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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme 

seperti bakteri, virus, fungi maupun protozoa. Mikroorganisme tersebut bisa 

ditemukan dimanapun baik di udara, tanah maupun air. Seseorang dapat terinfeksi 

melalui sentuhan, makan, minum maupun udara yang terkontaminasi 

mikroorganisme tersebut, serta dapat menyebar melalui hewan dan gigitan serangga 

hingga hubungan seksual (U.S. National Library of Medicine, 2016). 

Bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen yang umumnya 

ada pada manusia. Infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus umumnya 

bermanifestasi pada infeksi kulit (Miller dan Kaplan, 2009). Bakteri 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif dan bagian dari flora 

normal yang ada pada manusia. Habitat alami Staphylococcus aureus yaitu pada 

rongga hidung dan ketiak (Foster, 1996; Mauchaza et al., 2016). Angka morbiditas 

serta kematian akibat bakterimia yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus lebih 

tinggi dibandingkan dengan bakterimia yang disebabkan oleh patogen lain. Angka 

kejadian bakterimia yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus mengalami 

peningkatan yang tajam dalam beberapa tahun terakhir karena terjadinya 

peningkatan frekuensi prosedur invasif, dan peningkatan jumlah pasien yang 

mengalami immunocompromised, serta banyaknya jumlah pasien yang mengalami 

resistensi terhadap antibiotik yang tersedia saat ini (Naber, 2009). Staphylococcus 

aureus  merupakan penyebab utama terjadinya bakterimia dan endokarditis selama 

beberapa tahun terakhir, frekuensi Staphylococcus aureus  bacterimia (SAB) telah 

mengalami peningkatan ditambah dengan meningkatnya resistensi antibiotik (Petti 

dan Fowler, 2002).  

Angka kejadian bakterimia yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus 

(SAB) dari tahun 1980-1989 dilaporkan oleh National nosocomial infection 

surveilance system (NNIS) sekitar 283% pada rumah sakit non-pendidikan dan 

176% pada rumah sakit pendidikan (Banerjee et al., 1991). Data dari 49 rumah sakit 

di AS yang berpartisipasi pada The Surveilance and Control of Pathogens of
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Epodemiologic Importance (SCOPE) pada tahun 1995-2002 telah dilaporkan 

bahwa Staphylococcus aureus pada kasus infeksi aliran darah (BSIs) sekitar 20% 

(Wisplinghoff et al., 2004). Pada penelitian yang dilakukan oleh Crane et al. (2007), 

pada pasien yang berumur 65 tahun atau lebih menunjukan hasil bahwa infeksi 

aliran darah (BSIs) dapat meningkatkan resiko kematian.  

Penanganan terkait infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus 

yaitu dengan menggunakan penisilin untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh 

Staphylococcus aureus terbukti dapat mengurangi jumlah kematian pada kasus 

bakterimia yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus (SAB) (Spink dan Hall, 

1945). Pada kasus infeksi yang disebabkan oleh MRSA (Methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus), penggunaan kloramfenikol dan klindamisin dapat 

digunakan untuk mengobati infeksi akibat Staphylococcus (Abarna et al, 2017). 

Saat ini meskipun obat tradisional cukup banyak digunakan oleh masyarakat 

dalam usaha pengobatan sendiri (self-medication), profesi kesehatan/dokter 

umumnya masih enggan untuk meresepkan ataupun menggunakannya. Hal tersebut 

berbeda dengan di beberapa negara tetangga yakni cina, india, dan korea yang 

mengintegrasikan cara dan pengobatan tradisional di dalam sistem pelayanan 

kesehatan formal. Alasan utama keengganan profesi kesehatan untuk meresepkan 

atau menggunakan obat tradisional karena bukti ilmiah mengenai khasiat dan 

keamanan obat tradisional pada manusia masih kurang. Obat tradisional Indonesia 

merupakan warisan budaya bangsa sehingga perlu digali, diteliti dan dikembangkan 

agar dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat (Dewoto, 2007). Tumbuhan 

merupakan sumber kehidupan bagi  manusia, baik sebagai sumber makanan, bahan 

bakar,  bahan bangunan, serat kertas, pakaian dan obat-obatan. Sebagai bahan obat, 

tumbuhan telah lama dimanfaatkan oleh manusia, sebagian masih berdasarkan pada  

pengalaman turun temurun yang dikenal sebagai obat  tradisional dan sebagian lagi 

telah dikembangkan melalui penelitian-penelitian ilmiah (Adfa, 2007). 

Salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai antibakteri adalah tanaman pacar 

air (Impatient balsamina L.) (Adfa, 2007). Secara tradisional masyarakat dari 

Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan 

memanfaatkan daun Impatiens balsamina L. dengan cara direbus maupun digiling 
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yang kemudian dioleskan pada bagian tubuh yang terinfeksi oleh bakteri. Namun 

seiring dengan berkembangnya teknologi yang menghasilkan obat-obatan terkait 

dan cepat tersedia, maka pengobatan alternatif menggunakan bahan tanaman 

tersebut sudah jarang digunakan (Gaby, 2007). Menurut Panichayupakaranant 

(2001), Impatiens balsamina L. telah lama digunakan sebagai obat tradisional di 

Thailand, tanaman ini mengandung seyawa sekunder termasuk naftoquinon, derivat 

kumarin, flavonoid dan steroid. Menurut Adfa (2007), dari uji pendahuluan 

metabolit sekundernya  daun Impatiens balsamina L. mengandung kumarin, 

flavonoid,  kuinon, saponin, dan steroid. Pada penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh Ishiguro dan Oku (1997), berhasil mengisolasi kaempferol, 

kuersetin dan turunan 1,4-naftokuinon dari ekstrak etanol bunga putih Impatiens 

balsamina L.. Pada penelitian yang dilakukan Kusuma et al. (2014), didapat dari 

hasil pengujian aktivitas daya hambat ekstrak segar daun, batang, dan bunga 

Impatient balsamina L. menunjukan adanya potensi antibakteri dengan 

menggunakan cairan penyari yaitu etanol 70%, serta didapat bahwa ekstrak bunga 

Impatiens balsamina L. memiliki daya hambat yang tinggi terhadap bakteri 

dibandingkan dengan ekstrak daun dan ekstrak batang Impatiens balsamina L. 

dengan menggunakan metode difusi lempeng agar. 

Berdasarkan latar belakang diatas peluang terkait sifat senyawa aktif pada 

bunga Impatiens balsamina L. yang bersifat sebagai antibakteri pada fraksi etanol, 

sehingga perlu dilakukan proses ekstraksi bertingkat dengan pelarut n-heksan, etil-

asetat, dan etanol agar senyawa metabolit sekunder terpisah berdasarkan 

polaritasnya. Terhadap fraksi etanol akan diuji potensi antibakteri dengan 

menggunakan metode difusi cakram. Pengujian dilakukan terhadap bakteri Gram 

positif yaitu Staphylococcus aureus.  

Dari uraian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

golongan senyawa yang terdapat pada fraksi etanol bunga Impatiens balsamina L. 

serta untuk mengetahui diameter zona hambat terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus secara in vitro dengan metode difusi cakram. 

Adapun manfaat dari penelitian ini yakni bagi pengetahuan, bagi institusi 

pendidikan, dan bagi peneliti. Bagi pengetahuan diharapkan dapat memberi 

informasi tentang potensi bunga Impatiens balsamina L. sebagai antimikroba 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

 
 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus secara in vitro dengan maserasi bertingkat 

sehingga nantinya dapat dikembangkan menjadi menjadi obat herbal terstandar 

(OHT). Bagi institusi pendidikan, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai 

salah satu referensi atau informasi tambahan tentang uji aktivitas antibakteri bunga 

Impatiens balsamina L. berdasarkan perbedaan pelarut yang digunakan dengan 

metode maserasi ekstraksi bertingkat. Manfaat bagi peneliti yaitu dapat dapat 

menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman peneliti tentang bunga Impatiens 

balsamina L. terutama aktivitasnya sebagai antibakteri.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai 

berikut :  

1. Golongan senyawa apakah yang terdapat pada fraksi etanol bunga Impatiens 

balsamina L.? 

2. Berapakah diameter zona hambat dari fraksi etanol  bunga Impatiens 

balsamina L. terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan metode difusi 

cakram ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan data golongan senyawa apakah yang terdapat pada fraksi 

etanol bunga Impatiens balsamina L.. 

2. Untuk mendapatkan data zona hambat dari fraksi etanol bunga Impatiens 

balsamina L. terhadap bakteri Staphylococcus aureus  secara in vitro dengan 

metode difusi cakram. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Bagi Pengetahuan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

potensi bunga Impatiens balsamina L. sebagai antimikroba terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus secara in vitro dengan maserasi bertingkat sehingga 

nantinya dapat dikembangkan menjadi Obat Herbal Terstandar (OHT). 
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1.4.2 Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi atau 

informasi tambahan tentang uji aktivitas antibakteri bunga Impatiens balsamina L. 

berdasarkan perbedaan pelarut yang digunakan dengan metode maserasi ekstraksi 

bertingkat. 

1.4.3 Bagi Peneliti 

Dapat menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman peneliti tentang bunga 

Impatiens balsamina L. terutama aktifitasnya sebagai antibakteri. 


