjukkan kemampuan antibakteri ekstrak daun awar-awar

(Ficus septic  Burm F) dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia

coli (Mpila, 2014).




