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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Banyaknya masalah dalam bidang kesehatan yang terus meningkat setiap 

tahunnya salah satunya adalah penyakit infeksi. Penyakit infeksi merupakan 

penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia terutama diare dimana 

pada tahun 2014 lalu terjadi 6 kasus luar biasa (KLB) diare yang tersebar di 5 

provensi dan 6 kabupaten atau kota dengan jumlah penderita 2.549 orang dan 

kematian 29 orang sehingga angka tingkat kasus kematian mencapai 1.14% 

sedangkan secara nasional angka kematian pada kasus luar biasa (KLB) diare 

pada tahun 2014 sebesar 1.14% sedangkan pada target yang ingin dicapai pada 

tingkat kematian kasus < 1% (Kemeskes RI, 2015). Penyakit infeksi adalah 

invaksi tubuh oleh suatu mikroorganisme atau patogen seperti bakteri, virus, 

parasit atau jamur yang dapat menyebabkan sakit (WHO, 2014). Mikroorganisme 

dapat ditemukan pada udara, tanah dan air. Manusia dapat terinfeksi 

mikroorganisme melalui makanan,minuman dan udara yang telah terkontaminasi 

mikroorganisme bahkan menyebar melalui gigitan serangga,hewan dan hubungan 

seksual (U.S Nasional Library of Medicine, 2016). 

Penyakit infeksi juga memiliki dampak kerugian yang sangat besar pada 

kehidupan tingkat morbilitas yang tinggi dan menimbulkan dampaknya dalam 

keluarga, masyarakat dan sistem kesehatan yang lemah serta kekurangan sumber 

daya di negara-negara yang berpenghasilan menengah kebawah (WHO, 2012). 

Penyakit infeksi yang banyak diderita oleh masyarakat disebabkan oleh 

bakteri  Escherichia coli (Hermawan,2007). Escherichia coli atau yang dikenal 

dengan E. coli memiliki ukuran panjang 2,0 – 6,0 µm, tersusun tunggal  

berpasangan. Bakteri E. coli tumbuh pada suhu 10 – 40   dengan  suhu optimum 

37 , tetapi juga dapat tumbuh pada kisaran temperatur 15-45 . pH optimum 

untuk pertumbuhannya adalah 7,0 – 7,5. Bakteri ini sangat sensitif  terhadap panas 

dan dapat diinaktifkan pada suhu pasteurisasi (Sukandar et al.,2009) 
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Escherichia coli berperan sebagai komensalisme dengan menahan sisa 

makanan di dalam lumen usus dan jarang menyebabkan penyakit, yaitu infeksi 

oportunistik. Infeksi oportunistik dimana organisme tidak menyebabkan penyakit 

pada manusia dengan sistem kekebalan imun normal dan menyerang manusia 

pada kondisi imun menurun. Bakteri dapat menginfeksi tubuh inangnya ketika 

pertahanan gastrointestinal mengalami kerusakan. Penyakit infeksi yang sering 

disebabkan oleh bakteri tersebut adalah Infeksi Saluran Kemih (ISK) dengan  

prevelensi 1% selama priode sekolah dan meningkat menjadi 5% selama priode 

aktif secara seksual (Sukandar et al., 2009). 

 Escherichia coli juga dapat menyebabkan penyakit diare. Diare adalah 

buang air besar lembek sampai cair yang sering dari biasanya lebih tiga kali dalam 

sehari yang di tandai dengan dehidrasi, demam, mual dan muntah 

(Nazek,2007;Chank, 2008).  Kemenkes RI tahun 2015 menyatakan kematian bayi 

(31,6%) dan anak balita (25,2%) disebabkan oleh diare. Escherichia coli atau 

dikenal dengan E.coli adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang yang umum 

ditemukan pada usus. Pada dasarnya secara umum infeksi disembuhkan dengan 

mengkonsumsi antibiotik sekitar 80%. antibiotik digunakan untuk kepentingan 

manusia dan 40% berdasarkan indikasi yang kurang tepat misalnya infeksi virus 

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

Penggunaan antibiotik secara tidak rasional dan kurangnya pengawasan dapat 

menyebabkan kuman menjadi resisten terhadap antibiotik. Kurangnya 

pengetahuan masyarakat akan berbahayanya penggunaan antibiotik jika terjadi 

resistensi yang dapat menyebabkan kuman menjadi resistensi terhadap antibiotik 

(Nursidika et al., 2014). Resistensi antibiotik terjadi ketika respon bakteri berubah 

terhadap penggunaan obat-obatan. Resistensi berkembang secara alami dari waktu 

ke waktu, tetapi penyalahgunaan antibiotik pada manusia dan hewan merupakan 

salah satu faktor yang mempercepat terjadinya proses resistensi. Resistensi 

antibiotik membuat pengobatan modern menjadi lebih beresiko (WHO, 2016). 

Pada masyarakat zaman dahulu banyak menggunakan obat yang berasal dari 

alam dan telah menjadi sumber yang berharga untuk pengobatan (balunas, 2005). 

Obat tradisional banyak digunakan masyarakat dalam pengobatan sendiri (self-
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medication) profesi kesehatan dan dokter umumnya enggan untuk 

meresepkannya. Dikarenakan alasan utama profesi kesehatan untuk meresepkan 

dan menggunakan obat tradisional karena kurangnya bukti data ilmiah mengenai 

khasiat dan keamanan obat tradisional. Obat tradisional di Indonesia merupakan 

warisan kebudayaan bangsa sehingga perlu digali dan diteliti serta dikembangkan 

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

Tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia, baik sumber makanan, 

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

tumbuhan telah lama dimanfaatkan oleh manusia dan sebagian besar 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 

Limonia acidissima L. Hasil penelitian sebelumnya dari (Hafnati R et al., 2017) 

menyatakan bahwa buah Limonia acidissima L dengan ektrak etanol menunjukan 

adanya daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri dengan terbentuknya zona 

bening disekitar kertas cakram yang menganduh buah Limonnia acidissima L. 

Pada daging buah Limmonia acidissima L mengandung senyawa alkaloid, 

saponin, polifenol, flavonoid, tannin, dan triterpenoid sehingga kemampuan 

ekstrak etanol buah kinca sebagai antibakteri didukung oleh zat-zat aktif yang 

terkandung sehingga memiliki potensi sebagai tanaman obat, karena memiliki 

banyak khasiat salah satunya sebagai antibakteri (Geeta, 2012).  

Berdasarkan latar belakang diatas peluang terkait kandungan senyawa aktif 

pada buah Limonia acidissima L yang bersifat sebagai antibakteri sehingga perlu 

dilakukan proses fraksinasi dengan pelarut n-heksan, etil-asetat, dan etanol agar 

senyawa metabolit sekunder terpisah berdasarkan polaritasnya sehingga akan 

menarik golongan senyawa dari masing-masing pelarut berdasarkan 

kepolarannya. Kandungan flavonoid yang didapatkan dari masing-masing pelarut 

ketika di fraksinasi akan memiliki perbedaan dan golongan senyawa dari ketiga 

pelarut (n-heksan ,etil asetat, etanol) itulah yang menjadi target sehingga saat 

menggunakan pelarut n-heksan untuk mengetahui apakah falvanoid yang ada 

didalam n-heksan memiliki aktivitas sebagai antibakteri atau tidak. Dalam fraksi 
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n-heksan akan diuji potensi antibakteri dengan menggunakan metode difusi 

cakram. Pengujian dilakukan terhadap bakteri Escherichia coli.   

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu bagi pengetahuan, institusi 

pendidikan, dan peneliti. Bagi pengetahuan diharapkan dapat memberi informasi 

tentang potensi dari buah Limonia acidissima L sebagai antibakteri terhadap 

bakteri Escherichia coli secara in vitro dengan maserasi bertingkat sehingga 

nantinya dapat dikembangkan menjadi obat herbal terstandar (OHT). Untuk 

institusi pendidikan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan 

informasi tentang uji aktivitas antibakteri buah Limonia acidissima L berdasarkan 

perbedaan pelarut yang digunakan dengan metode maserasi ekstraksi bertingkat. 

Manfaat bagi peneliti sendiri yaitu dapat menambah ilmu pengetahuan serta 

pengalaman tentang buah Limonia acidissima L terutama aktivitasnya sebagai 

antibakteri. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

1. Berapakah diameter zona hambat dari fraksi n-heksan buah Limmonia 

acidissima L terhadap bakteri Eschericia coli dengan metode difusi    

cakram ?  

2. Golongan senyawa apakah yang terdapat pada fraksi n-heksan buah 

Limmonia acidissima L ? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui aktivitas penghambat pertumbuhan mikrobakteri 

dengan mengukur diameter zona hambat dari pengaruh ekstrak n-heksan 

buah Limmonia acidissima L terhadap bakteri Escherichia coli dengan 

metode difusi cakram. 

2. Untuk memperoleh data golongan-golongan senyawa apakah yang 

terdapat pada fraksi n-heksan buah Limmonia acidissima L ? 

 

1.3 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 
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1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai efek ekstrak n-

heksan buah Limmonia acidissima L sebagai obat antibakteri terhadap 

bakteri Escherichia coli 

2. Dapat digunakan sebagai data ilmiah aktivitas antibakteri ekstrak n-heksan 

buah Limmonia acidissima L dengan konsentrasi yang efektif. 


