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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penyakit infeksi merupakan penyakit yang banyak dialami oleh 

masyarakat. Salah satunya adalah abses yang disebabkan oleh bakteri, biasanya 

abses terbentuk karena adanya akumulasi nanah terbentuk oleh jaringan granulasi 

dan jika dibiarkan akan bertambah parah dan menyebabkan rasa sakit pada 

penderitanya (Bayu et al, 2017). Salah satu bakteri yang menyebabkan 

pembentukan abses adalah Staphylococcus aureus  yang merupakan bakteri jenis 

gram positif sebanyak 20 -75 % yang biasanya dijumpai pada saluran pernafasan 

atas, kulit, rambut dan vagina.  Selain abses, bakteri ini juga dapat menyebabkan 

penyakit khas yakni jerawat dan infeksi folikel (Razak, 2013) 

Penyebab abses yang paling umum disebabkan oleh Staphylococcus 

aureus  baik MRSA maupun tidak sebanyak 75 % kasus (Spelman, 2018). Di 

negara Amerika terhitung hampir 59 % pasien dengan infeksi kulit dan jaringan 

lunak (SSTIs) secara umum banyak menerima pasien dengan keluhan abses yang 

disebabkan oleh Staphylococcus aureus-MRSA (Wang, 2018) 

Pada umumnya infeksi akibat Staphylococcus aureus diberikan antibiotik 

golongan penisilin. namun, karena pemberiannya yang tidak rasional dalam 

penggunaannya menimbulkan efek resistensi pada bakteri, peningkatan efek ini 

dapat menimbulkan efek samping hingga kematian. Penggunaa obat antibiotik 

dapat dikatakan maksimal bila dosis dan penggunaannya tepat. Pemilihan 

antibiotik harus disesuaikan dengan pola resistensi lokal, disamping juga 

memperhatikan riwayat antibiotik yang digunakan oleh pasien. Hal ini juga 

mengurangin kemungkinan resistensi terhadap lebih dari satu antibiotik (Saepudin 

et al, 2007). 

Pengobatan secara tradisional banyak berasal dari organ-organ tanaman 

seperti akar, daun, biji, buah, bunga dan batang. Agar pengobatan secara 

tradisional dapat dipertanggungjawabkan maka diperlukan penelitian secara 

ilmiah misalnya dalam bidang farmakologi toksikologi, identifikasi senyawa dan 

isolasi senyawa metabolit aktif yang terdapat pada tumbuhan. Bidang farmakologi 

merupakan penelitian untuk mencari antibiotik yang terdapat pada tumbuhan 
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tingkat tinggi saat ini sedang digalakan karena umumnya antibiotik modern yang 

saat ini digunakan berasal dari metabolit sekunder hasil dari mikroorganisme dan 

semisintetik (Dharma, 2001). 

Cerbera manghas L. adalah salah satu tanaman yang dapat dijumpai 

sebagai tanaman hias dan sudah dibukti bahwa memiliki aktifitas antibakteri. Biji 

pada tanaman ini mengandung 46 - 64% minyak yang tersusun oleh asam palmitat 

(17,9%), asam stearat (4,38%), asam oleat (36,64%), miristat (0,17%), linolenat 

(2,37%), dan asam linoleat (23,44%) (Rizal et al, 2015). Penelitian ini dilaporkan 

bah dengan menggunakan pelarut-pelarut berbeda memberikan daya hambat pada 

bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan Bacillus cereus dengan zona 

hambat yang baik pada pelarut n-heksana (Rizal et al, 2015) 

Penelitian pada biji tanaman Cerbera manghas L. ini yang digunakan ada 

yang sudah masak dan menggunakan pelarut n-heksana dengan perbandingan 

pelarut 1 : 20 (b/v), dimana sebanyak 20 g sampel dilarutkan pada 400 ml pelarut 

kemudian diekstraksi denga  menggunakan metode maserasi dan diujikan bakteri 

dengan metode difusi agar sumur mampu memberikan hambatan pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus dengan zona hambat sebesar 8,43 mm (Rizal et al, 

2015) 

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu dilakukan proses pemisahan 

senyawa untuk mengidentifikasi golongan senyawa aktif dari ekstrak n-heksana 

biji Cerbera manghas L. yang memiliki aktivitas antibakteri. Pelarut yang 

digunakan merupakan pelarut non-polar sehingga dapat menarik senyawa 

meabolit sekunder seperti alkaloida, asam lemak, terpenoid dan steroid yang 

merupakan senyawa dengan sifat nonpolar (Tanaya et al, 2015 ; Ilyas et al , 2015 

; Rahmawati et al, 2017). Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dilakukan 

penelitian terhadap ekstrak n-heksana biji Cerbera manghas L. dengan 

menggunakan metode bioautografi. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

ialah : 

1) Bagaimana aktifitas antibakteri dari senyawa yang terdapat pada ekstrak n-

heksana biji Cerbera manghas L. terhadap Staphylococcus aureus yang 

dilihat dari diameter zona hambatnya ? 

2) Golongan senyawa apakah yang teridentifikasi dalam ekstrak n-heksana 

biji Cerbera manghas L. yang memiliki aktifitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus ? 

1.3. Tujuan penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini ialah : 

1) Untuk mengetahui zona hambat yang dihasilkan oleh senyawa yang 

terdapat pada ekstrak n-heksana biji Cerbera manghas L. dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

2) Untuk mendapatkan golongan senyawa yang teridentifikasi dala ekstrak n-

heksana biji Cerbera manghas L. yang memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Staphylcoccus aureus, 

1.4. Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi ilmiah mengenai manfaat tanaman Cerbera 

manghas L. khususnya pada bijinya. Diharapkan dapat dikembangkan lagi 

sebagai tanaman obat yang dapat membantu penyembuhan berbagai macam 

infeksi khusunya pada infeksi bakteri Staphylococcus aureus tanaman Cerbera 

manghas L. diharapkan pula dapat digunakan  untuk jangka panjang, 

dikembangkan dalam formula obat herbal, obat herbal terstandar, serta 

fitofarmaka. Sehingga dapat memberikan suatu manfaat dan meningkatkan daya 

guna sebagai tanaman obat. 

 


