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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

  

1.1  Pendahuluan 

Penyakit infeksi di indonesia merupakan masalah kesehatan utama. Infeksi 

umumnya berasal dari flora normal manusia yang bersifat patogen. Salah satu bakteri 

sering menyebabkan infeksi adalah Staphylococcus aureus (Zsa Zsa, 2010). Infeksi 

adalah invasi tubuh oleh patogen atau mikroorganisme yang mampu menyebabkan 

sakit. Jika mikroorganisme gagal menyebabkan cedera yang serius terhadap sel atau 

jaringan, infeksi disebut dengan asimptomatik. Penyakit timbul jika patogen 

berkembang biak dan menyebabkan perubahan pada jaringan normal. Jika penyakit 

infeksi dapat ditularkan langsung dari satu yang lain, penyakit ini merupakan 

penyakit menular atau contagious (Potter dan Perry, 2005). Sumber utama infeksi 

bakteri adalah lesi terbuka yang terkontaminasi pada saluran nafas dan kulit manusia 

(Eiff dkk, 2001). 

Pada beberapa dekade terakhir terdapat peningkatan prevalensi 

Staphylococcus aureus dan MRSA (Staphylococcus aureus yang resisten metisilin) di 

dunia. Data tahun 1998–1999 menunjukkan bahwa sekitar 25% isolat Staphylococcus 

aureus penyebab infeksi di rumah sakit di Amerika Serikat adalah MRSA. Prevalensi 

MRSA di berbagai rumah sakit di dunia berkisar antara 2-70% dengan rata-rata 20% 

(Bell dkk, 2002). Mehraj dkk (2014) menyebutkan, penilitian berbasis populasi di 

amerika utara dan eropa mengindikasikan prevalensi dari Staphylococcus aureus 

antara 18-30%. Secara ke seluruhan di Asia prevalensi dari MRSA telah mencapai 

70%. Publikasi mengenai MRSA di Indonesia masih terbatas. Begitupula dengan 

prevalensi MRSA di Indonesia sulit diperoleh. Prevalensi MRSA di rumah sakit dr. 

Soetomo pada pasien rawat inap bangsal bedah dan non bedah tidak berbeda yaitu 8,2 

% dan 8,0 % (Kuntaman, 2016). 

Bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri kokus gram positif yang 

sering ditemukan sebagai flora normal dikulit dan selaput lendir pada manusia, dan 
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merupakan bakteri patogen pada manusia, yang dapat menginfeksi dan dapat 

menimbulkan gejala khas seperti peradangan, nekrosis dan membentuk abses, 

infeksinya dapat berupa furunkel yang ringan pada kulit sampai terjadi piemia yang 

fatal (Syahrurrahman, 2001). 

Infeksi yang diakibatkan oleh bakteri umumnya dapat disembuhkan dengan 

antibiotik. Penggunaan antibiotik sintesis untuk infeksi lokal telah dikurangi karena 

kecenderungan menimbulkan hipersensitivitas secara lokal pada kulit.  Ada beberapa 

antibiotik yang memiliki efek samping berupa alergi, reaksi iritasi dan toksik, serta 

perubahan biologik (Nasution dkk, 2012). Sebagian isolat Staphylococcus aureus 

resisten terhadap methisilin dan golongannya karena adanya modifikasi protein 

pengikat penisilin. Protein ini mengkode peptidoglikan transpeptidase baru yang 

mempunyai afinitas rendah terhadap antibiotik beta laktam, sehingga terapi beta 

laktam tidak responsif. Hal ini dikenal dengan Methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) yang termasuk dalam resistensi multi obat (Jawetz dkk, 2005). 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan  kekayaan  hayati terbesar 

yang memiliki lebih dari 30.000 spesies tanaman tingkat tinggi. Hingga saat ini 

tercatat 7000 spesies tanaman telah diketahui khasiatnya namun kurang dari 300 

tanaman yang digunakan sebagai bahan baku industri farmasi secara reguler. WHO 

pada tahun 2008 mencatat bahwa 68% penduduk dunia masih menggantungkan 

sistem pengobatan tradisional yang mayoritas melibatkan tumbuhan untuk 

menyembuhkan penyakit dan lebih dari 80% penduduk dunia menggunakan obat 

herbal untuk mendukung kesehatan mereka (Saifuddin dkk, 2011) 

Jatropha gossypifolia L merupakan tanaman etnobotani yang dapat dijadikan 

sebagai sumber obat tradisional. Spesies ini berasal dari Meksiko, Amerika Selatan 

dan kepulauan Karibia.  Beberapa pemanfaatan jarak merah dari jaringan misalnya 

biji digunakan sebagai obat pencahar. Di Puerto Rico dan naturalisasi di Australia 

utara, dan Queensland Jatropha gossypifolia L dinyatakan sebagai gulma berbahaya. 

Jatropha gossypifolia L dikatakan sebagai tanaman hama kelas dua dan beberapa 

literatur mengatakan bahwa penggunaan biji jarak sebagai obat herbal dilarang karena 

https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean_islands
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Queensland
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Noxious_weed
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toksiksitasnya yang tinggi. Beberapa penelitian toksisitas menunjukkan spesies  

Jatropha memiliki toksisitas tinggi, tetapi Jatropha gossypifolia L ternyata memiliki 

toksisitas rendah pada beberapa percobaan secara in vitro dan in vivo. Ekstrak etanol 

dari daun Jatropha gossypifolia L yang telah di ujikan pada tikus dengan penggunaan 

oral akut, dinyatakan aman tetapi dengan penggunaan kronis, bisa mengakibatkan 

keracunan (Silva dkk, 2014). 

Salah satu jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat tradisional 

adalah jarak merah. Jarak merah adalah tumbuhan yang berasal dari genus 

Euphorbiaceae dengan nama ilmiah Jatropha gossypifolia L (Kinho dkk, 2011). 

Jatropha gossypifolia L merupakan tanaman etnobotani yang dapat dijadikan sebagai 

sumber obat tradisional. Spesies ini berasal dari Meksiko, Amerika Selatan 

dan kepulauan Karibia.  Beberapa pemanfaatan dari jarak merahjaringan misalnya biji 

yang digunakan sebagai obat pencahar. 

Jatropha gossypifolia L ini dinyatakan sebagai gulma berbahaya di Puerto 

Rico dan naturalisasi di Australia utara. Di Queensland  Jatropha gossypifolia L 

sebagai tanaman hama Kelas 2 dan beberapa literatur mengatakan bahwa penggunaan 

biji jarak sebagai obat herbal dilarang karena toksiksitasnya yang tinggi. Beberapa 

penelitian toksisitas menunjukkan bahwa spesies Jatropha dikenal memiliki toksisitas 

tinggi, tetapi pada beberapa percobaan secara in vitro dan in vivo Jatropha 

gossypifolia L ternyata memiliki toksisitas rendah. Beberapa penelitian telah 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol dari daun Jatropha gossypifolia L, untuk 

penggunaan oral akut pada tikus dinyatakan aman, tetapi dengan penggunaan kronis, 

bisa mengakibatkan keracunan (Silva dkk, 2014). 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Bhagat dan Kulkarni 

(2014), ekstrak metanol akar Jatropha gossypifolia L. memiliki aktivasi sebagai 

antibakteri dan antidiare secara in vitro terhadap bakteri Staphylococcus aureus, 

dengan metode dilusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100 μg dan 200 μg 

ekstrak metanol ekstrak metanol akar jarak merah (Jatropha gossypifolia L.) mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan zona hambatan 4.1 

https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Caribbean_islands
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Noxious_weed
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://translate.google.com/translate?hl=id&prev=_t&sl=en&tl=id&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Queensland
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± 0.1 mm dan 6.1 ± 0.1 mm. Sedangkan hasil analisis fitokimia bahwa ekstrak 

metanol akar Jatropha gossypifolia L. mengandung senyawa tanin, flavanoid, 

polifenol, alkaloid, dan saponin yang bersifat sebagai antibakteri. 

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, pada akar jarak merah memiliki 

potensi sebagai antibakteri yang dapat digunakan sebagai pencarian obat baru. Pada   

ini dilakukan proses pemisahan senyawa metabolit skunder melalui proses fraksinasi. 

Fraksinasi dilakukan menggunakan pelarut dengan tingkat kepolaran berbeda yaitu n-

heksan, etil asetat, dan etanol yang akan mempengaruhi jenis senyawa berdasarkan 

masing-masing fraksi (Firdaus dkk, 2015). Senyawa yang bersifat non polar akan 

terekstraksi pada pelarut n- heksan, senyawa yang bersifat polar akan terekstraki pada 

pelarut etanol, sedankan senyawa yang terekstraksi pada pelarut etil asetat merupakan 

senyawa yang bersifat polar maupun non polar. 

Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian uji aktivitas antibakteri 

menggunakan fraksi etil asetat akar Jatropha gossypifolia terhadap pertumbuhan 

Staphylococcus aureus dengan metode cakram. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana aktivitas antibakteri dari fraksi etil asetat akar Jatropha gossypifolia 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan metode difusi cakram ? 

2. Golongan senyawa  kimia apakah yang terkandung dalam fraksi etil asetat akar 

Jatropha gossypifolia ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

Mengetahui aktivitas antimikroba dari ekstrasi etil asetat akar Jatropha 

gossypifolia L  terhadap bakteri Staphylococcus aureus. 
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1.3.2. Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui diameter zona hambat dari fraksi etil asetat akar Jatropha 

gossypifolia terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan metode difusi 

cakram. 

2. Untuk mengetahui golongan senyawa dari faksi etil asetat akar Jatropha 

gossypifolia yang memilki aktivitas sebagai antibakteri terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa akar tanaman jarak merah 

(Jatropha gossypifolia L) memiliki khasiat sebagai antibakteri. 

2. Meningkatkan penggunaan tanaman Jatropha gossypifolia L sebagai obat 

tradisional. 

3. Memanfaatkan tanaman Jatropha gossypifolia L sebagai bahan baku pada 

industri obat. 


