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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penyakit diare masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di negara 

berkembang seperti di Indonesia, karena morbiditas dan mortalitasnya yang masih 

tinggi. Survei morbiditas yang dilakukan oleh Subdit Diare, Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia dari tahun 2000 s/d 2010 terlihat kejadian  yang cenderung naik. 

Pada tahun 2000 IR penyakit Diare di Indonesia 301/ 1000 penduduk, tahun 2003 

naik menjadi 374 /1000 penduduk, tahun 2006 naik menjadi 423 /1000 penduduk 

dan tahun 2010 menjadi 411/1000 penduduk. Kejadian Luar Biasa (KLB) diare juga 

masih sering terjadi, dengan CFR yang cukup tinggi. Pada tahun 2008 terjadi KLB 

di 69 Kecamatan dengan jumlah kasus 8133 orang, kematian 239 orang (CFR 

2,94%). Tahun 2009 terjadi KLB di 24 Kecamatan dengan jumlah kasus 5.756 

orang, dengan kematian 100 orang (CFR 1,74%), sedangkan tahun 2010 terjadi 

KLB diare di 33 kecamatan dengan jumlah penderita 4204 dengan kematian 73 

orang (CFR 1,74 %) (Kementrian Kesehatan RI, 2011).  

Bakteri patogen berbahaya yang menyebabkan infeksi baik secara sporadik 

maupun endemik, antara lain Staphylococcus aureus sebesar 21,7 % (Aguilar et al 

.,2003), Escherichia coli 50 % dan Pseudomonas aeruginosa sekitar 14,95% 

(Karowsky J A. et al., 2010) .  

Pengobatan terhadap serangan infeksi bakteri dapat dilakukan dengan 

penggunaan antibiotik. Antibiotik merupakan obat yang paling banyak digunakan 

pada infeksi yang disebabkan oleh bakteri, akan tetapi penggunaan antibiotik dalam 

jangka waktu yang lama adalah faktor utama terjadinya resistensi dan berpotensi 

menimbulkan hipersensitivitas lokal pada kulit atau membran mukosa (Bambang, 

2011). Kombinasi berbagai antimikroba yang semula dipercaya dapat membunuh 

bakteri penyebab infeksi ternyata juga menimbulkan permasalahan baru yaitu 

munculnya bakteri yang multiresisten. Permasalahan resistensi bakteri juga telah 

menjadi masalah yang berkembang di seluruh dunia termasuk di Indonesia 

sehingga WHO mengeluarkan pernyataan mengenai pentingnya melihat faktor-

faktor yang terkait dengan masalah tersebut dan strategi yang baik untuk 
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mengurangi kejadian resistensi bakteri. Salah satu cara untuk mengendalikan 

kejadian resistensi bakteri adalah dengan penggunaan antibiotik secara rasional 

(Ketut S.N, 2014).  

Escherichia Coli yang menyebabkan diare sangat sering ditemukan 

diseluruh dunia. Bakteri E. coli merupakan bakteri batang Gram negatif yang 

bersifat anaerob fakultatif. Sebagai bakteri yang ada pada flora normal usus, 

Escherichia coli berperan penting dalam mensintesis vitamin K, konversi pigmen-

pigmen empedu, asam-asam empedu serta penyerapan zat-zat makanan Infeksi 

bakteri Escherichia coli O157:H7 pada manusia ditandai dengan manifestasi klinis 

yang luas mulai dari tanpa menunjukkan gejala klinis atau asimtomatis sampai 

terlihat adanya diare berdarah atau tanpa berdarah (Dutta et al., 2011; Peter et al., 

2011). Manusia yang terpapar oleh kuman E.coli O157:H7 disebabkan oleh kontak 

langsung dengan hewan infektif atau akibat mengkonsumsi makanan seperti 

daging, buah, sayur, air yang telah terkontaminasi serta susu yang belum yang 

belum dipasteurisasi. Bakteri E.coli menjadi patogen jika jumlahnya meningkat 

dalam saluran pencernaan atau berada di luar usus seperti pada saluran kemih, yang 

dapat mengakibatkan peradangan selaput lendir (Sartika dkk., 2005). Manifestasi 

klinis oleh bakteri Escherichia coli tergantung pada tempat infeksi dan tidak dapat 

dibedakan dengan gejala atau tanda akibat proses yang disebabkan oleh bakteri lain 

(Jawetz et al, 2007). Oleh karena itu dapat dilakukan pengobatan dengan cara 

mengurangi resiko diare karena infeksi bakteri E. Coli dengan penggunaan obat 

herbal. 

Hasil penelitian Antimicrobial Resistant in Indonesia (AMRIN-Study) 

terbukti dari 2494 individu di masyarakat, 43% Escherichia coli resisten terhadap 

berbagai jenis antibiotik antara lain: ampisilin (34%), kotrimoksazol (29%) dan 

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%), Untuk mengurangi resistensi dengan pencarian obat baru 

maka digunakan tanaman obat tradisional yang dapat digunakan sebagai antibakteri 

(AMRIN-study, 2005). Perkembangan sifat resistensi bakteri Escherichia coli 

patogen terhadap beberapa antibiotik juga menjadi masalah serius saat ini, terutama 
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berkaitan dengan pengobatan dan penanggulangan beberapa penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri Escherichia coli (Krisnaningsih, et al., 2005).  

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki kekayaan alam yang 

sangat melimpah. Diantaranya berbagai jenis flora yang tumbuh di 

Indonesia,terdapat banyak tumbuhan yang merupakan sumber berbagai jenis 

senyawa-senyawa kimia yang memiliki khasiat sebagai obat. Penggunaan obat 

tradisional sampai sekarang semakin luas di kalangan masyarakat karena ini 

menjadi bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia. Penelitian tentang bahan alam 

sendiri sudah banyak diteliti, terkait dengan kandungan bahan aktif sebagai hasil 

metabolisme sekunder pada tanaman yang juga dapat berguna untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri (Rahmat, 2009).  

Salah satu tanaman yang telah digunakan untuk mengobati infeksi adalah 

umbi bawang dayak yang dapat ditinjau dari kandungan kimianya, karena potensi 

umbi bawang dayak sebagai tanaman obat multifungsi sangat besar. 

Penggunaannya sebagai bahan tambahan pada masakan juga semakin popular. 

Namun demikian, penelitian tentang umbi bawang dayak belum banyak dilakukan, 

terutama terkait dengan khasiatnya sebagai antimikroba. Secara empiris, umbi 

bawang dayak dikenal memiliki khasiat untuk mengatasi bisul atau penyakit kulit, 

umbinya bersifat diuretik, astringen, pencahar, analgetik, mengobati luka, sakit 

kuning, batuk, mencret berdarah, sakit perut, disentri. Cara penggunaannya yaitu 

dengan menempelkan parutan umbi bawang dayak pada daerah yang luka 

(Galingging, 2009). Walaupun dikenal sebagai bawang dayak, di daerah Jawa Barat 

(Sunda), tanaman ini juga dikenal dengan nama daerah yaitu babawangan beureum. 

Tanaman ini sudah digunakan secara turun - temurun oleh masyarakat sebagai 

tanaman obat. Kandungan yang terdapat dalam bawang dayak terdiri atas senyawa 

alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolik, saponin, triterpenoid, tanin, steroid, dan 

kuinon ( J. Kedokt Meditek Volume 23, 2017).  

Eleutherine palmifolia merupakan tanaman khas Kalimantan Tengah 

(Ronny Yuniar Galingging, BPTP Kalimantan Tengah). Tanaman ini sudah secara 

turun temurun dipergunakan masyarakat Dayak sebagai tanaman obat. Penggunaan 

bawang dayak dapat dipergunakan dalam bentuk segar, simplisia, manisan dan 

dalam bentuk bubuk (powder), sehingga perlu ditingkatkan penggunaanya sebagai 
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bahan obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Adapun data penelitian sebagai 

antibakteri umbi bawang dayak terhadap bakteri Staphylococcus aureus hasil 

pengujian menunjukkan bahwa konsentrasi ekstrak etanol umbi bawang dayak 1% 

dapat memberikan diameter hambat (14,49±0,51) mm sedangkan tetrasiklin HCl 

pada konsentrasi 0,06% memberikan diameter hambat (14,03±0,42) mm terhadap 

Staphylococcus aureus (Kartika, Des 2013). 

Pada penelitian yang telah dilakukan penelitian antibakteri umbi 

Eleutherine palmifolia dengan metode difusi cakram. Umbi Eleutherine palmifolia 

diekstraksi secara bertahap dengan tiga macam pelarut berdasarkan urutan 

kepolaran yaitu n-heksan, etil asetat dan etanol.  Menggunakan uji bertingkat atau 

fraksinasi di dapatkan senyawa dari umbi Eleutherine palmifolia berdasarkan 

tingkat kepolaran pelarut atau memisahkan senyawa-senyawa berdasarkan tingkat 

kepolarannya. Pada prinsipnya senyawa polar diekstraksi dengan pelarut polar 

sedangkan senyawa non-polar diekstraksi dengan pelarut non-polar dan memillih 

pelarut fraksi etanol untuk diuji potensinya sebagai antibakteri sehingga didapat 

zona hambat fraksi etanol pada bakteri Escherichia coli untuk mengetahui golongan 

senyawa yang terdapat pada fraksi etanol, diamati dengan teknik Kromatografi 

Lapis Tipis dan dideteksi dengan pereaksi penampak noda.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya yaitu:  

1. Berapa diameter zona hambat fraksi etanol umbi Eleutherine palmifolia 

terhadap pertumbuhan Escherichia coli dengan metode difusi cakram?  

2. Golongan senyawa apa yang terdapat pada fraksi etanol umbi Eleutherine 

palmifolia dengan deteksi menggunakan metode KLT ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah :  

1. Mendapatkan data diameter zona hambat dari fraksi etanol umbi 

Eleutherine palmifolia terhadap bakteri Escherichia coli dengan metode 

difusi cakram. 
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2. Mendapatkan data golongan senyawa yang memilikki aktivitas antibakteri 

paling efektif pada umbi Eleutherine palmifolia  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini adalah :  

1. Menambah pengetahuan mengenai diameter zona hambat fraksi etanol umbi 

Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia sebagai antibakteri. 

2. Mendapatkan bahan obat yang mempunyai potensi sebagai antibakteri 

dengan mengetahui golongan senyawa yang memilikki aktivitas sebagai 

antibakteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


