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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit infeksi merupakan salah satu penyakit yang diderita oleh 

kebanyakan penduduk di negara berkembang, termasuk indonesia. infeksi menjadi 

salah satu masalah di dunia kesehatan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. 

Penyakit ini disebabkan oleh mikroorganisme patogen, seperti bakteri, virus, parasit 

atau jamur. Penyebaran penyakit infeksi dapat secara langsung maupun tidak 

langsung, dari satu orang ke orang lainn (WHO, 2018).  

Salah satu penyebab penyakit infeksi yaitu bakteri Infeksi bakteri didapatkan 

dari komunitas maupun nosokomial. Infeksi yang sering terjadi yaitu infeksi yang 

disebabkan oleh Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Staphylococcus 

aureus yang mudah ditemukan dimana - mana dan bersifat patogen oportunistik, 

berkoloni pada kulit dan permukaan mukosa manusia. Sumber infeksi bakteri ini 

ialah lesi terbuka maupun barang-barang yang terkena lesi tersebut, selain itu ada 

beberapa tempat di rumah sakit yang beresiko tinggi dalam penyebaran bakteri ini, 

seperti unit perawatan intensif, perawatan neonatus, dan ruang operasi (WHO, 

2014). Staphylococcus aureus juga merupakan agen penyebab beberapa infeksi 

manusia, termasuk bakteremia, endokarditis infektif, infeksi kulit dan jaringan 

lunak (Taylor, 2018). 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen utama pada manusia 

sehingga hampir semua orang pernah mengalami infeksi bakteri ini selama 

hidupnya dengan derajat keparahan yang beragam. Beberapa penyakit disebabkan 

oleh Staphylococcus aureus antara lain, staphylococcal scalded skin syndrome yang 

dapat menyebabkan kematian <10% pada anak-anak 40% - 63% pada orang dewasa 

(Handler dan Schwartz, 2014).  

Disisi lain suatu studi mikrobiologik menemukan bahwa Staphylococcus 

aureus menjadi penyebab ketiga tersering bakteriologik pneumonia anak-balita 

setalah Streptococcus pneumoniae/pneumococcus (30-50 % kasus) dan Hemo 

philus influenzae type (10-30% kasus), kemudian Staphylococcus aureus pada 

kasus berat. Oleh karena itu penyakit infeksi Staphylococcus aureus telah menjadi 

permasalahan kesehatan di dunia termasuk indonesia (Said, 2010). 



2 
 

Masalah yang terkait saat ini adalah meningkatnya kekhawatiran akan tidak 

efektifnya obat pada pasien dengan infeksi bakteri S.aureus. Sebuah penelitian 

membuktikan bahwa bakteri Staphylococcus aureus resisten terhadap penisilin G 

(100%), siprofloksasin (41,67%), gentamisin (41,67%), seftriakson (50%), 

meropenem (25%), dan vankomisin (25%) (Sulistyanigrum, 2016).  

Hal ini menjadi permasalahan dalam dunia kesehatan, oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian dan pengembangan obat antibakteri secara terus menerus 

untuk dapat mengatasi permasalahan bakteri yang resisten terhadap antibiotik. 

Salah satunya adalah dengan memanfaatkan tanaman-tanaman obat yang diduga 

efektif menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penyakit infeksi. Tanaman obat 

tradisional telah lama menjadi sasaran pencarian obat baru. Salah satu manfaat 

penggunaan obat dari tanaman-tanaman tersebut pada manusia adalah sebagai 

antibiotik (Awoyinka et al., 2007). 

Penggunaan obat tradisional pada masyarakat Indonesia saat ini semakin 

berkembang. Banyak masyarakat tertarik untuk mengobati segala penyakit yang 

dideritanya dengan pengobatan tradisional dari berbagai ragam tanaman obat 

Indonesia. Salah satunya yaitu tanaman bawang dayak (Eleutherine palmifolia) 

yang dipercaya sebagai tanaman obat multifungsi untuk berbagai penyakit. Dalam 

umbi bawang dayak terkandung senyawa fitokimia antara lain: alkaloid, glikosid, 

flavonoid, fenolik, streroid, dan tannin yang mana senyawa-senyawa tersebut 

diduga memiliki efek antimikroba (Puspadewi et al., 2013). 

Khasiat bawang dayak (Eleutherine palmifolia) sebagai antibakteri telah  

dibuktikan oleh Firdaus., 2014, bahwa ekstrak bawang dayak dengan pelarut etanol 

menggunakan metode disc diffusion pada konsentrasi 10mg/ml, 20mg/ml  dan 

40mg/ml dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan 

rata-rata zona hambat yang dihasilkan adalah 9 mm, 9 mm dan 11 mm. Pada 

penelitian lain juga dilakukan penelitan efek ekstrak bawang dayak terhadap bakteri 

MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) dalam variasi konsentrasi 50 

mg/ml, 75 mg/ml, dan100mg/ml. Pada Konsentrasi 50mg/ml mampu memberikan 

daya hambat, oleh dapat disimpulkan bahwa bawang dayak memiliki khasiat 

antibakteri (Kalidass, 2012). 
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Mengacu pada penelitian sebelumnya bahwa ekstrak etanol Eleutherine 

palmifolia diketahui memiliki kandugan senyawa flavonoid yang kuat dan 

senyawa-senyawa lain yang memiliki aktivitas antibakteri. Maka dilakukan 

fraksinasi dengan etil asetat umbi Eleutherine palmifolia dengan tujuan untuk 

mengetahui efektivitas flavanoid dan senyawa lain dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri (Armanda et al., 2017). Pada Penelitian ini dilakukan 

fraksinasi untuk memisahkan dan mengelompokan senyawa yang terkandung 

dalam tanaman berdasarkan tigkat kepolaran senyawa. Ekstrak awal yang diperoleh 

merupakan campuran dari berbagai senyawa. Ekstrak awal yang terdapat banyak 

senyawa akan sulit dipisahkan melalui metode pemisahan tunggal untuk 

mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan dan 

dikelompokan ke dalam fraksi-fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul 

yang sama dengan metode frasksinasi (Mukhriani, 2011). 

 Berdasarkan uraian diatas  maka  dilakukan  penelitian untuk  mengetahui  

senyawa umbi Eleutherine palmifolia yang memiliki khasiat sebagai  antibakteri 

yang efektif terhadap bakteri S.aureus Penelitian dimulai dari ekstraksi bertingkat 

umbi Eleutherine palmifolia dengan menggunakan beberapa pelarut berdasarkan 

polaritasnya, yakni n-heksana, etil asetat dan etanol. Senyawa yang non polar akan 

terekstraksi pada pelarut n-heksana, senyawa semipolar akan terekstraksi dengan 

pelarut etil asetat sedangkan senyawa polar akan terekstraksi dengan pelarut etanol 

96%. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah yang sesuai adalah   

1. Bagaimana profil golongan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam 

fraksi etil asetat pada daun umbi Eleutherine palmifolia (bawang dayak) 

menggunakan metode KLT  ? 

2. Bagaimana aktivitas antibakteri fraksi etil asetat umbi Eleutherine palmifolia 

(bawang dayak) ditunjukkan dengan diameter zona hambat terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan metode difusi cakram ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Mendapatkan data golongan senyawa kimia apa saja yang terkandung dalam 

fraksi etil asetat umbi Eleutherine palmifolia  

2. Mendapatkan data aktivitas antibakteri fraksi etil asetat umbi Eleutherine 

palmifolia terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan 

metode difusi cakram.   

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

peneliti mengenai manfaat dan khasiat bawang dayak (Eleutherine palmifolia). 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan menjadi 

acuan penggunaan bawang dayak sebagai obat alternatif antibakteri terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus yang dapat digunakan oleh masyarakat. 

3. Bagi Pemerintah 

Dapat menjadi perhatian dalam rangka mengembangkan ilmu pengobatan 

serta upaya preventif di bidang kesehatan terutama masalah penyakit yang 

berhubungan dengan infeksi. 


