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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penyakit infeksi adalah salah satu penyebab meningkatnya angka 

morbiditas dan mortalitas secara signifikan, khususnya pada individu yang mudah 

terserang penyakit, dengan daya tahan tubuh yang rendah, serta masyarakat 

dengan ekonomi  rendah  (McPhee  et  al,  2000). Penyakit infeksi dapat 

disebabkan oleh empat kelompok besar mikroorganisme, yaitu bakteri, jamur, 

virus, dan parasit. Organisme-organisme tersebut dapat menyerang seluruh tubuh 

manusia atau sebagian daripadanya. (Jawetz et al., 2013). Salah satu contoh 

bakteri yang dapat menyebabkan infeksi adalah Staphylococcus aureus.  

 Bakteri  Staphylococcus aureus  merupakan bakteri coccus Gram positif 

yang tersusun  dalam  bentuk  kluster  (tidak  beraturan)  seperti  buah  anggur.  

Beberapa  diantaranya  tergolong  flora  normal  pada  kulit,  saluran  pernafasan,  

selaput mukosa,  dan  saluran  pencernaan  pada  manusia.  Bakteri  ini  dapat  

menyebabkan penanahan,  abses,  berbagai  infeksi  piogen  dan  bahkan  

septikimia  yang  fatal.  Bakteri  ini  juga  ditemukan  di  udara  dan  lingkungan  

sekitar.  Staphylococcus aureus  mengandung polisakarida dan  protein yang 

berfungsi sebagai antigen dan  merupakan  substansi  penting  di  dalam  struktur  

dinding  sel,  tidak  membentuk  spora, dan tidak membentuk flagel (Jawetz et al., 

2012).   

 Sumber  infeksi  utama  adalah  tumpukan  bakteri  pada  lesi  manusia,  

benda-benda  yang  terkontaminasi dan  saluran  respirasi  manusia  serta  kulit. 

Infeksi  oleh  Staphylococcus  aureus  ditandai  dengan  kerusakan  jaringan  yang 

disertai  abses  bernanah  (Jawetz  et  al.,  2012).  Beberapa  penyakit  infeksi  

yang disebabkan  oleh  Staphylococcus  aureus  adalah  bisul,  jerawat,  impetigo,  

dan infeksi luka.  Infeksi  yang lebih berat di  antaranya  pneumonia, mastitis, 

plebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, osteomielitis, dan  endokarditis. 

Staphylococcus aureus juga merupakan penyebab utama infeksi nosokomial,  

keracunan makanan, sindroma syok toksik, dan infeksi nosokomial (Ryan and 

Ray, 2004). 
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Secara  umum  penyakit  infeksi  dapat  disembuhkan  dengan  menggunakan 

antibiotik.  Penggunaan  antibiotik  untuk  infeksi  lokal  telah  dikurangi  karena 

kecenderungan  menimbulkan  hipersensitivitas  secara  lokal  pada  kulit  atau 

membran mukosa (Bambang, 2001).Penyakit infeksi juga salah satu masalah 

kesehatan terbesar di Indonesia. Selain virus sebagai penyebabnya, bakteri juga 

dapat menyebabkan penyakit infeksi. Infeksi terbanyak (18%) terutama pada 

anak-anak di bawah lima tahun (balita) adalah infeksi saluran nafas akut. Dari 

infeksi saluran nafas akut tersebut sebagian berasal dari komunitas (Community 

Acquired Pneumoniae) dan sebagian lagi dari rumah sakit (Hospital Acquired 

Pneumoniae) (Mulholland, 2005). Sedangkan berdasarkan penelitian, angka 

kejadian infeksi nosokomial pasien rawat inap di bangsal bedah adalah pada 

rentang 5,8%-6% dan angka infeksi nosokomial pada luka bedah adalah 2,3%-

18,3%  (Hermawan, 2007). Selain itu, persentase angka kejadian infeksi 

nosokomial di RSUD dr. Pirngadi Medan pada tahun 2006 sebesar 32,16% 

(Nasution, 2008). 

Infeksi  nosokomial  menjadi  ancaman  besar  terhadap kesehatan  karena  

saat  ini  banyak  ditemukan  bakteri  yang  resisten  terhadap berbagai jenis  

antibiotik. Salah satu bakteri yang sering menyebabkan terjadinya infeksi  

nosokomial  di  rumah  sakit  yaitu  Staphylococcus  aureus  sebesar  21,7%. Pada 

saat  ini sekitar 40% bakteri  Staphylococcus  aureus  yang dapat diisolasi di 

rumah  sakit,  diketahui  resisten  terhadap  beberapa  jenis  antibiotik  turunan  β-

laktam dan sefalosporin,  tetapi masih sensitif terhadap antibiotik vankomisin dan 

klindamisin (Aguilar et al., 2003). 

Masalah yang terkait saat ini adalah meningkatnya kekhawatiran akan tidak 

efektifnya obat pada pasien dengan infeksi bakteri Staphylococcu aureus (Cook 

and Kevin., 2006). Berdasarkan hasil penelitian pola kepekaan kuman terhadap 

antibiotik di ruang rawat intensif rumah sakit Fatmawati Jakarta tahun 2001-2002, 

bahwa pola kepekaannya menunjukkan kuman patogen yang diteliti yakini bakteri 

Pseudomonas sp. Klebsiella sp. Escherichia coli, Streptococcus haemolyticus, 

Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus aureusyang mempunyai 

resistensi tertinggi terhadap ampisilin, amoksisilin, penisilin G, tetrasilin dan 

klorampenikol (Refdanita et al, 2004). Hal ini menjadi permasalahan baru karena 
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ada tiga cara utama bakteri menjadi resisten terhadap antibiotik yaitu yang di 

dapat dari dalam sel, bisa memodifikasi obat sehingga tidak lagi memodifikasi 

bakteri, dan dapat memodifikasi target obat sehingga obat tidak lagi mengikat 

target ( Cook and Kevin., 2006 ). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan 

pengembangan obat antibakteri secara terus menerus untuk dapat mengatasi 

permasalahan bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Dengan adanya resistensi 

antibiotik maka kebutuhan untuk mencari alternatif antibiotik lain meningkat, 

termasuk antibiotik yang berasal dari tumbuh-tumbuhan.  

Tumbuhan merupakan sumber berbagai jenis senyawa-senyawa kimia yang 

memiliki khasiat sebagai obat. Pemanfaatan tumbuhan sebagai warisan nenek 

moyang sejak dulu kala dan telah banyak di gunakan dalam kurun waktu yang 

cukup lama hamper seluruh negara di dunia (Djauhariya dan Hernani, 2004). 

Salah satu tanaman yang memiliki potensi obat yaituImpatiens balsamina 

L.termasuk famili Balsaminaceae. Penduduk Indonesia biasanya menggunakan 

tanaman ini untuk tanaman hias (Adfa.M., 2007). Menurut Adfa (2007), pada 

bunga pacar air mengandung antosianin, dan kamperol sedangkan pada biji 

mengandung saponin dan fixel oil.  

Dari hasil penelitian Kusuma (2015), meneliti tentang uji daya hambat dari 

ekstrak tanaman Impatiens balsamina L terhadap pertumbuhan bakteri Aeromonas 

hydrophila. Ekstraksi dari daun, batang dan bunga menggunakan etanol, 

menunjukan adanya aktifitas antibakteri. Aktifitas antibakteri ditunjukan dengan 

adanya daerah zona bening pada sekitar kertas cakram (paper disc). Dari hasil uji 

daya hambat ekstrak daun menggunakan etanol 70% , batang dan bunga 

didapatkan hasil, ekstrak daun dapat digolongkan dalam golongan lemah, karena 

zona hambat yang terbentuk yaitu sebesar 11,2 mm, sedangkan ekstrak batang 

dapat digolongkan dalam golongan lemah, karena zona hambat yang terbentuk 

yaitu 13,7 mm. Ekstrak bunga menghasilkan zona hambat 21,4 mm menunjukan 

bahwa ekstrak tersebut termasuk dalam golongan kuat (Kusuma, 2015).  

Penelitian lainnya yaitu dari penelitian Budiana (2015), meneliti tentang uji 

aktivitas antibakteri ekstrak etanol bunga dan biji tanaman tumbuhan pacar air 

(Impatiens Balsamina L.) terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosadan Escherichia coli secara in vitro. Penelitian



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

 
 

dilakukan untuk menguji aktivitas antibakteri dan pengaruh perbedaan konsentrasi 

dari bunga dan biji tanaman Impastiens balsamina Ldengan berbagai konsentrasi 

yaitu menggunakan konsentrasi 10,20,40 dan 80%  dan di dapatkan hasil bahwa 

ekstrak bunga Impatiens balsamina L.pada konsentrasi 20, 40, dan 80%  efektif 

menghambat pertumbuhan ketiga bakteri uji sedangkan untuk ekstrak biji pada 

semua konsentrasi tidak efektif untuk menghambat pertumbuhan ketiga bakteri 

uji. Perbedaan konsentrasi ekstrak etanol dari bunga dan biji tanaman Impatiens 

balsamina L. mempengaruhi penghambatan pertumbuhan ketiga bakteri uji, 

dimana jika semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang diberikan maka semakin 

tinggi pula aktivitas penghambatan pertumbuhan bakteri.  

Sehubungan dengan aktifitasnya sebagai antimikroba, maka bunga I. 

balsamina L. akan di fraksinasi dengan menggunakan pelarut berdasarkan 

kepolarannya yaitu dari non-polar ke polar yaitu dari pelarut n-heksan, etil asetat 

dan etanol. Ekstraksi tersebut biasa disebut dengan ekstraksi bertingkat. Karena 

pada ketiga pelarut tersebut akan terkumpul golongan senyawa-senyawa 

berdasarkan polaritasnya. Terhadap fraksi n-heksan bunga I.balsaminaL. Akan di 

uji potensi antibakteri terhadap bakteri S.aureus dengan metode difusi cakram. 

Pada cara difusi cakram digunakan media agar padat dan reservoir yang dapat 

berupa cakram kertas, silinder atau cekungan yang dibuat pada media padat. 

Larutan uji akan berdifusi dari pencadang ke permukaan media agar padat yang 

telah diinokulasi bakteri. Bakteri akan terhambat pertumbuhannya dengan 

pengamatan berupa lingkaran atau zona hambat dari fraksi ekstrak. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Golongan senyawa apakah yang terdapat pada fraksi n-heksan bunga 

Impatiens balsamina L. ?  

2. Berapakah diameter zona hambat dari fraksi ekstrak n-heksan bunga Impatiens 

balsamina L.terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan metode difusi 

cakram? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :  

1. Untuk mendapatkan data golongan senyawa yang terdapat pada fraksi n-

heksan  bunga Impatiens balsamina L.
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2. Untuk mendapatkan data zona hambat dari fraksi ekstrak n-heksan bunga 

Impatiens balsamina L terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan 

metode difusi cakram. 

1.4 Manfaat penelitian 

1.4.1 Segi Akademi 

1. Dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya di bidang farmasi dalam penggunaan bahan alam sebagai obat. 

2. Dapat diketahui manfaat tanaman ini sebagai alternatif penggunaan 

pengobatan infeksi antibakteri.  

3. Dapat memberikan informasi ilmiah mengenai tanaman pacar air sebagai 

antibakteri yang dapat ditindaklanjuti dengan penelitian lebih lanjut.  

1.4.2 Segi Masyarakat 

1. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang alternatif 

pengobatan antibakteri. 

2. Dari data-data yang diperoleh dapat digunakan untuk menunjang penggunaan 

obat tradisional untuk pengobatan agar dapat diterima oleh masyarakat pada 

umumnya.  

 


