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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Penyakit infeksi merupakan penyebab paling utama yang menimbulkan  

tingginya angka kesakitan (mordibity) dan angka kematian (mortality) terutama 

pada negara-negara berkembang seperti halnya Indonesia. Menurut WHO 

sebanyak 25 juta kematian di seluruh dunia pada tahun 2011, sepertiganya 

disebabkan oleh penyakit infeksi. Khususnya di Indonesia pada 10 Rumah Sakit 

umum menyebabkan infeksi yang cukup tinggi yaitu 6-16% dengan rata-rata 9,8% 

pada tahun 2010 (Nugraheni, 2012). Sekitar 10% infeksi disebabkan oleh 

perawatan kesehatan di Rumah Sakit. Sedangkan lebih dari 50% infeksi situs 

bedah dapat resisten akibat antibiotik (WHO, 2005). 

 Penyakit infeksi merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena adanya 

mikroba patogen dan bersifat sangat dinamis (Darmadi, 2008). Mikroba sebagai 

penyebab penyakit infeksi mampu berkembang biak dalam tubuh manusia atau 

menggunakan tubuh manusia sebagai tempat transit untuk mengembangbiakkan 

dirinya serta melanggengkan keturunannya. Dalam tubuh manusia mikroba dapat 

mengikuti aliran darah, didalam sel (organ) alat tubuh manusia atau cairan tubuh 

lainnya serta mengeluarkan toxin atau racun yang berbahaya bagi kehidupan 

manusia. Berdasarkan ukuran dan sifat lainnya, maka mikroba dapat 

dikategorikan kedalam empat kelompok yakni virus, bakteri, jamur, dan parasit. 

Baik virus, bakteri, jamur maupun parasit ada yang patogen ada yang non patogen 

(Achmadi, 2006). 

 Salah satu infeksi gastrointestinal yang disebabkan oleh bakteri adalah diare. 

Diare ini disebabkan oleh bakteri Escherichia coli  yang merupakan organisme 

yang hidup secara normal pada usus manusia. E. coli menjadi parasit yang 

menyebabkan penyakit apabliba jika jumlahnya dalam saluran pencernaan 

meningkat atau berada diluar saluran pencernaan. E. coli menghasilkan zat 

enterotoksin yang dapat menyebabkan beberapa kasus diare. Organisasi 

Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan bahwa bakteri E.coli yang menewaskan 

18 orang di Jerman dan satu orang di Swedia tersebut belum dikenali sebelumnya, 
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dinegara-negara berkembang khususnya Indonesia kasus penyakit yang 

disebabkan oleh E.coli masih menjadi masalah utama. Sekitar 65,5 %  makanan 

terkontaminasi oleh bakteri E. coli terutama di Indonesia. Dengan persentase yang 

bisa dibilang cukup tinggi ini prevalensi penyakit diare sebanyak 116.075 kasus 

pada tahun 1995, kejadian keracunan makanan juga tinggi yaitu 31.919 kasus 

pada tahun 1997, dengan angka kematian kasus 0,15% (Made, 2008). Pada tahun 

2008 seorang  peneliti melakukan penelitian ditiga tempat di Jakarta Selatan yang 

menunjukkan kontaminasi makanan saji oleh E. coli 12,2%, kontaminasi makanan 

baru matang oleh E. coli 7,5%, dan kontaminasi air oleh E. coli 12,9% (Made, 

2008). 

   Dengan meningkatnya kasus infeksi oleh bakteri E. coli diikuti juga dengan 

meningkatnya kasus resistensi terhadap antibiotik, sehingga meningkatkan para 

ilmuwan agar dapat meneliti alternatif lain sebagai antibiotik. Menurut Lindgren 

(2003) kasus resitensi yang disebabkan oleh bakteri E. coli terhadap beberapa 

antibiotik telah banyak dilaporkan. Bakteri E. coli dilaporkan telah resiten 

terhadap antibiotik golongan kuinolon, fosfomisin, dan β-laktam. Golongan obat 

antibiotik aminoglikosida menurut Hera (2004) dikatakan kurang baik dalam 

membunuh atau menghambat bakteri E. coli. Antibiotik lain seperti golongan 

kuinolon dikatakan kurang baik dalam menghambat bakteri E. coli. Antibiotika 

dari golongan lainnya juga  dikatakan kurang baik dalam menghambat atau 

membunuh bakteri E. coli  yang berhasil diisolasi, kecuali jika bakteri E. coli  

yang berhasil diisolasi tersebut masih bersifat multisensitif (Hera, 2004). Sekitar 

4,6% bakteri E. coli dikatakan telah multiresisten terhadap beberapa antibiotik. 

Beberapa antibiotik  yang dapat digunakan sebagai rujukan sementara untuk 

pengobatan infeksi oleh bakteri E. coli yaitu seftriakson, sefotaksim, dan 

meropenem (Hera, 2004). 

Karena penyakit infeksi disebabkan oleh beberapa patogen maka didalam 

hal ini dibutuhkan pengobatan baru untuk menanggulangi infeksi. Beberapa 

tanaman diidentifikasi memiliki efek antiinfeksi seperti daun sirih, beluntas dan 

lengkuas (Musanif.,et.al., 2008). Indonesia telah lama mengenal dan 

menggunakam tanaman berkhasiat obat sebagai salah satu upaya dalam 

menanggulangi masalah kesehatan. Pengetahuan tentang tanaman berkhasiat obat 
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berdasarkan pada pengalaman dan keterampilan yang secara umum turun 

menurun telah diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Sari, 2006). 

Negara Indonesia merupakan Negara yang kaya akan keanekaragaman flora 

diantaranya ada beberapa yang memiliki khasiat sebagai obat, salah satu diantara 

keanekaragaman flora tersebut adalah bawang dayak atau bawang sabrang 

(Eleutherine palmifolia L.). 

Jika dilihat dari kandungan kimia yang terdapat dalam umbi E. palmifolia, 

tanaman ini memiliki potensi sebagai tanaman obat multifungsi yang sangat besar. 

Penggunaan umbi E. palmifolia  sebagai bahan tambahan masakan dimasyarakat 

pun semakin dikenal. Meskipun demikian, penelitian terkait khasiat umbi E. 

palmifolia sebagai alternatif pengobatan antibakteri belum banyak dilakukan. 

Penggunaan secara empiris dimasyarakat umbi E. palmifolia dapat digunakan 

untuk obat bisul atau penyakit kulit. Penggunaanya dengan cara menempelkan 

parutan umbi E. palmifolia pada daerah kulit yang luka (Galingging, 2009). 

Hasil yang telah diuji sebelumnya yang dilakukan oleh Amanda (2014) 

tentang uji aktivitas umbi E. palmifolia  L. dengan pelarut etanol 96% dikatakan 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri E.coli dengan metode disc diffusion. Hal 

itu terbukti dengan hasil penelitian menggunakan ekstrak E. palmifolia L. dengan 

konsentrasi 40 mg/ml dapat memiliki zona hambat 10 mm. Hal ini menandakan 

bahwa E. palmifolia L. Memiliki aktivitas sebagai antibakteri. 

Menurut Chasani (2013) dan Arifin (2017) tujuan dilakukan fraksinasi 

adalah untuk melihat hasil fraksi aktif mana yang paling efektif memberikan efek. 

Fraksinasi menggunakan pelarut n-heksana bertujuan untuk menarik senyawa-

senyawa yang bersifat non polar, sedangkan etil asetat bertujuan untuk menarik 

senyawa-senyawa yang bersifat semi polar, dan etanol untuk menarik senyawa 

yang bersifat polar.  

Pada penelitian ini akan dilakukan uji aktivitas antibakteri umbi E.palmifolia 

L.  terhadap E.coli yang dimulai dari fraksinasi secara bertahap menggunakan tiga 

macam pelarut yang berbeda polaritasnya yakni n-heksan, etil asetat, dan etanol. 

Setelah fraksinasi secara bertingkat, terhadap fraksi etil asetat akan diuji potensi 

dari umbi E. palmifolia L. sebagai antibakteri menggunakan metode difusi cakram 

sehingga didapat zona hambat fraksi etil asetat pada bakteri E.coli dengan melihat 
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daerah bening dari difusi cakram tersebut. Dan untuk mengidentifikasi golongan 

senyawa yang terdapat didalam fraksi etil asetat umbi E. palmifolia L. dapat 

dilakukan metode Kromatografi Lapis Tipis(KLT). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1.  Berapa diameter zona hambat yang terdapat didalam fraksi etil asetat umbi E. 

palmifolia L terhadap E. coli dengan metode difusi cakram? 

2.  Golongan senyawa apakah yang terdapat didalam fraksi etil asetat umbi E. 

palmifolia L dengan metode KLT? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mendapatkan data zona hambat yang terdapat didalam fraksi etil asetat umbi 

E. palmifolia L terhadap bakteri E. coli dengan metode difusi cakram. 

2. Mendapatkan data golongan senyawa yang terdapat pada fraksi etil asetat 

umbi E. palmifolia L dengan metode KLT. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi lebih lanjut kepada masyarakat tentang umbi E. 

palmifolia L. sebagai obat  antibakteri E. coli. 

2. Mendapatkan bahan baku obat yang mempunyai potensi sebagai antibakteri.
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