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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit infeksi merupakan penyakit yang banyak diderita masyarakat 

Indonesia sejak dulu, diantaranya adalah infeksi usus (diare) (Aulia,2004). Di 

negara Indonesia, diare merupakan masalah kesehatan masyarakat karena 

morbiditas dan mortalitasnya yang masih tinggi. Survei morbiditas yang 

dilakukan oleh Subdit Diare Departemen Kesehatan dari tahun 2000 s/d 2010 

terlihat kecenderungan insidens naik. Pada tahun 2000 penyakit Diare 301 kasus 

dari 1000 penduduk, tahun 2003 naik menjadi 374 kasus dari 1000 penduduk, 

tahun 2006 naik menjadi 423 kasus dari 1000 penduduk dan tahun 2010 menjadi 

411kasus dari 1000 penduduk. Diare merupakan penyakit yang disebabkan oleh 

infeksi mikroorganisme meliputi bakteri, virus, parasit, protozoa, dan penularan 

nya secara fekal-oral (Kemenkes RI, 2011).  

Diare akut adalah diare yang onset gejalanya tiba-tiba dan berlangsung 

kurang dari 14 hari, sedang diare kronik yaitu diare yang berlangsung lebih dari 

14 hari. Diare dapat disebabkan infeksi maupun non infeksi. Dari penyebab diare 

yang terbanyak adalah diare infeksi. Diare infeksi dapat disebabkan Virus, 

Bakteri, dan Parasit (Lung dkk ,2003) Escherichia coli sering menyebabkan diare 

yang sering terjadi di seluruh dunia (Geo F, Janet S, Stephan A, 2008).  

Escherichia coli adalah bakteri Gram negatif berbentuk batang dalam sel 

tunggal atau berpasangan, merupakan anggota famili Enterobacteriacea dan flora 

normal intestinal yang mempunyai kontribusi pada fungsi normal intestine dan 

nutrisi tetapi bakteri ini akan menjadi pathogen bila mencapai jaringan di luar 

jaringan intestinal (Hera, 2004). Dalam rangka penanggulangan penyakit infeksi 

tersebut diperlukan pemilihan obat-obatan yang mempunyai daya kerja optimal 

dan efek samping kecil. Sehingga, perkembangan ilmu pengetahuan dalam 

pengembangan obat alam perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dalam penelitian 

pola kepekaan antibiotika terhadap Escherichia coli yang diisolasi dari berbagai 

spesimen klinis dengan hasil yaitu hanya seftriakson, sefotaksim, dan meropenem 

dari golongan β-laktam yang dapat digunakan sebagai rujukan terarah untuk 
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pengobatan sementara infeksi E. coli inaktif sambil menunggu hasil 

pemeriksaan mikrobiologis (Hera,2004). 

Meluasnya resistensi mikroba terhadap obat-obatan yang ada, mendorong 

pentingnya penggalian sumber antimikroba dari bahan alam. Tanaman obat 

diketahui potensial untuk dapat dikembangkan lebih lanjut pada penyakit infeksi, 

namun masih banyak yang belum dibuktikan aktivitasnya secara ilmiah (Hertiani, 

T dkk, 2003). Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri dan 

fungi, yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman 

(Ganiswarna, 1995). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Ronal,dkk 

(2015) mengatakan bahwa diameter daya hambat dari bakteri E coli terhadap 

antibiotik kloramfenikol 30µg sebesar 20mm yang di kategorikan sensitif.  

Indonesia mempunyai sumber daya alam hayati yang sangat banyak dan 

beragam yang sampai saat ini masih belum dimanfaatkan secara optimal. Diantara 

keanekaragaman hayati itu terdapat tanaman penghasil minyak atsiri yang sampai 

sekarang belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Indonesia menghasilkan 

40–50 jenis tanaman penghasil minyak atsiri dari 80 jenis minyak atsiri yang 

diperdagangkan di dunia dan baru sebagian dari jenis minyak atsiri tersebut yang 

memasuki pasar dunia, diantaranya nilam, sereh wangi, gaharu, cengkeh, melati, 

kenanga, kayu putih, cendana, dan akar wangi (Biro Pusat Statistik, 2006).  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Razak dkk. (2013), 

mengatakan bahwa tanaman jeruk banyak mengandung senyawa flavonoid, 

saponin, tanin dan alkaloid yang mana senyawa tersebut berkhasiat sebagai 

antibakteri. penelitian yang lain yang dilakukan oleh (Hidayat,2018) 

menggunakan fraksi Etanol kulit buah C.reticulata terhadap bakteri didapatkan 

hasil sebagai berikut, 3.500 µg/disk sebesar 7,31mm; 7000 µg/disk sebesar 10,24 

mm; dan 17.500 µg/disk sebesar 13,75 mm. Menurut sultana dkk (2012) bahwa 

daya hambat dari kulit buah Citrus Reticulata dalam konsentrasi 3µl/ml sebesar 

12 mm terhadap bakteri Escherichia coli.   

Pemilihan pelarut pada proses ekstraksi dilakukan dengan alasan karena 

pelarut mampu melarutkan senyawa yang akan diekstrak, mudah dipisahkan 

(menguap) dan dimurnikan kembali. Fraksinasi adalah tekhnik pemisahan dan 

pengelompokan kandungan kimia ekstrak berdasarkan kepolaran. Pada proses 
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fraksinasi digunakan duapelarut yang tidak tercampur dan memiliki tingkat 

kepolaran yang berbeda. Senyawa-senyawa yang terdapat dalam ekstrak akan 

terpisah menurut kepolarannya (Mardha,2012). Menurut Hoa dkk. (2007) bahwa 

pelarut organik digunakan didasarkan pada sifat kepolaran, kelarutan dan transfer 

massa dari senyawa yang diekstrak. Etanol merupakan pelarut polar dan dapat 

menarik 3 senyawa yaitu polifenol, terpenoid dan flavonoid (Syultonil, 2107). 

Berdasarkan data dan permasalah diatas, maka perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut terhadap kulit jeruk Citrus reticulata yang memiliki potensi sebagai 

antibakteri. Untuk menambah informasi tentang aktivitas antibakteri kulit buah 

jeruk Citrus reticulata. Dilakukan ekstraksi bertingkat kulit buah jeruk Citrus 

reticulata, dengan menggunakan pelarut yang memiliki polaritas yang berbeda. 

yaitu, dengan pelarut n-heksan, etil asetat, dan etanol. dari beberapa fraksi tersebut 

penelitian ini bertujuan untuk melihat potensi antibakteri dari fraksi etanol kulit 

buah Citrus reticulata dalam menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli  

dengan metode difusi cakram. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana aktivitas antibakteri dari komponen senyawa yang terdapat 

pada fraksi etanol kulit buah Citrus reticulata terhadap bakteri Escherichia coli 

yang ditinjau dari zona hambatnya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data aktivitas antibakteri 

dari komponen senyawa yang terdapat pada fraksi etanol kulit buah Citrus 

reticulata terhadap bakteri Escherichia coli yang ditinjau dari zona hambatnya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi ilmiah akan pentingnya manfaat kulit buah Citrus 

reticulata, serta memberikan pembenaran penggunaan empiris di masyarakat 

sebagai tanaman obat. Harapan untuk jangka panjang dapat dikembangkan dalam 

formula obat herbal, obat herbal terstandar, serta fitofarmaka. Sehingga dapat 

memberikan suatu manfaat dan meningkatkan daya guna sebagai antibakteri. 

 

 


