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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Saat ini telah banyak masalah dalam bidang kesehatan yang dari waktu ke 

waktu terus berkembang, salah satunya adalah penyakit infeksi. Infeksi itu sendiri 

merupakan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, 

fungi maupun protozoa. Mikroorganisme tersebut dapat dijumpai dengan mudah 

pada tanah, air maupun lewat udara (U.S. National Library of Medicine,2016). 

Mikroorganisme tersebut dapat menyerang seluruh tubuh manusia atau hanya 

beberapa bagian organ tubuh tertentu saja (Jawetz et al., 2013). Salah satu bakteri 

yang dapat menyebabkan infeksi adalah S. aureus. 

Menurut World Health Organization (2015), berdasarkan data Infeksi 

Epidemi pada tahun 2014, WHO telah mengamati peningkatan kasus yang 

dilaporkan di seluruh dunia dan wabah terus mempengaruhi beberapa benua 

hingga masalah kesehatan masyarakat yang serius. Di antara berkembangnya 

populasi dunia yang tidak memiliki akses yang tepat untuk sumber daya air dan 

sanitasi yang memadai. Pada tahun 2014 terdaftar hingga 55% kasus yang 

dilaporkan dari dari Afrika, 30% dari Asia dan 15% dari Amerika. 

    Penyakit infeksi yang banyak diderita oleh masyarakat diantaranya 

disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus, S aureus merupakan bakteri 

fakultatif dan bersifat anaerob, bakteri coccus gram positif yang di temukan 

sebagai flora normal pada kulit dan selaput lendir manusia. Paling cepat 

berkembang biak pada suhu 37°C, biasa hidup pada kulit, seperti kulit yang 

berjerawat, bisul dan keluarnya nanah pada bagian kulit (Jawetz et al., 2007). S 

aureus merupakan bakteri patogen yang umumnya ada pada manusia. Infeksi 

yang disebabkan oleh S aureus umumnya bermanifestasi pada infeksi kulit (Miller 

dan Kaplan, 2009). Bakteri S aureus merupakan bakteri Gram positif dan bagian 

dari flora normal yang ada pada manusia. Habitat  alami S aureus yaitu terdapat 

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

morbiditas serta kematian akibat bakterimia yang disebabkan oleh S aureus lebih 
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tinggi dibandingkan dengan bakterimia yang disebabkan oleh patogen lain. Angka 

kejadian bakterimia yang disebabkan oleh S aureus mengalami peningkatan yang 

signifikan 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). S aureus  merupakan 

penyebab utama terjadinya bakterimia dan endokarditis selama beberapa tahun 

terakhir, frekuensi Stabilococcus Aureus Bacterimia (SAB) telah mengalami 

peningkatan ditambah dengan meningkatnya resistensi antibiotik (Petti et al., 

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 

Epodemiologic Importance (SCOPE) pada tahun 1995-2002 telah dilaporkan 

bahwa S 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. 

Pada penelitian deskriptif yang telah dilakukan oleh Nurmala et al. (2015), 

mengenai Resistensi dan Sensitivitas Bakteri terhadap Antibiotik di RSU dr. 

Soedarso Pontianak Tahun 2011-2013 menunjukkan resistensi tertinggi bakteri 

adalah terhadap metronidazol (96,4%), sefaleksin (95,8%), sefuroksim (92,2%), 

oksasilin (91,7%) dan sefadroksil (91,5%) dan sensitivitas tertinggi bakteri 

terhadap piperasilin/tozobaktam (89,7%), meropenem (82,9%), imepenem 

(78,1%), amikasin (76,3%), fosfomisin/trometamol (59,5%) dan levofloksasin 

(56,1%). Hal ini dapat disebabkan berkembangnya populasi bakteri yang resisten, 

maka antibiotik yang efektif untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu 

kehilangan nilai kemoterapeutiknya akibat adanya resistensi dari antibiotik itu 

sendiri (Sengupta et al., 2012). 
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Umumnya penyakit infeksi dapat disembuhkan dengan mengkonsumsi 

antibiotik. Sekitar 80% konsumsi antibiotik dipakai untuk kepentingan manusia 

dan sedikitnya 40% berdasar indikasi yang kurang tepat, misalnya infeksi virus 

seperti influenza, hepatitis, ataupun demam berdarah dengue (Utami, 2012). 

Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan kurangnya pengawasan pada 

pasien di rumah sakit ataupun tempat pelayanan kesehatan lainnya menyebabkan 

kuman menjadi resisten terhadap antibiotik. Dan pengetahuan masyarakat tentang 

bahayanya antibiotik jika terjadi resistensi masih sangat kurang sehingga 

menyebabkan terjadinya resistensi terhadap antibiotik yang biasanya digunakan 

(Nursidika et al., 2014). 

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah resistensi antibiotik yang makin 

banyak ditemui pada beberapa antibiotik yang berasal dari bahan kimiawi  telah 

menjadi pokok persoalan yang harus segera di selesaikan guna meningkatkan 

efektifitas dan indeks terapi yang beriontasi pada peningkatan mutu kesehatan 

dari pasien. kekhawatiran akan tidak efektifnya obat pada pasien dengan infeksi 

bakteri Staphylococcu aureus harus segera dilakukan penanganan yang cepat dan 

tepat (Cook et al., 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 aureus yang 

mempunyai resistensi tertinggi terhadap ampisilin, amoksisilin, penisilin G, 

tetrasilin (Refdanita et al, 2004). Dalam hali ini, 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 akan 

meningkat, salah satu cara yang perlu dikembangkan untuk mendapatkan 

antibiotik yang tepat yaitu menemukan antibiotik yang berasal dari alam, 

misalnya dengan memanfaatkan tanaman yang diduga memiliki khasiat sebagai 

obat tradisional. 

Saat ini meskipun obat tradisional cukup banyak digunakan oleh masyarakat 

dalam usaha pengobatan sendiri (self-medication), profesi kesehatan/dokter 
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umumnya masih ragu 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 profesi kesehatan masih ragu 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). 

Penggunaan obat yang berasal dari alam telah menjadi sumber yang 

berharga dari pengobatan sejak jaman dahulu (Balunas, 2005). Ramuan obat 

tradisional terdiri dari berbagai macam tanaman yang digunakan untuk efek terapi 

tertentu. Telah diketahui bahwa tanaman bila digunakan secara tepat terapi untuk 

mengobati penyakit infeksi dapat menghasilkan sumber obat yang baik (Padalia et 

al., 2016). 

Salah satu tanaman yang berkhasiat sebagai antibakteri adalah tanaman 

Limonia acidissima L. Tanaman ini mempunyai khasiat sebagai obat, yaitu untuk 

menurunkan panas dan obat sakit perut. DI Indo-Cina, duri dan kulit batang kinca 

digunakan dalam berbagai ramuan obat tradisional untuk mengobati haid yang 

berlebihan, gangguan hati, gigitan dang sengatan hewan dan untuk mengobati 

mual-mual (Sukamto, 1999). Menurut Ilango et al, (2009) buah kinca dapat 

digunakan dalam pengobatan tumor, asma, sembelit, lemah jantung dan hepatitis. 

Hasil penelitan menyatakan bahwa buah L acidissima mengandung flavonoid, 

glikosida, saponin, tannin, kumarin dan turunan tiramin. Banyak penelitian yang 

menyatakan bahwa tanaman L. acisissima memiliki potensi sebagai tanaman obat 

yang berkhasiat, salah satunya sebagai antibakteri.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 

Hasil penelitian Geeta (2012), telah menunjukkan bahwa terdapat aktivitas 

antibakteri ekstrak petroleum eter dan metanolik daun Limonia acidissima dengan 

konsentrasi hambat minimum (MEC) 10  mg/ml dengan diameter hambat 

pertumbuhan bakteri sebesar 13,00 mm untuk bakteri staphylococcus aureus, 

12,33 mm untuk bakteri proteus mirabilis dan 17,66 mm untuk bakteri 

escherichia coli. Dari acuan diatas maka perlu digali lebih dalam lagi mengenai 

aktivitas antibakteri pada bagian organ lainnya, salah satunya yaitu pada bagian 

daging buah L. acidissima guna mendapatkan komponen metabolit sekunder yang 

mungkin saja memiliki aktivitas antibakteri yang lebih poten dibanding pada daun 

L. acidissima. 

Berdasarkan latar belakang diatas peluang terkait kandungan senyawa aktif 

pada buah Limonia acidissima L. yang bersifat sebagai antibakteri pada fraksi n-

heksan, sehingga perlu dilakukan proses fraksinasi yang bertujuan untuk 

memisahkan suatu senyawa metabolit sekunder berdasarkan polaritasnnya dengan 

pelarut n-heksan, etil-asetat, dan etanol. Ekstrak yang akan diujikan dipartisi 

menggunakan beberapa pelarut yang mempunyai tingkat kepolaran berbeda yaitu 

n-heksana, etil asetat dan etanol. Hal ini bertujuan untuk memisahkan kelompok 

senyawa yang kepolarannya rendah yaitu n-heksana, kelompok senyawa yang 

kepolarannya sedang yaitu etil asetat dan yang kepolaranya tinggi yaitu etanol. 

Dalam pengujian aktifitas antibakteri ini maka akan di ujikan aktivitas antibakteri 

dengan menggunakan fraksi n-heksan menggunakan metode difusi cakram. 

Pengujian dilakukan terhadap bakteri Gram positif yaitu Staphylococcus aureus.  

Dari uraian di atas maka diperoleh maksud dan tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memperoleh data aktivitas antibakteri yang ditunjukkan dari 

tanaman Limonia acidissima L. dengan menggunakan fraksi n-heksan terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus 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 dari buah Limonia acidissima L. sebagai antimikroba 

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 
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salah satu referensi atau informasi tambahan tentang uji aktivitas antibakteri buah 

Limonia acidissima L. berdasarkan perbedaan pelarut yang digunakan dengan 

metode maserasi ekstraksi bertingkat. Manfaat bagi peneliti yaitu dapat dapat 

menambah ilmu pengetahuan serta pengalaman peneliti tentang buah Limonia 

acidissima L. terutama aktivitasnya sebagai antibakteri. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan 

sebagai berikut :  

1. Golongan senyawa apa saja yang terdapat pada tanaman Limonia 

acidissima ? 

2. Berapakah diameter zona hambat dari fraksi n-heksan buah Limonia 

acidissima L. terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan metode 

difusi cakram ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui golongan senyawa metabolit sekunder yang terdapat 

pada buah Limolia acidissima L. 

2. Untuk mendapatkan data hasil  zona hambat dari fraksi n-heksan buah 

Limonia acidissima 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 buah Limonia acidisima L. sebagai antimikroba terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus 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 buah Limonia acidisima  L. 
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1.4.3 Bagi Peneliti 

Dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan dan pengalaman peneliti 

tentang buah Limonia acidissima L. terutama aktifitasnya sebagai antibakteri. 

 

  


