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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Tumbuhan adalah salah satu keanekaragaman hayati yang ada disekitar kita, 

baik itu tumbuhan yang memang dibudidayakan maupun yang tumbuh secara liar. 

Sejak dahulu, banyak tanaman yang telah digunakan sebagai tanaman obat yang 

penggunaannya disebarkan baik secara turun-temurun maupun berita dari mulut 

ke mulut (Yuniarti, 2008). Indonesia merupakan negara yang memiliki 

keanekaragaman hayati yang dapat berpotensi untuk dikembangkan menjadi obat 

atau bahan baku obat (Fajriah, dkk., 2007).  

Menurut PT. Sido Muncul (2015), terdapat 30.000 jenis tanaman khas 

Indonesia, sedangkan yang telah diketahui memiliki khasiat herbal atau tanaman 

obat setidaknya ada 7.500 tanaman. Dari banyaknya tanaman obat tersebut, baru 

1.200 jenis tanaman yang telah dimanfaatkan sebagai bahan baku obat-obatan 

ataupun jamu. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian tentang 

tanaman obat, secara fungsional tumbuhan tidak lagi dianggap sebagai bahan 

penghias maupun bahan konsumsi saja, namun juga sebagai tanaman obat yang 

multi fungsi (Yuniarti, 2008). 

Di Indonesia sendiri, budidaya tanaman obat mulai berkembang seiring 

dengan meningkatnya pemanfaatan tumbuhan yang digunakan sebagai 

pengobatan berbagai penyakit secara tradisional. Banyak industri yang 

membutuhkan bahan baku obat, seperti industri jamu, fitofarmaka, obat herbal, 

dan kosmetika tradisional (Dewoto, 2007). Pengobatan alamiah menggunakan 

tanaman obat tradisional dapat digunakan sebagai alternatif yang terjangkau 

mengingat biaya pengobatan yang mungkin tidak terjangkau oleh semua orang, 

serta dapat meningkatkan kesadaran back to nature (Yuniarti, 2008). 

Salah satu tumbuhan yang berpotensi sebagai obat adalah tumbuhan bintaro. 

Bintaro memiliki nama lain yaitu Cerbera manghas L., tumbuhan ini termasuk 

non-pangan atau tidak untuk dimakan. Banyak penelitian yang menyebutkan 

tanaman ini dapat digunakan sebagai insektisida nabati. Tanaman ini dinamakan 

cerbera karena memiliki racun yang terkandung di hampir semua bagian tanaman. 

Racun tersebut bernama cerberin yang merupakan senyawa golongan glikosida 
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jantung yang dapat menghambat saluran ion kalsium didalam otot jantung, 

sehingga dapat mengganggu detak jantung serta menyebabkan kematian. 

Walaupun begitu, sebenarnya tanaman bintaro ini dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan manusia (Anonim, 2011). 

Menurut penelitian Utami (2010), daging buah bintaro mengandung 

senyawa cerberin serta senyawa metabolik sekunder seperti saponin, polifenol, 

alkaloida (Ningrum, 2012) dan terpenoid (Yan et al., 2011). Senyawa saponin 

dapat memiliki sifat antibakteri dengan cara merusak membran sel bakteri 

sehingga substansi penting dari bakteri keluar sel serta dapat mencegah masuknya 

bahan-bahan penting kedalam sel, sehingga dapat mengakibatkan kematian sel 

bakteri (Monalisa, dkk., 2011). 

Penyakit infeksi merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh 

adanya bakteri (Radji, 2011). Penyakit infeksi ini merupakan salah satu penyebab 

utama tingginya angka kesakitan (morbidity) pada negara berkembang, salah 

satunya adalah Indonesia. Penyakit infeksi merupakan penyakit yang disebabkan 

oleh adanya mikroba patogen (Darmadi, 2008). Salah satu bakteri yang mulai 

diperhatikan adalah  Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA). 

Publikasi mengenai MRSA di Indonesia masih sangat terbatas. Begitu pula 

dengan data prevalensi MRSA di Indonesia sangat sulit diperoleh. Sebagai contoh 

insiden MRSA di RSUP Dr. Moh. Hoesin Palembang pada tahun 2010 dengan 

jumlah data 64% tidak terpublikasi (Yuwono, 2012).  

Permasalahan utama dalam mengatasi infeksi S. aureus adalah masalah 

resistensi antibiotik. Pada beberapa dekade belakangan, insiden infeksi MRSA 

terus meningkat di berbagai belahan dunia. Kejadian MRSA pada infeksi S. 

aureus di Indonesia sebesar 83,3%, Afrika Selatan 88%, dan Turki 82%. 

Tingginya angka kejadian MRSA perlu mendapat perhatian  karena angka 

mortalitas akibat infeksi MRSA (Yuwono, 2012). Annisa dkk. (2013) menyatakan 

bahwa sensitivitas terhadap berbagai antibiotik diketahui bahwa sebagian besar S. 

aureus telah resisten terhadap ampicillin, amoxicillin-clavulanic acid, cefotaxime, 

cafepime, dan meropenem. Diketahui bahwa S. aureus masih sensitif  terhadap 

antibiotik vancomycin, linezolid, chlorampenicol, dan trimetoprim-

sulfametoxazole.  
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Dari uraian di atas, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dengan 

pemanfaatan tanaman yang berpotensi memiliki aktifitas antibakteri dan dapat 

digunakan sebagai alternative pengobatan tradisional. Obat tradisional memiliki 

beberapa kelebihan antara lain efek sampingnya yang relatif rendah. Dalam suatu 

ramuan yang komponen berbeda memiliki efek saling mendukung, pada satu 

tanaman memiliki lebih dari satu efek farmakologi serta penggunaannya sesuai 

untuk penyakit-penyakit metabolik dan degeneratif (Katno dan Pramono, 2011). 

Buah bintaro merupakan salah satu bahan alam yang dapat digunakan sebagai 

antibakteri. Menurut penelitian Utami (2010), daging buah bintaro mengandung 

senyawa metabolik sekunder seperti polifenol, alkaloida dan terpenoid. Dari 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terhadap ekstrak etil asetat daging 

buah bintaro sebagai antibakteri pada bakteri Staphylococcus aureus 

menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat buah bintaro memiliki zona hambat 

tertinggi sebesar 10,95 mm yang tergolong aktivitas antibakteri sedang terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus (Rizal, dkk., 2015). 

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, bahwa ekstrak etil asetat buah 

Cerbera manghas memiliki potensi sebagai antibakteri. Pada penelitian ini akan 

diamati potensi antibakteri dari golongan senyawa yang terdapat pada ekstrak etil 

asetat buah Cerbera manghas terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus 

menggunakan metode bioautografi. Metode bioautografi merupakan suatu metode 

sederhana yang menggabungkan antara teknik kromatografi lapis tipis dengan 

respon dari mikroorganisme yang diuji berdasarkan aktivitas biologi dari suatu 

analit yang digunakan untuk pengujian antimikroba. Berdasarkan metode 

bioautografi kontak, golongan senyawa pada tanaman yang memiliki aktivitas 

antibakteri dapat diketahui sehingga dapat dikembangkan menjadi bahan aktif 

antibiotik dari bahan alam (Kusumaningtyas, 2008). 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penelitian akan dilakukan untuk 

menjawab rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Golongan senyawa apa sajakah yang terdapat pada ekstrak etil asetat 

buah Cerbera manghas L. ? 
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2. Bagaimana aktivitas antibakteri golongan senyawa yang terdapat pada 

ekstrak etil asetat buah Cerbera manghas L. pada Staphylococcus 

aureus dengan metode bioautografi ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk memperoleh data golongan senyawa yang terdapat pada ekstrak 

etil asetat buah Cerbera manghas L. yang memiliki aktivitas sebagai 

antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. 

2. Untuk memperoleh aktivitas antibakteri golongan senyawa yang 

terdapat pada ekstrak etil asetat buah Cerbera manghas L. pada bakteri 

Staphylococcus aureus dengan metode bioautografi. 

1.4  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diperoleh berdasarkan rumusan masalah diatas adalah : 

1. Golongan senyawa yang terdapat pada ekstrak etil asetat buah Cerbera 

manghas L. yaitu polifenol, alkaloida dan terpenoid. 

2. Aktifitas antibakteri golongan senyawa yang terdapat pada ekstrak etil 

asetat buah Cerbera manghas L. dapat menghasilkan zona hambat pada 

Staphylococcus aureus dengan metode bioautografi. 

1.5  Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui golongan senyawa yang terdapat pada ekstrak etil asetat 

buah Cerbera manghas L. yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus sehingga dapat dikembangkan 

menjadi bahan aktif antibiotik dari bahan alam.  

2. Untuk digunakan sebagai data ilmiah tentang penggunaan daging buah 

Cerbera mnghas L. sebagai antibakteri dalam bidang ilmu pengetahuan 

dan pengobatan tradisional. 
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