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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit infeksi di Indonesia termasuk dalam sepuluh penyakit 

terbanyak. Secara global penyakit infeksi penyebab utama tingginya angka 

kesakitan dan kematian di dunia. Salah satu jenis infeksi adalah infeksi 

nosokomial. Infeksi ini menyebabkan 1,4 juta kematian setiap hari di 

seluruh dunia. Setiap tahun infeksi menewaskan 3,5 juta orang yang 

sebagian besar terdiri dari dari anak - anak miskin dan tinggal di negara 

berpenghasilan rendah dan menengah (WHO, 2010). 

Hasil penelitian angka kejadian infeksi nosokomial di RSUD 

Setjonegoro Kabupaten Wonosobo mengalami peningkatan dari tahun 2010-

2011 (0,37% menjadi 1,48% kasus). Pada semester II (2009) prevalensi 2,67 

per 1000 pasien rawat inap, semester I (2010) prevalensi 3,12 per 1000 

pasien rawat inap, semester II (2010) prevalensi 4,36 per 1000 pasien rawat 

inap, semester I (2011) prevalensi 9,68 dan semester II (2011) prevalensi 

19,71 per 1000 pasien rawat inap (Nugraheni et al., 2012). 

Penyebab timbulnya penyakit infeksi di Indonesia yang dipengaruhi 

oleh iklim juga didukung oleh beberapa faktor lainnya kesadaran 

masyarakat akan kebersihan, jumlah penduduk yang padat, kurangnya 

pengetahuan masyarakat mengenai infeksi, prosedur tidak aman 

(penggunaan antibiotik yang dipergunakan tidak tepat), kurangnya pedoman 

dan juga kebijakan dari pemerintah mengenai penggunaan antibiotik 

(Nursidika et al., 2014). 

Salah satu faktor pencetus terjadinya penyakit infeksi adalah 

mikroorganisme, seperti bakteri (WHO, 2014). Bakteri merupakan 

organisme uniseluler yang tergolong protista prokariot. Bakteri yang paling 

sering menyebabkan infeksi adalah bakteri Gram positif dan Gram negatif. 

Salah satunya bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli memilki 

tingkat infeksius yang paling dominan menyerang manusia. Bakteri 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif berbentuk coccus,
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bersifat fakultatif anerob yang di temukan sebagai flora normal pada kulit 

dan selaput lendir manusia (Jawetz et al., 2007). Sedangkan bakteri 

Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang, bersifat 

fakultatif anerob yang umumnya ditemukan pada usus (Mahamoud et al., 

2007). 

Secara umum penyakit infeksi dapat disembuhkan dengan 

mengkonsumsi antibiotik. Sekitar  80% konsumsi antibiotik  dipakai  untuk 

kepentingan  manusia  dan  sedikitnya 40%  berdasarkan  indikasi  yang  

kurang tepat, misalnya infeksi virus seperti influenza, hepatitis, ataupun 

demam berdarah (Utami., 2012). Intensitas penggunaan antibiotik yang 

relatif tinggi menimbulkan multi drug resistant dan merupakan ancaman 

global bagi kesehatan terutama resistensi bakteri terhadap antibiotik. Pada 

awalnya resistensi terjadi di tingkat rumah sakit, tetapi saat ini telah 

berkembang dilingkungan masyarakat khususnya Streptococcus pneumonia, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli (Kemenkes, 2011).  

Resisten terhadap antibiotik akan menyebabkan meningkatnya angka 

kesakitan dan angka kematian sehingga diperlukan antibiotik pilihan kedua 

atau bahkan ketiga, yang efektivitasnya lebih kecil dan mungkin 

mempunyai efek samping lebih besar. Mikroorganisme yang resisten  

dengan  obat  yang  diberikan, misalnya Staphylococcus aureus resisten  

terhadap  methicillin (Methicillin Resistant Staphylococcus aureus) sebesar 

84,4% dan Escherichia coli resisten terhadap ceftazidim sebesar 66,7% 

(Rosenthal., 2011). 

Selain obat-obatan konvensional, penggunaan obat tradisional atau obat 

bahan alam yang berasal dari tanaman telah lama berkembang di 

masyarakat untuk mengurangi resistensi terhadap antibiotik. Salah satunya 

penelitian aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun selasih (Ocimum 

basilicum L.) terhadap Staphylococcus aureus sensitif dan multiresisten 

antibiotik. Hasilnya menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun selasih lebih 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus sensitif 

pada konsentrasi 3 mg/sumuran sebesar 11,2 mm daripada Staphylococcus 

aureus muliresisten konsentrasi 3 mg/sumuran sebesar 9 mm (Sari., 2012). 
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Obat tradisional dan obat bahan alam yang berasal dari tanaman juga 

untuk mengatasi infeksi karena obat yang berasal dari bahan alam diyakini 

memiliki efek samping lebih rendah dibandingkan obat dari bahan sintetis 

kimiawi (Gitawati et al, 2015). Jarak pagar (Jatropha curcas) dan alpukat 

(Persea americana) merupakan dua tanaman dari banyak tanaman di 

Indonesia yang telah terbukti memiliki aktifitas sebagai antibakteri. 

Penelitian yang dilakukan Ekundayo et al (2011), ekstrak etanol kulit batang 

Jatropha curcas memiliki aktivitas antibakteri dengan konsentrasi 20 mg/ml 

dengan diameter zona hambat pada Staphylococcus aureus sebesar 30,6 mm 

dan Escherichia coli sebesar 36,3 mm dengan kadar hambat minimal 

masing-masing 5,00 mg/ml. Penelitian yang dilakukan Andriani (2015), 

memaparkan bahwa ekstrak etanol kulit batang jarak pagar mempunyai 

kandungan senyawa metabolit sekunder, yaitu terpenoid, flavonoid, 

alkaloid, polifenol dan antrakuinon. 

Sedangkan Persea americana dipaparkan oleh Haro et al (2011), 

dimana ekstrak etanol daun Persea americana memiliki aktivitas antibakteri 

dengan konsentrasi hambat minimum (KHM) 70 mg/ml dengan diameter 

zona hambat pada Staphylococcus aureus sebesar 9,25 mm dan konsentrasi 

hambat minimum (KHM) 50 mg/ml dengan diameter zona hambat pada 

Escherichia coli sebesar 9,33 mm. Penelitian yang dilakukan Thakira 

(2012), memaparkan ekstrak daun Persea americana memiliki kandungan 

metabolit sekunder yang antara lain flavonoid, triterpenoid, antrakuinon, 

dan alkaloid. 

Penggunaan tanaman sebagai alternatif pengobatan dapat digunakan 

dalam bentuk tanaman tunggal maupun kombinasi. Kombinasi tanaman 

dilakukan untuk meningkatkan efektifitas yang dihasilkan, menurunkan 

toksisitas yang terjadi dan dapat mendukung aktivitas senyawa utama akibat 

adanya aktivitas lain dari tanaman kombinasi serta dapat menurunkan dosis 

pemakaiannya bila dibandingkan dengan pemakaian tunggal (Padalia et al., 

2016). Menurut penelitian Kurniah (2016), Uji pengaruh campuran ekstrak 

daun asam (Tamarindus indica L.) dan daun mimba (Azadirachtaindica A.) 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Penelitian ini 
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menggunakan konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40%, 50% dengan perbandingan 

1:1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada ekstrak campuran lebih 

efektif menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

ditunjukkan dengan diameter zona hambat lebih besar dibandingkan dengan 

ekstrak tunggal. 

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian yang bertujuan 

untuk mengetahui aktivitas antibakteri dengan mengukur diameter zona 

hambat dari pengaruh kombinasi ekstrak etanol kulit batang Jatropha 

curcas dan daun Persea americana terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan metode difusi cakram 

dan data hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi data ilmiah 

dan untuk menambah wawasan mengenai pengaruh kombinasi ekstrak 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana aktivitas penghambatan pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dengan kombinasi ekstrak etanol kulit batang 

Jatropha curcas dan ekstrak etanol daun Persea americana yang 

ditunjukkan dengan diameter zona hambat ? 

2. Bagaimana aktivitas penghambatan pertumbuhan bakteri Escherichia 

coli dengan kombinasi ekstrak etanol kulit batang Jatropha curcas dan 

ekstrak etanol daun Persea americana yang ditunjukkan dengan 

diameter zona hambat ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui aktivitas penghambatan pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dari kombinasi ekstrak etanol kulit batang 

Jatropha curcas dan ekstrak etanol daun Persea americana dengan 

mengukur diameter zona hambatnya. 

2. Untuk mengetahui aktivitas penghambatan pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli dari kombinasi ekstrak etanol kulit batang Jatropha 
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curcas dan ekstrak etanol daun Persea americana dengan mengukur 

diameter zona hambatnya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai efek kombinasi 

ekstrak etanol kulit batang Jatropha curcas dan ekstrak etanol daun 

Persea americana sebagai obat antimikroba terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 

2. Dapat digunakan sebagai data ilmiah aktivitas antibakteri dari 

kombinasi ekstrak etanol kulit batang Jatropha curcas dan ekstrak 

etanol daun Persea americana dengan dosis yang efektif. 

 


