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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

 Penyakit infeksi masih merupakan jenis penyakit yang paling banyak 

diderita oleh penduduk di negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu 

penyebab penyakit infeksi adalah bakteri. Bakteri merupakan mikroorganisme 

yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi hanya dapat dilihat dengan 

bantuan mikroskop (Radji, 2011) Infeksi merupakan masalah untuk kesehatan 

yang banyak dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Kasus infeksi disebabkan oleh 

bakteri atau mikroorganisme patogen, mikroba masuk ke dalam jaringan tubuh 

dan berkembang biak di dalam jaringan (Waluyo, 2004).  

 Penyakit infeksi oleh bakteri umumnya diobati dengan antibiotik. 

Antibiotik dan obat-obatan sejenisnya disebut sebagai antimikroba yang telah 

digunakan lebih dari 70 tahun untuk mengobati penyakit infeksi. Antibiotik 

merupakan senyawa kimia yang berasal dari mikroorganisme hidup yang 

diperoleh dengan cara sintesis dengan syarat memiliki indeks kemoterapi tinggi 

pada dosis yang sangat rendah. Menurut cara kerjanya, antibiotik dibagi menjadi 

kelompok bakteriostatik (menghambat pertumbuhan bakteri) dan bakteriosidal 

(mematikan bakteri). Tanpa penggunaan yang efektif dari antibiotik ini, prosedur 

medis standar akan gagal dan menjadi sangat beresiko. Penyakit infeksi oleh 

mikroorganisme resisten akan menjadi masalah besar dan mempersulit 

penyembuhan, serta dapat terjadi peningkatan biaya pengobatan dan 

meningkatkan resiko kematian (Rahayu, 2011; Indang et al., 2013). Sejak tahun 

1940-an, obat-obatan ini telah mengurangi gejala dan kematian yang diakibatkan 

penyakit infeksi. Tetapi, karena telah digunakan secara luas dan berlebihan, 

mikroorganisme yang seharusnya dapat dibasmi oleh antimikroba, telah 

beradaptasi dan membuat antimikroba menjadi kurang efektif (CDC, 2014a).  

Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak 

negatif, seperti terjadinya resistensi bakteri terhadap antibiotik. Staphylococcus 

aureus telah mengalami resistensi terhadapantibiotik oksasilin 40%, vankomisin 

40%, klindamisin 50% dan levofloksasin 50% (Negara, K. S. 2014). 
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Pada penelitian Luh Kadek Suciari, dkk (2017), zona hambat yang 

terbentuk pada kloramfenikol berkategori sensitif yang berarti efektif 

menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus karena diameter yang terbentuk 

melebihi 18 mm. 

 Penyakit infeksi masih merupakan salah satu masalah kesehatan 

masyarakat yang penting, khususnya di negara berkembang, termasuk Indonesia. 

Salah satu penyebab penyakit infeksi adalah bakteri Staphylococcus aureus 

(Lestari ES et al, 2012). Staphylococcus aureus adalah patogen utama manusia 

dan kolonisasi pada kira-kira 30-50% individu pada permukaan mukosa dan kulit. 

Meskipun Staphylococcus aureus sering dikaitkan dengan resistensi obat 

antimikroba.  (Madeleine G. Sowash and Anne-Catrin Uhlemann, 2014). 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri fakultatif anaerob gram positif, 

berbentuk bulat, menghasilkan enterotoksin, ditemukan di udara, debu, limbah, 

air, susu, makanan atau peralatan makan dan pada permukaan lingkungan 

(Wertheim et al., 2008). Sebagian bakteri Staphylococcus aureus merupakan flora 

normal pada kulit, saluran pernafasan, dan saluran pencernaan makanan pada 

manusia. Flora normal atau mikrobiota normal yang terdapat pada tubuh berperan 

sebagai lini pertahanan pertama menghadapi patogen mikroba, membantu 

pencernaan, berperan dalam degradasi toksin, dan berkontribusi dalam 

pematangan sistem imun (Jawetz, Melnick, Adelberg, 2014). 

Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus 

adalah bisul, jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Infeksi yang lebih berat 

diantaranya pneumonia, mastitis, plebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, 

osteomielitis, dan endokarditis. Staphylococcus aureus juga merupakan penyebab 

utama infeksi nosokomial, keracunan makanan, dan sindroma syok toksik 

(Kusuma, 2009). Angka kejadian infeksi nosokomial juga cukup tinggi. Infeksi 

nosokomial menyebabkan 1,4 juta kematian setiap hari di seluruh dunia (WHO, 

2002). 

Dahulu manusia menggunakan bahan alam untuk pengobatan, baik dari 

tumbuhan hewan maupun mineral. Pengobatan dengan menggunakan bahan alam 

diperkirakan berusia sama dengan peradaban manusia itu sendiri. Pada saat ini 

bahan alam terutama tumbuhan obat telah digunakan oleh berbagai lapisan 
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masarakat dunia baik dinegara berkembang ataupun negara maju. Sekitar 80% 

penduduk negara berkembang masih mengandalkan pengobatan tradisional, dan 

85% pengobatan tradisional dalam prakteknya menggunakan tumbuhan-tumbuhan 

(Gana, 2008). 

Indonesia adalah negara yang akan keanekaragaman hayati. di Indonesia 

terdapat berbagai jenis tanaman obat, lebih dari 20.000 jenis tumbuhan obat 

tersebar di seluruh negara ini. Sekitar 1000 jenis tanaman telah terdata dan baru 

sekitar jenis 300 jenis tanaman yang sudah dimanfaatkan untuk pengobatan secara 

tradisional (Akbar, 2010). 

Salah satu tanaman obat tradisional yang dimanfaatkan masyarakat 

Indonesia  yaitu tanaman bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L.) Merr) yang 

dipercayai sebagai tanaman obat multifungsi untuk pengobatan penyakit. Bawang 

Dayak (Eleutherine palmifolia) adalah salah satu jenis tanaman yang berkhasiat 

bagi kesehatan. Tanaman ini banyak ditemukan di daerah Kalimantan. Penduduk 

lokal di daerah tersebut sudah menggunakan tanaman ini sebagai obat tradisional. 

Bagian yang dapat dimanfaatkan pada tanaman ini adalah umbinya. Khasiat dari 

tanaman bawang dayak di antaranya sebagai antikanker payudara, mencegah 

penyakit jantung, immunostimulant, antinflamasi, antitumor serta antibleeding 

agent (Saptowalyono 2007). Secara empiris diketahui tanaman ini dapat 

menyembuhkan penyakit kanker usus, kanker payudara, diabetes melitus, 

hipertensi, menurunkan kolesterol, obat bisul, stroke dan sakit perut sesudah 

melahirkan. Kenyataan yang ada di masyarakat lokal merupakan bukti bahwa 

tanaman ini merupakan tanaman obat multifungsi yang sangat bermanfaat 

sehingga penelitian dan pengembangan lebih lanjut sangat diperlukan untuk 

kepentingan masyarakat (Galingging 2007). Tanaman ini memiliki warna umbi 

merah dengan daun hijau berbentuk pita dan bunganya berwarna putih. Senyawa 

bioaktif seperti fenol, flavonoid, tanin, glikosida, steroid, alkaloid terdapat pada 

bawang dayak (Mustika, 2011).  

Pada penelitian oleh Firdaus (2014), dilakukan pengujian aktivitas 

antibakteri ekstrak umbi bawang dayak dengan pelarut etanol, diperoleh hasil 

zona hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus, pada konsentrasi 10mg/mL 

dengan zona hambat 9,00 mm; pada konsentrasi 20mg/mL dengan zona hambat 
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9,00 mm; pada konsentrasi 40mg/mL dengan zona hambat 11,50 mm.  

Berdasarkan hasil penelitian Firdaus (2014) dapat disimpulkan bahwa 

ekstrak umbi bawang dayak dengan pelarut etanol pada konsentrasi 40mg/mL 

menghasilkan aktivitas antibakteri tertinggi pada bakteri Staphylococcus aureus 

dibandingkan konsentrasi 10mg/mL dan 20mg/mL. Selain itu, pada penelitian 

sebelumnya belum dilakukan uji aktivitas antibakteri dengan fraksi etanol 

sehingga pada penelitian kali ini digunakan fraksi etanol umbi bawang dayak 

untuk aktivitas antibakteri pada S.aureus dengan menggunakan difusi cakram. 

 Adapun penelitian oleh Nur Candra (2017) dilakukan pengujian aktivitas 

antioksidan ekstrak etanol dan fraksi-fraksi umbi Eleutherine Palmifolia (L.) Merr 

dengan metode DPPH diperoleh hasil skrining fitokimia bahwa pada ekstrak 

etanol dan fraksi-fraksi umbi bawang dayak memiliki kandungan senyawa 

flavonid, fenolik, alkaloid, saponin, triterpenoid dan tanin. Senyawa aktif yang 

terkandung dibawang dayak salah satunya flavonoid, dimana flavonoid berfungsi 

sebagai antijamur dan antibakteri.  

 Tujuan dilakukan fraksinasi adalah untuk memisahkan senyawa-senyawa 

berdasarkan kepolarannya. Pada prinsipnya senyawa polar diekstraksi dengan 

pelarut polar sedangkan senyawa nonpolar diekstraksi dengan pelarut nonpolar. 

Pada Fraksi etanol dapat menarik beberapa senyawa berdasarkan kepolarannya 

seperti terpenoid, flavonoid, alkaloid, antrakuinon, dan fenolik. Berdasarkan hal 

tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai ekstrak bawang dayak yang 

diekstraksi dengan cara fraksinasi bertingkat dengan menggunakan tiga macam 

pelarut, yaitu n-heksan, etil asetat dan etanol. Terhadap fraksi etanol akan 

dilakukan skrining fitokimia untuk mengetahui golongan senyawa apa saja yang 

terkandung dalam ekstrak, selanjutnya dilakukan uji penentuan aktivitas fraksi 

etanol ekstrak bawang dayak dengan menggunakan metode difusi cakram 

sehingga didapat zona hambat fraksi etanol pada bakteri Staphylococus aureus. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Berapa diameter zona hambat pada fraksi etanol umbi Eleutherine 

palmifolia terhadap Staphylococcus aureus dengan metode difusi cakram? 

2. Golongan senyawa apa sajakah yang terkandung dalam fraksi etanol umbi 

Eleutherine palmifolia? 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk memperoleh diameter zona hambat dari komponen senyawa yang 

terdapat pada fraksi etanol umbi Eleutherine palmifolia (L.) Merr terhadap 

bakteri Staphylococus aureus dengan metode difusi cakram.  

2. Untuk mendapatkan data golongan senyawa yang memiliki aktivitas 

antibakteri paling efektif pada umbi Eleutherine palmifolia (L.) Merr. 

1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat Penelitian ini adalah :  

Menambah pengetahuan mengenai manfaat dan kegunaan dari umbi 

bawang dayak (Eleutherine palmifolia (L.) Merr), serta memberikan pembenaran 

penggunaan empiris di masyarakat sebagai tanaman obat. Harapan untuk jangka 

panjang dapat dikembangkan dalam formula obat herbal, obat herbal terstandar, 

serta fitofarmaka. Sehingga dapat memberikan suatu manfaat dan meningkatkan 

daya guna sebagai tanaman obat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


