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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi merupakan keadaan masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh, 

yang kemudian berkembang biak dan menimbulkan penyakit (Bambang, 2001). 

Mikroorganisme terdiri dari bakteri, fungi, dan protozoa (Pratiwi, 2008).  

 Istilah infeksitivitas menyatakan kemampuan organisme untuk masuk, 

bertahan hidup dan berkembang biak di dalam tubuh, sementara daya tular 

penyakit mengindikasikan penyakit dengan mudah ditularkan kepada tubuh 

lainnya. Infeksi tidak bersinonim dengan penyakit infeksi, karena sebagian infeksi 

tidak menyebabkan penyakit (Mandel et al., 2009). 

 Prevalensi penyakit infeksi memiliki kecenderungan yang masih cukup 

tinggi meskipun terapi pengobatan dan pencegahan terhadap kejadian infeksi 

semakin berkembang. Menurut perkiraan World Health Organization selama 

tahun 2002-2003 dalam 10  juta  kematian  anak  balita sebagian besar disebabkan 

oleh penyebab neonatal  (37%), Infeksi  Saluran Pernapasan  Akut  (ISPA)  

(19%),  penyakit diare (17%), malaria  (8%)  dan  penyakit  lainnya  (10%)  

(WHO,  2004). Sedangkan pada tahun 2005 penyakit infeksi masih merupakan 

penyebab utama tingginya angka kesakitan dan kematian di dunia, salah satunya 

adalah infeksi nosokomial yang menyebabkan 1,4 juta kematian setiap hari di 

seluruh dunia (WHO, 2005). 

Penyebab utama dan paling umum organisme yang bertanggung jawab 

untuk infeksi adalah bakteri seperti Shigella, Staphylococcus aureus, Eschericha 

colli dan Salmonella species. Bakteri yang paling banyak menyebabkan terjadinya 

infeksi adalah Staphylococcus aureus. Bakteri tersebut merupakan patogen mayor 

pada manusia. Hampir setiap orang mempunyai tipe infeksi S. aureus selama 

hidupnya, dengan tingkat keganasan yang berbeda mulai dari infeksi kulit minor 

sampai infeksi yang dapat mengancam jiwa (Jawetz et al.,1996). Setiap jaringan 

atau alat tubuh dapat diinfeksi oleh bakteri ini dan menyebabkan penyakit dengan 

tanda-tanda yang khas berupa peradangan, nekrosis dan pembentukan abses 

(Warsa, 1994). 
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S aureus merupakan bakteri yang mudah ditemukan dimana-mana dan  

bersifat patogen oportunistik, berkoloni pada kulit dan permukaan mukosa  

manusia. Sumber infeksi bakteri ini berasal dari lesi terbuka maupun barang-

barang yang terkena lesi tersebut, selain itu ada beberapa tempat di rumah sakit 

yang beresiko tinggi dalam penyebaran bakteri ini, seperti unit perawatan intensif, 

perawatan neonatus,  dan  ruang  operasi  (Brooks  et  al.,  2007). 

  S.aureus merupakan bakteri coccus gram positif yang di temukan sebagai 

flora normal pada kulit dan selaput lendir manusia, memiliki dinding sel yang 

tebal sehingga tahan terhadap bahan kimia dan pengaruh suhu, tahan terhadap 

kondisi kering, panas (tahan pada suhu 50
o
C selama 30 menit) dan Natrium 

klorida 9% (Jawetz et al., 2007).
 
  

Penyakit infeksi masih merupakan masalah terbesar di Indonesia. Salah satu 

penatalaksanaan penderita infeksi adalah pengobatan menggunakan antibiotik 

(Juwono, 2003). Akhir – akhir ini, banyak mikroorganisme penyebabkan penyakit 

pada manusia menunjukkan  resistensi  obat  karena penggunaan antibiotik yang 

tidak tepat (Sartoratto, et al., 2004). Terjadinya resistensi bakteri (kuman) 

terhadap antibiotik dapat terjadi karena salah satu atau lebih mekanisme, 

mekanisme tersebut antara lain adalah gagalnya penetreasi obat ke dalam sel 

kuman. Dengan berkembangnya populasi bakteri yang resisten, maka antibiotik 

yang pernah efektif untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu kehilangan nilai 

kemoterapeutiknya. Dengan hal tersebut jelas terdapat kebutuhan yang terus-

menerus untuk mengembangkan obat-obat baru dan berbeda untuk menggantikan 

obat-obat yang telah menjadi efektif (Pelczar dan Chan, 1998). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman obat 

di dunia. Wilayah hutan tropika Indonesia memiliki keanekaragaman hayati 

tertinggi ke-2 di dunia setelah Brazil. Sebanyak 40.000 jenis flora yang ada di 

dunia, terdapat 30.000 jenis dapat dijumpai di Indonesia dan 940 jenis diantaranya 

diketahui berkhasiat sebagai obat dan telah dipergunakan dalam pengobatan 

tradisional secara turun-temurun oleh berbagai etnis di Indonesia. Jumlah 

tumbuhan obat tersebut sekitar 90% dari jumlah tumbuhan obat yang terdapat 

dikawasan Asia (Masyhud,2010). Dengan adanya hal ini Indonesia berpotensi 

untuk menghasilkan tanaman obat yang berkualitas. Salah satu tanaman obat yang 
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diketahui memiliki banyak khasiat yaitu tanaman Jatropha gossypifolia L, Saat ini 

tumbuhan ini banyak dipelihara di negara-negara tropis di seluruh dunia (Felix-

Silva et al., 2014).  

Jatropha gossypifolia L digunakan dalam sistem tradisional obat untuk 

pengobatan berbagai penyakit, yaitu arthritis, asma, mencuci luka, pembersih 

darah, bronkitiss, bisul, diare, disentri, sebagai penangkal untuk gigitan ular, 

demam, infeksi gusi, radang, gatal, kusta, dan sakit perut (Bapat, 2014). 

Kemampuan jarak merah sebagai tanama obat disebabkan banyaknya senyawa 

aktif yang terkandung di dalamnya, seperti diterpen, alkaloid, cardiac glycosides, 

flavonoid, dan triterpenoid. Selain senyawa tersebut, diduga masih terdapat 

seyawa aktif lainnya yang cukup berpotoensi sebagai obat (Seth el al,.2010). 

Tetapi pemanfaatan Jatropha gossypifolia L di Indonesia sendiri masih sangat 

minim penggunaanya sebagai obat-obat herbal dibandingkan dengan Jatropha 

Curcas yang bijinya telah banyak dimanfaatkan sebagai biodiesel.   

Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Dabur rajesh, dkk 2007) 

menyebutkan bahwa akar Jatropha gossypifolia L  memiliki aktivitas sebagai 

antidiare dan dysentri. Akar sebagai antikanker, antibakteri,dan antikonvulsan 

(Giordani, 2014). 

Berdsarkan penelitian sebelumnya oleh (Bhagat, 2014) disebutkan bahwa 

ekstrak metanol akar Jatropha gossypifolia L memiliki aktivitas antibakteri 

dengan konsentrasi 50 mg/ml dapat menghambat bakteri gram positif dan negatif, 

karna memiliki kandungan senyawa kimia seperti alkaloid, flavonoid, polifenol, 

triterpenoid, tannin dan antrakinon. 

Sehubungan dengan aktifitasnya akar Jatropha gossypifolia L sebagai 

antimikroba, maka akan dilakukan ekstrasi secara bertingkat dengan 

menggunakan beberapa pelarut berdasarkan kepolarannya, yakni n-heksan, etil 

asetat dan etanol. Maserasi bertingkat ini bertujuan untuk memisahkan komponen 

kimia yang bersifat non polar, semi polar, dan polar pada akar Jatropha 

gossypifolia L  dengan masing-masing pelarut yang sesuai. Terhadap fraksi etanol 

Jatropha gossypifolia L akan di uji potensi pada bakteri Staphylococcus aureus 

dengan metode difusi cakram.  
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Salah satu kelebihan metode difusi cakram adalah mudah dilakukan, tidak 

memerlukan peralatan khusus dan relatif murah, metode ini merupakan cara yang 

mudah untuk menentukan kerentanan organisme terhadap antibiotik yaitu dengan 

menginokulasi pelat agar dengan biakan dan membiarkan antibiotik terdifusi ke 

media agar.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah 

yang akan dibahas adalah  :   

 Berapa zona hambat dari fraksi etanol akar  J.gossypifolia L terhadap S. 

aureus dengan metode difusi cakram  ? 

 Golongan senyawa apakah yang terkandung dalam fraksi etanol akar 

J.gossypifolia L yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

 Untuk memperoleh data informasi  daya hambat dari komponen senyawa 

yang terdapat dalam fraksi etanol akar J.gossypifolia L yang memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap S.aureus 

 Untuk mendapatkan golongan senyawa yang terkandung dalam fraksi 

etanol akar  J.gossypifolia L yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

S. aureus. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

 Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai manfaat dan 

kegunaan akar  J.gossypifolia L 

 Sebagai salah satu alternatif dalam pemanfaatan akar J.gossypifolia L 

sebagai  antimikroba 

 

 

 

 


