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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi merupakan penyebab utama penyakit di dunia terutama di daerah 

tropis seperti Indonesia, karena temperatur yang tropis dan kelembaban tinggi 

sehingga mikroba dapat tumbuh subur (Davey, 2005). Penyakit infeksi dapat 

disebabkan oleh mikroorganisme patogen, seperti bakteri, virus, parasit atau jamur 

(WHO, 2014). Salah satu penyebab terjadinya penyakit infeksi adalah bakteri 

(Radji, 2011). Bakteri yang dapat menyebabkan infeksi adalah Escherichia coli 

dan Staphylococcus aureus (Jawetz, et al., 2005). 

Bakteri E. coli adalah bakteri Gram negatif yang berbentuk batang dan 

merupakan salah satu bakteri fakultatif anaerob (Arisman, 2009). Escherichia coli 

adalah flora normal yang terdapat dalam gastrointestinal, tetapi jika jumlahnya 

melebihi jumlah ambang batas normal gastrointestinal dapat menyebabkan infeksi 

seperti diare akut maupun kronis (Jawetz, et al., 2005). Escherichia coli melekat 

pada usus besar dan bertahan selama beberapa bulan bahkan beberapa tahun 

(Radji, 2011). Selain itu E. coli dapat menyebabkan infeksi traktus urinarius, 

meningitis, dan septikemia (Yenny, 2007).  

Untuk mengatasi infeksi tersebut maka digunakan antibakteri. Antibakteri 

adalah senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan serta membunuh bakteri, 

terutama bakteri yang merugikan (Setiabudy, 2008). Namun, penggunaan 

antibakteri yang berlebihan dan tidak terkontrol akan menyebabkan bakteri 

resisten terhadap antibakteri tersebut (Jawetz, et al., 2005). Berdasarkan data dari 

hasil penelitian terhadap 781 pasien yang dirawat di rumah sakit, ditemukan 81% 

bakteri Escherichia coli resisten terhadap beberapa jenis antibakteri, yaitu 

ampisilin (73%), kotrimoksazol (56%), kloramfenikol (43%), siprofloksasin 

(22%), dan gentamisin (18%) (Menkes, 2011).  

Saat ini perkembangan infeksi bakteri khususnya E. coli yang semakin 

tinggi, dan karena ketidakpatuhan pasien dalam penggunaan antibiotik sehingga 

menyebabkan resistensi bakteri terhadap antibiotik. Resistensi dapat 

menggagalkan pengobatan penyakit infeksi, sehingga perlu dilakukan usaha untuk 

mencari dan menemukan bahan senyawa baru dari sumber alam yang berpotensi 
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untuk menghambat atau membunuh bakteri yang resisten terhadap antibakteri. 

Alternatif lain untuk mengobati infeksi yang disebabkan resistensi bakteri dengan 

memanfaatkan tumbuhan (Refdanita dkk, 2004). 

Beberapa tanaman yang dapat dijadikan sebagai alternatif lain untuk 

mengobati penyakit infeksi salah satunya adalah tanaman I. balsamina Linn. Di 

Indonesia tanaman ini tidak hanya digunakan sebagai obat herbal, tetapi juga 

sering ditemukan sebagai tanaman hias dan kadang-kadang sebagai tumbuhan liar. 

Tanaman I. balsamina L. terdiri atas akar, batang, buah, biji, bunga, dan daun. 

Tanaman I. balsamina L. mengandung senyawa kumarin, flavonoid, kuinon, 

saponin, dan steroid. Sedangkan bunga I. balsamina L. dipercaya memiliki efek 

farmakologis, karena mengandung senyawa antosianin dan kaempferol yang 

bersifat antibakteri (Adfa, 2007).  

Menurut penelitian Ferdinanti (2001) menyatakan bahwa serbuk bunga 

dan daun cengkeh mengandung saponin, tannin, alkaloid, glikosida dan flavonoid, 

sedangkan tangkai bunga cengkeh mengandung saponin, tanin, glikosida dan 

flavonoid. Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sejumlah 

tanaman obat yang mengandung flavonoid di laporkan memiliki aktivitas 

antioksidan, antibakteri, antivirus, antiradang, antialergi dan antikanker (Miller, 

1996).  

Tanaman I. balsamina L. merupakan tanaman herba yang secara empiris 

digunakan untuk terapi nyeri tulang persendian, gigitan serangga, peluruh haid 

dan pencegah kanker pencernaan (Siswoyo, 2004). Secara tradisional masyarakat 

pada umumnya memanfaatkan tanaman I. balsamina L. ini dengan cara direbus 

maupun digiling (gaby, 2007). Masyarakat Bengkulu telah memanfaatkan 

tanaman I. balsamina L. sebagai obat luka potong, bengkak-bengkak, koreng, 

obat panas dalam dan obat susah kencing bagi anak kecil (Adfa, 2001).  

Penelitian oleh Adfa (2000) menyatakan bahwa telah berhasil mengisolasi 

Skopoletin dari daun I. balsamina L.. Dimana pada uji pendahuluan ekstrak etanol 

dari daun I. balsamina L. menghambat pertumbuhan bakteri uji E. coli. Pada uji 

pendahuluan diketahui bahwa fraksi etil asetat daun  I. balsamina L. memiliki 

aktivitas antibakteri dan fraksi etil asetat juga positif mengandung senyawa 

kuinon, kumarin dan flavonoid (Adfa, 2007). Hal ini juga didukung oleh 
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penelitian Adfa (2007) Dari uji pendahuluan metabolit sekundernya tanaman I. 

balsamina L. mengandung senyawa naftoquinon, turunan kumarin, tanin, 

flavanoid, dan steroid. Hasil penelitian membuktikan bahwa ekstrak air daun I. 

balsamina L. memiliki aktivitas analgesik dan antiinflamasi (Debrashee et al, 

2013). Ishiguro (1997) berhasil mengisolasi Kaemferol 3-O-glukosida dan 

Kuersetin dari bunga putih I. balsamina L. Fukomoto et al., (1994) berhasil 

mengisolasi Rutin dari bunga I. balsamina Linn. Pada bunga I. balsamina L. 

mengandung antosianin dan kampferol sedangkan pada biji mengandung saponin 

dan fixel oil (Adfa, 2007). Diduga salah satu dari senyawa tersebutlah yang 

bertanggung jawab terhadap aktivitas antibakteri ekstrak bunga I. balsamina L. 

(Adfa dan Kasrina, 2001). Menurut Wrolstad (2001) antosianin selain sebagai 

antioksidan yang baik juga dapat berperan sebagai antiviral dan anti mikroba, 

sedangkan menurut Almira (2008) saponin berfungsi sebagai antibakteri. 

Pada penelitian terdahulu dilaporkan bahwa hasil maserasi dengan 

menggunakan pelarut etanol pada pengujian aktivitas daya hambat dari ekstrak 

segar daun, batang, dan bunga tanaman I. balsamina L. menunjukkan adanya 

potensi antibakteri pada ekstrak terhadap bakteri Aeromonas hydrophila. Potensi 

ini diindikasikan dengan besarnya zona bening di sekitar paper disc (Kusuma et 

al., 2014). Penelitian yang telah dilakukan oleh Budiana (2015) menyatakan 

bahwa ekstrak etanol bunga dan biji I. balsamina L. terbukti memiliki aktivitas 

antibakteri dengan menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus, P. aeruginosa 

dan E. coli, hal itu dibuktikan dari besarnya diameter zona hambat yang terbentuk 

pada bakteri uji. Penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri kemungkinan 

diduga karena adanya kandungan senyawa-senyawa berkhasiat yang terkandung 

dalam bunga dan biji I. balsamina Linn. Akan tetapi pada ekstrak etanol biji I. 

balsamina L. aktivitas antibakterinya tidak besar apabila dibandingkan dengan 

ekstrak pada bunga. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri pada bunga I. 

balsamina L., Budiana (2015) melakukan penelitian dengan mengekstraksi bunga 

I. balsamina L. dengan etanol 96% menggunakan metode maserasi kemudian 

diuji dengan menggunakan metode difusi agar (difusi Kirby dan Bauer yang 

dimodifikasi) untuk mengetahui diameter zona hambat ekstrak etanol bunga I. 

balsamina Linn. Ekstrak etanol bunga I. balsamina L. dapat menghambat 
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pertumbuhan E.coli sebesar 7,83 mm pada konsentrasi 10%; 7,83 mm pada 

konsentrasi 20%; 14,00 mm pada konsentrasi 40%; 19,00 mm pada konsentrasi 

80%. 

Berdasarkan pada penelitian Kusuma et al (2014) maka dilakukan 

penelitian lanjutan untuk mengetahui komponen senyawa yang terdapat pada 

fraksi etil asetat bunga I. balsamina L. berwarna ungu dengan melakukan 

maserasi secara bertingkat dengan pelarut n-heksan, etil-asetat, dan etanol untuk 

memisahkan komponen senyawa metabolit sekunder berdasarkan polaritasnya. 

Fraksi etil asetat yang didapatkan akan diuji aktivitas antibakterinya dengan 

menggunakan metode difusi cakram. Dari fraksi etil asetat diharapkan dapat 

menarik senyawa-senyawa aktif yang bersifat semi polar dan senyawa yang 

bertanggung jawab sebagai antibakteri dari bunga I. balsamina L. berwarna ungu. 

Pengujian dilakukan terhadap bakteri Gram negatif yaitu E. coli. Dimana pada 

pengujian ini, cakram kertas (paper disk) dijenuhkan dengan fraksi etil asetat 

bunga I. balsamina L. dengan cara mencelupkannya. Kemudian diletakkan pada 

cawan petri yang sebelumnya telah diberi media Mueller Hinton Agar (MHA) 

beserta bakteri E. coli. Cawan petri diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. 

Respon adanya potensi antibakteri ditentukan dengan mengukur zona hambat 

bakteri diatas permukaan agar yang kelihatan bening, kemudian diukur luas 

diameter daerah hambatannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

aktivitas antibakteri fraksi etil asetat bunga I. balsamina L. terhadap bakteri E. 

coli serta mengetahui senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas 

antibakterinya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai 

berikut : 

1. Golongan senyawa kimia apakah yang terdapat pada fraksi etil asetat 

bunga I. balsamina L. dengan metode maserasi bertingkat?  

2. Bagaimana aktivitas antibakteri fraksi etil asetat bunga I. balsamina L. 

ditinjau dari diameter zona hambat terhadap bakteri Gram negatif 

Escherichia coli dengan metode difusi cakram? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui golongan senyawa apakah yang terdapat pada fraksi etil 

asetat bunga I. balsamina Linn. 

2. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri fraksi etil asetat bunga I. 

Balsamina Linn ditinjau dari diameter zona hambat terhadap bakteri Gram 

negatif E. coli dengan metode difusi cakram. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1.4.1 Bagi Pengetahuan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

potensi bunga I. balsamina L. sebagai antibateri terhadap bakteri E. coli secara in 

vitro dengan maserasi bertingkat sehingga nantinya dapat dikembangkan menjadi 

Obat Herbal Terstandar (OHT). 

1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi atau 

informasi tambahan tentang uji aktivitas antibakteri bunga I. balsamina L. 

berdasarkan perbedaan pelarut yang digunakan dengan metode maserasi ekstraksi 

bertingkat. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Dapat menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman peneliti mengenai 

bunga I. balsamina L. terutama aktivitasnya sebagai antibakteri. 

 

 


