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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit infeksi masih menempati urutan teratas penyebab kesakitan dan 

kematian di negara berkembang, termasuk Indonesia. infeksi ini menyebabkan 

kerugian fisik dan finansial selain produktifitas secara nasional. Penyebaran infeksi 

ini dapat melalui berbagai perantara atau yang dikenal sebagai vektor, yakni udara, 

binatang, benda-benda, dan juga manusia sendiri (Triana, 2014).  Penyakit-penyakit 

infeksi yang banyak diderita masyarakat sebagian besar disebabkan oleh bakteri 

Staphylococcus aureus (Santi et al., 2011). Stapylococcus aureus merupakan bakteri 

yang sering ditemukan berkolonisasi sebagai flora normal pada kulit rongga hidung 

manusia. Infeksi serius dari Stapylococcus aureus dapat terjadi ketika sistem imun 

melemah. Stapylococcus aureus merupakan bakteri penyebab infeksi terbanyak di 

dunia. Salah satu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Stapylococcus aureus ialah 

infeksi nosokomial (Afifurahman et al., 2014).  

Infeksi nosokomial (Hospital Acquired Infection/Nosocomial Infection) adalah 

infeksi yang didapat dari rumah sakit atau ketika penderita itu dirawat di rumah sakit 

(Nugraheni et al., 2012). Infeksi nosokomial merupakan suatu masalah yang nyata 

diseluruh dunia dan terus meningkat. Infeksi ini terus meningkat dari 1% di beberapa 

Negara Eropa dan Amerika, sampai lebih dari 40% di Asia, Amerika Latin dan Afrika 

(Depkes, 2017). Berdasarkan survei oleh WHO tahun 2006 pada 55 rumah sakit di 

14 negara yang berasal dari Eropa, Timur Tengah, Asia tenggara dan Asia Pasifik 

menemukan rata-rata 8,7% dari seluruh pasien rumah sakit menderita infeksi 

nosokomial (Wikansari et al., 2012).  

Di Indonesia sendiri angka kejadian infeksi nosokomial masih terbilang cukup 

tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Marwoto pada tahun 2007 

menunjukkan bahwa kejadian infeksi nosokomial di lima rumah sakit pendidikan 

yaitu RSUP Dr. Sardjito sebesar 7,94%, RSUD Dr. Soetomo sebesar 14,6%, RS 

Bekasi sebesar 5,06%, RS Hasan Sadikin Bandung sebesar 4,60%, dan RSCM 

Jakarta sebesar 4,60% (Sari & Prijono, 2015). Data kejadian infeksi nosokomial di 
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10 RSU pendidikan pada tahun 2010 juga masih cukup tinggi yaitu sebesar 6-16% 

dengan rata-rata 9,8% (Nugraheni et al., 2012).  

Obat-obatan yang di gunakan dalam pengobatan infeksi bakteri adalah 

antibiotik (Nurmala et al., 2015). Antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh 

mikroorganisme yang mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan 

dan membunuh mikroorganisme (Dian et al., 2015). Salah satu pilihan Pengobatan 

yang digunakan pada infeksi Stapylococcus aureus adalah antibitok golongan 

kloramfenikol dan eritromisin, kedua golongan tersebut memiliki kepekaan 

terhadap bakteri Stapylococcus aureus (Velayudham et al., 2017).  Namun saat ini, 

Stapylococcus aureus menjadi masalah yang sangat serius karena peningkatan 

kasus resistensi bakteri ini terhadap berbagai jenis antibiotik (Multi Drug 

Resistance). Stapylococcus aureus yang memiliki kemampuan adaptasi yang luar 

biasa sehingga bisa resistensi pada banyak antibiotik (Afifurahman et al., 2014). 

Pengobatan penyakit infeksi bakteri menggunakan antibiotik dapat menimbulkan 

resistensi, sehingga untuk mengatasinya diperlukan pencarian bahan obat alami 

yang berasal dari tanaman (Ningsih et al., 2016). 

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati 

yang tergolong tinggi di dunia, yaitu menempati urutam tiga besar dari 10 negara 

dengan megabiodiversitas terbesar di dunia. Indonesia memiliki 7.500 jenis 

tumbuhan obat atau sebesar 10% dari tumbuhan obat yang ada di dunia namun 

hingga saat ini tumbuhan obat yang telah di indetifikasi dan di manfaatkan baru 

sebanyak 940 jenis dari tumbuhan obat yang ada (Gunawan & Mukhlisi, 2014). 

Salah satu tanaman yang ada di Indonesia dan tersebar dengan luas dibeberapa 

daerah di Indonesia serta berpotensi untuk dikembangkan sebagai antibakteri yaitu 

kulit buah jeruk keprok (Citrus reticulata) (Ayoola et al., 2008).  

Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan studi aktivitas antibakteri kulit 

buah Citrus reticulata secara invitro melalui proses ekstraksi destilasi hidrolik 

didapatkan minyak esensial dari kulit buah. dengan metode difusi cakram diproleh 

hasil berupa daya hambat sebesar 23 mm, terhadap bakteri Stapylococcus aureus 

(Khan et al, 2009). Selain itu, pada penelitian sebelumnya, didapatkan minyak atsiri 

kulit buah jeruk dari hasil ekstraksi destilasi hidrolik, dilaporkan bahwa dengan uji 

aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi agar, dengan konsentrasi 
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minimum 9µ/ml didapatkan hasil zona hambat terhadap bakteri Stapylococcus 

aureus sebesar 16 mm (Sultana et al., 2012).   

Berdasarkan data dan permasalah diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut terhadap kulit jeruk Citrus reticulata yang memiliki potensi sebagai 

antibakteri. Untuk menambah informasi tentang aktivitas antibakteri kulit buah 

jeruk Citrus reticulata. Dilakukan ekstraksi bertingkat kulit buah jeruk Citrus 

reticulata, dengan menggunakan pelarut yang memiliki polaritas yang berebada. 

yaitu, dengan pelarut n-heksana, etil asetat, dan etanol.  

fraksinasi dengan berbagai pelarut tersebut bertujuan agar pelarut non-polar 

dapat mengekstraksi secara selektif komponen yang bersifat non-polar terlebih 

dahulu. Penggunaan pelarut semi-polar pada tahap selanjutnya diharapkan dapat 

mempartisi komponen yang bersifat semi-polar sehingga dapat terpisah dari 

senyawa lainnya yang bersifat polar. Pada akhir partisi digunakan pelarut polar 

yang diharapkan dapat menarik secara maksimal komponen senyawa yang bersifat 

polar (Prasetyo et all., 2015). Penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi 

antibakteri frkasi n-heksana kulit buah Citrus reticulata dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Stapylococcus aureus. dengan metode difusi cakram.  

Metode difusi cakram dilakukan untuk mengetahui besar nilai zona hambat 

dari fraksi n-heksana kulit Citrus reticulata pada uji aktivitas antibakteri. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan 

kepada masyarakat tentang obat tradisional, khususnya penegetahuan umum 

tentang kandungan senyawa aktif dalam kulit buah Citrus reticulata yang dapat 

berfungsi sebagai antibakteri.  

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana aktivitas antibakteri dari komponen senyawa yang terdapat pada 

fraksi n-heksana kulit buah Citrus reticulata terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus, yang dilihat dari zona hambatnya?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari komponen senyawa yang 

terdapat pada fraksi n-heksana kulit buah Citrus reticulata terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus, yang dilihat dari zona hambatnya. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Memberikan informasi ilmiah akan pentingnya manfaat kulit buah Citrus 

reticulata, serta memberikan pembenaran penggunaan empiris di masyarakat 

sebagai tanaman obat. Harapan untuk jangka panjang dapat dikembangkan dalam 

formula obat herbal, obat herbal terstandar, serta fitofarmaka. Sehingga dapat 

memberikan suatu manfaat dan meningkatkan daya guna sebagai tanaman obat. 

 


