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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Tangan merupakan bagian tubuh manusia yang paling sering kontak dengan 

dunia luar dan digunakan sehari-hari untuk melakukan aktivitas. Hal ini sangat 

memudahkan terjadinya kontak dengan mikroorganisme dan mentransfernya ke 

objek lain yang memiliki resiko tinggi terkontaminasi bakteri (Budianti, 2009). 

Pada tubuh manusia secara alami terdapat bakteri flora normal yang bermanfaat  

untuk  tubuh. Salah satu contoh bakteri flora normal yang ada pada tubuh manusia 

yaitu Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Bakteri flora normal dapat 

berubah menjadi patogen apabila jumlahnya lebih dari kadar normalnya. (Nur, 

2009).  

Escherichia coli merupakan flora normal di dalam usus manusia dan akan 

menimbulkan penyakit bila masuk ke dalam organ atau jaringan lain. Escherichia 

coli dapat menimbulkan pneumonia, dan penyebab utama meningitis pada bayi 

yang baru lahir (Entjang, 2003). Namun, dengan Escherichia coli juga merupakan 

bakteri penyebab utama penyebab gastroenteritis (Musadad, 1992). 

 Aspek paling penting dari terapi diare adalah menjaga hidrasi yang 

adekuat dan keseimbangan elektrolit dengan rehidrasi oral. Jika terapi intra vena 

diperlukan, infus normal saline atau ringer laktat dapat diberikan. Pemberian 

antibiotik di indikasikan pada pasien dengan gejala dan tanda diare infeksi. 

Pemberian antibiotik secara empiris dapat dilakukan seperti pemberian antibiotik 

siprofloksasin dan tetrasiklin (Zein dkk, 2004). 

Staphylococcus aureus merupakan kuman patogen pada manusia yang 

menimbulkan sepsis pada luka bedah, pada unit kebidanan menyebabkam abses 

payudara pada ibu-ibu, mata lengket, dan lesi-lesi pada kulit bayi. Staphylococcus 

aureus sering menimbulkan infeksi nosokomial di rumah sakit (Entjang, 2003). 

Mikroorganisme yang menyebabkan terjadinya infeksi nosokomial yakni 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli (INICC, 2010). Mikroorganisme 

tersebut telah resisten dengan obat yang diberikan, misalnya Staphylococcus
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aureus resisten terhadap methicillin sebesar 84,4%, sedangkan Escherichia coli 

resisten terhadap ceftazidimin sebesar 66,7% (Rosenthal dkk,  2011). 

 Menurut WHO pada tahun 2008 tercatat bahwa 68% penduduk dunia 

masih menggantungkan sistem pengobatan tradisional yang mayoritas melibatkan 

tumbuhan untuk menyembuhkan penyakit dan lebih dari 80% penduduk dunia 

menggunakan obat herbal untuk kesehatan mereka. Seperti contoh, terdapat 

pengobatan herbal tradisional yang sering dilakukan warga Indonesia, seperti 

daun tapakdara yang paling banyak digunakan dengan ditumbuk halus kemudian 

ditempelkan pada bagian yang luka, atau dengan direndam dengan air panas 

kemudian ditempelkan pada luka (Thomas, 1989). Riset atau upaya penemuan 

obat-obatan antibiotik pada abad modern ini banyak difokuskan dalam bidang 

bioteknologi, namun riset obat-obatan yang bersifat eksploratif menjadialternatif 

yang patut dilakukan. Selain pertimbangan ekonomis dan faktor keamanan yang 

relatif baik, pemanfaatan obat-obatan yang berasal dari alam juga telah banyak 

terbukti dan teruji (Saiful, 2005). 

Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk terapi infeksi adalah daun 

tanaman Chromolaena odorata. Tanaman ini di Thailand digunakan sebagai obat 

luka, koagulan, dan sebagai antiseptik (Irobi, 1997), di Nigeria digunakan sebagai 

terapi penyakit malaria (Rungnapa, 2003), sedangkan di Indonesia digunakan 

sebagai obat luka baru, demam, batuk, dan menghentikan pendarahan (Purwati, 

2003). Meskipun demikian, tanaman ini masih sangat jarang dimanfaatkan oleh 

masyarakat Indonesia karena dianggap sebagai tanaman pengganggu yang sulit 

diberantas.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mardyani L., dkk (2016) dengan 

menggunakan ekstrak etanol daun Chromolaena odorata terhadap bakteri 

Staphylococcus membuktikan adanya aktivitas antibakteri. Berdasarkan hasil uji 

tersebut, dapat diketahui pada penelitian ini memiliki aktivitas antibakteri dan 

diameter zona hambatan pada perlakuan mengalami peningkatan seiring dengan 

meningkatnya konsentrasi yang diberikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Lingga 

dkk (2005), semakin tinggi konsentrasi suatu bahan antibakteri maka aktivitas 

antibakterinya akan semakin kuat. Kemampuan daya hambat ekstrak daun 

kirinyuh terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus sp. yaitu tergolong kuat. 
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Hal ini sesuai pernyataan Davis dan Stout dalam Dewi (2010), bahwa kekuatan 

daya hambat bakteri dikategorikan atas: sangat kuat (zona bening > 20 mm), kuat 

(zona bening 10 – 20 mm), sedang (zona bening 5 – 10 mm), dan lemah (<5 mm).  

Menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Hasnawati, dkk (2010) dengan 

menggunakan ekstrak etanol daun Chromolaena odorata terhadap bakteri E. coli 

dan Staphylococcus aureus  membuktikan adanya aktivitas antibakteri. Dari hasil 

uji menunjukkan bahwa senyawa aktif antibakteri dari daun Chromolaena 

odorata pada loading terkecil 250 μg menunjukan aktivitas penghambatan 

terhadap S. aureus dan E. coli dengan diameter 9,5 dan 7,2 mm dibandingkan 

dengan 500 μg dan 1000 μg. 

Selain Chromolaena odorata, R. Discolor juga mempunyai efektivitasnya 

pada obat tradisional. Dijuluki dengan nanas kerang karena bentuk daunnya yang 

seperti daun nanas dan bunganya seperti kerang. Pada tanaman ini, telah 

dilakukan pengobatan tradisional seperti merebus daun di sejumlah masyarakat, 

namun tidak pernah menjadi sasaran pengamatan ilmiah yang sistematis. 

Meskipun telah terbukti antioksidan, informasi ilmiah lebih lanjut tentang 

tanaman ini diperlukan untuk memastikan efek samping tidak mengatasi manfaat 

(Gonzalez dkk, 2002). 

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hasnawati, dkk (2010) 

bahwa eksktrak etanol Chromolaena odorata menunjukkan adanya aktivitas 

bakteri, serta R. Discolor  belum pernah menjadi sasaran pengamatan ilmiah yang 

sistematis (Arriaga-Alba, 2011). Maka dilakukan penelitian untuk mengetahui 

aktivitas antibakteri dari kombinasi dua tanaman yaitu ekstrak daun Chromolaena 

odorata dan esktrak daun Rhoeo discolor. Hal ini didasarkan beberapa penelitian  

yang menunjukkan kombinasi ekstrak aktif antibakteri lebih bagus (Hasnawati, 

dkk, 2010; Rungnapa, 2003; dan Dewi, 2010). 

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui aktivitas antibakteri yang 

ditunjukkan dengan diameter zona hambat akibat dari kombinasi dua tanaman 

ekstrak etanol daun Chromolaena odorata dan esktrak etanol daun Rhoeo discolor 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dan 

data hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi data ilmiah mengenai 

pengaruh kombinasi ekstrak antibakteri. 
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1.2 Rumusan Masalah? 

1. Bagaimana aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus dari kombinasi 

ekstrak etanol daun Rhoeo discolor dan ekstrak etanol daun Chromolaena 

odorata dengan mengukur diameter zona hambatnya? 

2. Bagaimana aktivitas antibakteri Escherichia coli dari kombinasi ekstrak 

etanol daun Rhoeo discolor dan ekstrak etanol daun Chromolaena odorata 

dengan mengukur diameter zona hambatnya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui aktivitas penghambatan pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus dari kombinasi ekstrak etanol daun Rhoeo discolor dan ekstrak etanol 

daun Chromolaena odorata dengan mengukur diameter zona hambatnya. 

2 Mengetahui aktivitas penghambatan pertumbuhan bakteri Escherichia coli 

dari kombinasi ekstrak etanol daun Rhoeo discolor dan ekstrak etanol daun 

Chromolaena odorata dengan mengukur diameter zona hambatnya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai efek kombinasi 

ekstrak etanol daun Rhoeo discolor dan ekstrak etanol daun Chromolaena 

odorata sebagai obat antimikroba terhadap bakteri Eschericia coli dan 

Staphylococcus aureus. 

2. Dapat digunakan sebagai data ilmiah aktivitas antibakteri dari kombinasi 

ekstrak etanol daun Rhoeo discolor dan ekstrak etanol daun Chromolaena 

odorata dengan dosis yang efektif. 

 


