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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan di dunia, termasuk 

Indonesia. Ditinjau dari asal atau didapatnya infeksi dapat berasal dari komunitas 

atau berasal dari lingkungan rumah sakit yang sebelum0nya dikenal dengan istilah 

infeksi nosokomial. Penyebab infeksi dapat berupa bakteri, virus, jamur, dan 

parasit. Salah satu jenis bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi adalah 

Staphylococcus aureus (Depkes RI, 2008). 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri coccus Gram positif yang 

ditemukan sebagai flora normal terutama pada daerah hidung, mulut, alat kelamin, 

dan selaput lendir manusia (Wahyudi dan Sukarjati,2013). Staphylococcus aureus 

sangat mudah masuk dalam tubuh manusia melalui kontaminasi pada makanan. 

Infeksi oleh bakteri Staphylococcus aureus biasanya ditandai dengan kerusakan 

jaringan disertai dengan abses yang merupakan kumpulan nanah. Beberapa 

penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus diantaranya 

adalah bisul, jerawat, impetigo dan infeksi pada luka (Brooks et al, 2013). 

 Staphylococcus aureus juga merupakan salah satu bakteri yang dikenal 

sebagai penyebab infeksi nosokomial. Prevalensi infeksi nosokomial di rumah sakit 

dunia mencapai 9% (variasi 3–21%) atau lebih 1,4 juta pasien rawat inap di rumah 

sakit seluruh dunia terinfeksi infeksi nosokomial. Suatu penelitian yang dilakukan 

oleh WHO menunjukkan bahwa sekitar 8,7% dari 55 rumah sakit dari 14 negara 

yang berasal dari Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara dan Pasifi k menunjukkan 

adanya infeksi nosokomial. Prevalensi infeksi nosokomial paling banyak di 

Mediterania Timur dan Asia Tenggara yaitu sebesar 11,8% dan 10,0% sedangkan 

di Eropa dan Pasifi k Barat masingmasing sebesar 7,7% dan 9,0%. di Indonesia 

yaitu di 10 RSU pendidikan, infeksi nosokomial cukup tinggi yaitu 6–16% dengan 

ratarata 9,8% ( Kurniawati dkk, 2015). 

Pengobatan infeksi yang paling sering digunakan adalah menggunakan 

antibiotik. Pengobatan dengan kombinasi berbagai antibiotik yang semula 

dipercaya sebagai obat yang mampu memusnahkan bakteri penyebab infeksi, 

ternyata menimbulkan permasalahan baru yaitu munculnya bakteri yang    
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multiresisten. Bakteri ini mudah ditularkan dari satu pasien ke pasien lain terutama 

di rumah sakit yang dikenal nosokomial infection (Maryati dkk, 2007). 

Staphylococcus aureus menghasilkan enzim penisilinase sehingga mudah 

resisten terhadap golongan penisilin, misalnya metilisin dan oksasilin. Namun 

demikian, juga dikenal Staphylococcus aureus yang resisten terhadap metisilin 

yang disebut Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) yang 

menimbulkan masalah klinik karena sifatnya yang resisten terhadap berbagai 

antibiotik golongan β-laktam, tetapi biasanya masih peka terhadap vankomisin atau 

golongan aminoglikosida (Dzen, 2003). Munculnya resistensi terhadap berbagai 

jenis antibiotik, hal ini mendorong dikembangkannya produk bahan alam yang 

berasal dari tanaman sebagai pengobatan alternatif. Tanaman obat memiliki efek 

bakteriostatik pada aktivitas enzimatik yang terkait dengan produksi energi, atau 

bisa menyebabkan denaturasi protein, memodifikasi permeabilitas dinding sel, atau 

menyebabkan hilangnya makromolekul. Oleh karena itu, sulit bagi mikroorganisme 

untuk mengembangkan resistensi terhadap tanaman obat ini (Saeb et al., 2016). 

Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai alternatif pengobatan 

dengan tumbuhan adalah Citrus reticulata (Saeb et al., 2016). Pada penelitian 

sebelumnya, didapatkan minyak atsiri kulit buah jeruk dari hasil ekstraksi destilasi 

hidrolik, dilaporkan bahwa dengan  uji aktivitas antibakteri menggunakan metode 

difusi agar didapatkan hasil zona hambat sebesar 16 mm dengan menggunakan 

konsentrasi minimum 9L/ml (Sultana et al., 2012). 

Selain itu, Pada penelitian yang dilakukan oleh (Kirbaslar et al., 2009) ekstrak 

kulit Citrus reticulata yang diperoleh dengan metode ekstraksi pemerasan atau 

penekanan kemudian dilakukan pengujian antibakteri dengan menggunakan 

metode difusi cakram. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kulit buah 

Citrus reticulata memberikan zona hambat sebesar 14 mm dengan dosis 20 µl. 

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut terhadap kulit jeruk Citrus reticulata L. yang berpotensi sebagai 

antibakteri. Sehingga pada penelitian ini dilakukan ekstraksi bertingkat kulit buah 

jeruk Citrus reticulata dengan menggunakan pelarut yang mempunyai polaritas 

yang bebeda-beda, pelarut yang digunakan yaitu n-heksan, etil asetat, dan etanol. 

Tujuan dilakukannya fraksinasi dengan berbagai pelarut yaitu agar pelarut non-
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polar dapat mengekstraksi secara selektif komponen yang bersifat non-polar 

terlebih dahulu, Pelarut semi polar pada tahap selanjutnya diharapkan dapat 

menarik komponen yang bersifat semi polar sehingga dapat terpisah dari senyawa 

lainnya. Pada akhir partisi digunakan pelarut polar yang diharapkan dapat menarik 

komponen yang bersifat polar (Prasetyo dkk, 2015). 

Berbagai jenis tanaman jeruk yang tergolong dalam famili Rutaceae antara 

lain Citrus amblycarpa (jeruk sambal), Citrus aurantiifolia (jeruk nipis), Citrus 

aurantium (jeruk pahit), Citrus floridana (jeruk limequat), Citrus hystrix (jeruk 

purut), Citrus limon (jeruk lemon), Citrus lucida (jeruk kawista-krikil), Citrus 

maxima (jeruk bali), Citrus microcarpa (jeruk kalamansi), dan Citrus reticulata 

(jeruk keprok). Beberapa famili Rutaceae yang mempunyai senyawa antibakteri 

yaitu Citrus maxima dan Citrus aurantiifolia. Citrus maxima yang difraksinasi 

menggunakan pelarut etil asetat didapatkan senyawa alkaloid, flavonoid, fenolik, 

terpenoid (Azizah, 2015). Selain itu pada Citrus aurantiifolia  didapatkan senyawa 

fenolat, alkaloid, flavonoid (Pratiwi, 2013). Pada penelitian yang dilakukan oleh 

(Razak dkk, 2013) air perasan Citrus aurantiifolia dengan konsentrasi 100% 

memberikan hasil zona hambat sebesar 10,5 mm. Citrus aurantiifolia memiliki 

kandungan senyawa flavonoid yang merupakan golongan senyawa polifenol 

terbesar yang memiliki aktivitas sebagai antioksidan dan antibakteri. Fenol dapat 

mendenaturasi protein serta merusak membran sitoplasma sehingga permeabilitas 

terganggu dan menyebabkan lolosnya makromolekul dan ion-ion dari dalam sel. 

Hal tersebut dapat menyebabkan bakteri menjadi lisis (Chusniah dan Muhtadi, 

2017).  

Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akktivitas antibakteri fraksi 

etilasetat  kulit buah Citrus reticulata pada bakteri Staphylococcus aureus dengan 

metode difusi cakram. Metode difusi cakram dilakukan untuk mengetahui 

efektivitas nilai zona hambat pertumbuhan bakteri Stapylococcus aureus dari fraksi 

etil-asetat kulit Citrus reticulata. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan 

menjadi formula baru sediaan antibakteri yang terbuat dari bahan alam serta dapat 

meningkatkan eksistensi obat tradisional sebagai obat yang dapat diterima oleh 

masyarakat. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dapat dirumuskan 

masalah bahwa bagaimana aktivitas antibakteri dari fraksi etil-asetat kulit buah 

Citrus reticulata L. terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan metode difusi 

cakram?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk memperoleh data aktivitas antibakteri dari komponen senyawa yang 

terdapat pada fraksi etil-asetat kulit buah Citrus reticulata L. terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dengan metode difusi cakram. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi yang bersifat ilmiah akan pentingnya manfaat kulit 

buah Citrus reticulata, dan memberikan pembenaran penggunaan empiris di 

masyarakat sebagai tanaman obat khususnya di Indonesia. 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. 

 


