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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Infeksi merupakan suatu keadaan masuknya mikroorganisme ke dalam 

tubuh (Jawetz et al.,2007). Penyakit infeksi masih merupakan jenis penyakit yang 

paling banyak diderita oleh penduduk di negara berkembang, termasuk Indonesia 

(Radji, 2011). Infeksi nosokomial menjadi ancaman besar terhadap kesehatan 

karena saat ini banyak ditemukan bakteri yang resisten terhadap berbagai jenis 

antibiotik.Infeksi dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, 

jamur, riketsia, protozoa, dan menimbulkan penyakit. Iklim yang tropis,dan 

kelembaban yang tinggi menjadi salah satu faktor mikroba tumbuh dengan subur 

(Rostinawati, 2009). Infeksi yang muncul selama seseorang tersebut dirawat di 

rumah sakit dan mulai menunjukkan suatu gejala selama seseorang itu dirawat 

atau setelah selesai dirawat disebut infeksi nosokomial. Secara umum, pasien 

yang masuk rumah sakit dan menunjukkan tanda infeksi yang kurang dari 72 jam 

menunjukkan bahwa masa inkubasi  penyakit telah terjadi sebelum pasien masuk 

rumah sakit, dan infeksi yang baru menunjukkan gejala setelah 72 jam pasien 

berada dirumah sakit baru disebut infeksi nosokomial(Utama, 2006). 

World Health Organization (WHO) tahun 2006 melaporkan, sekitar 8,7 % 

dari 55 rumah sakit dari 14 negara di Eropa, Timur tengah, Pasifik dan Asia 

terdapat infeksi nosokomial.Infeksi nosokomial menyebabkan 1,4 juta kematian 

setiap hari di seluruh dunia (WHO, 2005). 

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).Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh , 

escherichia coli adalah infeksi akut pada traktus urinari dan sepsis. Selain itu 

dapat juga terjadi enteritis akut, traveller’s diare, disentri, dan kolitis hemoragik 

yang biasanya disebut sebagai diare berdarah (blood diarrhea) (Percival, 2004). 

Escherichia coli adalah bakteri gram negatif, fermentatif, berbentuk batang 

atau tongkat yang mudah berkembang dalam media bakteriologik sederhana, 
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bentuk koloninya berwarna merah besar, panjangnya 1-2 µm. Escherichia coli 

telah dipakai secara ekstensif sebagai organisme  untuk beberapa studi,seperti 

studi fisiologi bakteri, metabolisme, regulasi genetik, transduksi sinyal, struktur 

dan fungsi dinding sel. Sebagian besar  bakteri ini non - patogenik serta aman 

dalam saluran usus manusia dan hewan.  Sedangkan patogenik strain Escherichia 

coli secara umum menyebabkan berbagai penyakit diantaranya gastroenteritis, 

disentri, Hemolitik Uremia Sindrom (HUS), Infeksi Saluran Kencing (UTI), 

keracunan darah, pneumonia, serta meningitis  (Bhunia, 2008). 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). 

Menurut data penelitian yang dilakukan oleh Hera Noviana(2004) 

Escherichia  coli  mempunyai daya resistensi   terhadap beberapa antibiotik 

diantaranya ampisilin, penisilin, amoksilin, kotrimoksazol, tetrasiklin, dan 

ceftriaxone.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%), (Permenkes, 2011). 

Indonesia merupakan negara tropis yang memliki kekayaan alam yang 

sangat melimpah. Di antara beragam 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 merupakan bagian 

dari kebudayaan bangsa Indonesia. Sampai sejauh ini kandungan kimia, khasiat 

atau kegunaan maupun efek sampingnya belum banyak diteliti secara ilmiah 

(Sholeh, 2009). 

Salah satu tanaman yang telah digunakan untuk mengobati penyakit infeksi 

adalah adalah buah jarak merah (Jatropha gossypifolia). Tanaman ini tumbuh 

subur di daerah tropis dan memiliki berbagai manfaat, antara lain sebagai 
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antioksidan, antikanker, insektisida, obat sakit gigi, dan pembersih darah. 

Penelitian untuk mengeksplorasi tanaman Jatropha gossypifolia sebagai obat telah 

banyak dilakukan. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa metabolit sekunder yang 

terkandung dalam Jatropha gossypifolia memiliki aktifitas fisiologis tertentu, 

seperti antimikroba, antiinflamasi, antioksidan, antikanker, dan antifertilisasi. 

Kemampuan Jatropha gossypifolia sebagai tanaman obat disebabkan banyaknya 

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

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

terdapat senyawa aktif lainnya yang cukup berpotensi sebagai obat (Seth et al., 

2010). 

Jatropha gossypifolia merupakan salah satu tanaman yang telah 

dibuktikan memiliki banyak khasiat. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan 

dan sudah mulai dibudidayakan di daerah tropis diseluruh dunia. Tanaman ini 

terbukti memiliki kandungan senyawa alkaloid, kumarin, flavonoid, lignoid, 

fenol, saponin, steroid, tannin dan terpenoid yang terkandung dalam berbagai 

ekstrak yang berbeda dari berbagai bagian tanaman.Tanaman ini digunakan dalam 

pengobatan tradisional sebagai antihipertensi, anti-inflamasi, antiophidian, 

analgesic, antipiretik, antifungi, antianemia, antidiabetes, dan antihemorrhagic, 

dan masih banyak contoh lainnya. Tanaman ini juga digunakan untuk hal yang 

lain, sebagai produksi biodeiesel, petisida, insektisida, vermifuge, hiasan, bahkan 

juga digunakan untuk kegiatan ritual keagamaan (Silva et al, 2014). Sedangkan di 

wilayah Nigeria bagian utara, ekstrak daun Jatropha gossypifolia ini biasa 

digunakan oleh para herbalis dan masyarakat sekitar untuk menghentikan 

pendarahan pada kulit dan hidung. Selain itu tanaman ini juga dapat digunakan 

untuk mengatasi luka yang sudah terinfeksi (Aboaba et al, 2015).  

Jatropha gossypifolia juga digunakan dalam penggunaan obat secara 

tradisional atau disebut dengan Ayuverda di India. Tanaman Jatropha gossypifolia 

memiliki khasiat antara lain digunakan untuk anti inflamasi dari daun jarak merah 

(Robineau L, 1991).Daun dari Jatropha gossypifolia ini  bermanfaat dan 

digunakan untuk mengatasi diare dan disentri. Kemudian minyak dari tanaman ini 

digunakan sebagai pencahar dan digunakan sebagai pengobatan penyakit kulit dan 

rematik apabila digunakan dengan peberian secara lokal. Lateks dan daun yang 
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dijus dapat digunakan untuk mengobati maag, penyakit kulit (kusta) dan infeksi 

gusi (Dabur et al,2007).Batang jarak merah digunakan pada kulit yang terluka, 

perdarahan gusi atau hidung sebelum berhenti pendarahan, mungkin masuk ke 

dalam sistem tubuh dan menimbulkan reaksi merugikan jika memiliki apapun 

(Oduola et al., 2005). Biji jarak merah digunakan untuk pencahar dan anti 

analgesik (Horsten S et al., 1996). 

Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa Akar Jatropha gossypifolia L 

memiliki aktivitas antibakteri (Bhagat, 2014). Akar sebagai antikanker, 

antibakteri, dan antikonvulsan (Silva et al., 2014). Sehubungan dengan aktifitas 

Jatropha gossypifolia L sebagai antibakteri, adapun penelitian yang dilakukan 

oleh (Perkasa, 2012) mengenai uji potensi antibakteri ekstrak daun jarak pagar 

(jatropha curcas) terhadap Methicillin-Resistand Staphylococus dan Escherichia 

coli secara in vitro di dapatkan potensi antibakteri ditunjukan dengan Kadar 

Hambat Minimal (KHM) dan Kadar Bunuh Minimum (KBM) dengan metode 

difusi tabung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa nilai KHM terhadap bakteri 

Methicillin-Resistand Staphylococus sebesar 5,208%, Escherichia coli sebesar 

16,666%. 

 Menurut penelitian dari Nwokocha et al, 2011 melaporkan bahwa buah 

Jatropha gossypifolia memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder sebagai 

berikut, alkaloid sebanyak 2,36 %, tannin 3,52 %, flavonoid 2,26 %, saponin 2,37 

%, dan fenol 0,18%. Sampai sekarang masih belum pasti komponen senyawa 

utama yang terkandung pada tanaman Jatropha gossypifolia. Kandungan senyawa 

dari tanaman jarak merah yang beraneka ragam ini sangat menarik perhatian 

untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengamati konsentrasi 

hambat ekstrak etanol buah Jatropha gossypifolia terhadap bakteri Escherichia 

coli. Etanol diharapkan dapat menarik senyawa – senyawa kimia dari tanaman. 

Selain itu senyawa – senyawa aktif dalam tanaman Jatropha gossypifolia yang di 

duga memiliki aktivitas sebagai antibiotik sebagian besar larut dalam etanol. Pada 

penelitian yang akan dilakukan lebih difokuskan pada senyawa yang memiliki 

aktivitas sebagai antibakteri. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

 Berapakah diameter zona  hambat dari ekstrak etanol buah Jatropha 

gossypifolia terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli? 

 Golongan senyawa apa saja yang terdapat pada  ekstrak etanol Jatropha 

gossypifolia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

 Mendapatkan data diameter zona hambat dari ekstrak etanol Jatropha 

gossypifolia terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli dengan 

metode difusi cakram. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

 Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai manfaat dan 

kegunaan dari buah tanaman Jatropha gossypifolia. 

 Mendapatkan komponen senyawa yang memiliki aktivitas sebagai 

antibakteri. 


