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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Penyakit infeksi sampai saat ini telah menjadi suatu penyakit yang masih 

serius untuk ditangani karena penyakit tersebut dapat menular kepada orang lain   

(Rostinawati, 2009). Penyakit yang disebabkan karena infeksi menjadi penyebab 

terbesar dalam kesehatan. Pada negara beriklim tropis seperti Indonesia, penelitian 

pada bidang kesehatan menunjukkan banyak terdapat penyakit infeksi seperti 

pada saluran pernafasan dan saluran pencernaan yang banyak disebabkan bakteri 

Gram positif salah satunya Staphylococcus aureus (Salim, 2016) 

 Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen oportunistik yang 

banyak ditemukan pada kulit dan permukaan mukosa manusia (Agung S, 2015). 

Staphylococcus aureus termasuk bakteri Gram positif yang dapat berkembang di 

dalam tubuh manusia seperti permukaan kulit, saluran membran, saluran usus, 

serta kelenjar keringat (Nurwahdaniati, 2014). Bakteri Staphylococcus aureus 

dapat menyebabkan penyakit kulit, tulang serta sendi dan yang lebih berat yaitu 

dapat menyerang saluran pernafasan sehingga menimbulkan penyakit pneumonia. 

Selain itu juga menyebabkan endocarditis infektif pada organ kardiovaskular 

(Locke et al., 2012). Infeksi nosokomial dapat disebabkan karena beberapa hal 

seperti luka terbuka seperti luka pasca operasi yang terkontaminasi secara 

langsung oleh bakteri Staphylococcus aureus, infeksi karena trauma seperti patah 

tulang terbuka dan juga osteomielitis kronis, dan juga meningitis karena adanya 

cidera pada tengkorak (Jawetz et al., 1995). 

 Studi epidemiologi menunjukkan bahwa infeksi akibat Staphylococcus 

aureus di dunia meningkat pada dua tahun terakhir. Data di Amerika Serikat serta 

Eropa menunjukkan bahwa Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang dapat 

menyerang manusia dengan persentase sebesar 13-18%,  sedangkan di wilayah 

Asia angka kejadian infeksi bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas 

aeruginosa hampir sama (Mehraj et al., 2014).  
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 Penyakit infeksi pada umumnya dapat diobati dengan menggunakan 

antibiotik. Antibiotik atau yang disebut juga dengan antimikroba merupakan obat 

yang sudah digunakan sekitar 70 tahun sebagai terapi pengobatan penyakit yang 

disebabkan karena infeksi bakteri. Namun pemakaian antibiotik tersebut 

seringkali disalahgunakan oleh masyarakat. Tanpa penggunan yang efektif dari 

antibiotik tersebut, pengobatan secara medis menjadi gagal dan akan beresiko. 

Obat-obatan antibiotik yang dijual secara bebas dan kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang penggunaan obat yang baik serta pengobatan yang tidak 

rasional akan meningkatkan terjadinya resistensi bakteri terhadap antibiotik 

tertentu (Indang et al., 2013). 

 Peningkatan kasus resistensi antibiotik membuat masyarakat beralih 

mencari alternatif pengobatan yang lebih aman yaitu menggunakan tanaman yang 

berkhasiat sebagai obat. Indonesia mempunyai berbagai macam tanaman yang 

dapat digunakan sebagai pengobatan. Suatu riset menyatakan bahwa terdapat 

sekitar 30.000 jenis tanaman  yang dapat ditemui di negara Indonesia dan 940 

jenis tanaman tersebut diantaranya memiliki khasiat obat yang sudah sejak lama 

digunakan turun temurun sebagai pengobatan secara tradisional oleh berbagai 

suku yang ada di Indonesia. Dari riset tersebut membuktikan  bahwa negara 

Indonesia kaya akan flora, namun masih banyak masyarakat yang masih belum 

mengetahui manfaat dari tumbuhan tersebut (Masyhud, 2010). Banyaknya 

tanaman berkhasiat obat yang tumbuh subur di Indonesia dapat diolah menjadi 

ramuan herbal sebagai pengobatan berbagai penyakit (Kardinan dan Kusuma, 

2004). Namun terdapat beberapa permasalahan dalam penggunaan tanaman herbal 

sebagai pengobatan penyakit antara lain karena kurangnya data penelitian tentang 

tanaman obat (jenis produk dan tanaman herbal), mekanisme pengobatan 

tradisional yang masih dipertanyakan dan kurangnya pelatihan tentang 

pengobatan tradisional (Mukti, 2011). 

 Salah satu tanaman yang selama ini dikenal memiliki manfaat sebagai 

antibiotik atau antibakteri adalah daun sirih hijau (Piper betle L.). Sirih adalah 

salah satu tanaman herbal perennial, berdaun tunggal dengan letak daun 

menyebar, bentuk bervariasi dari bulat telur sampai oval, ujung runcing, pangkal 

daun berbentuk jantung, dan agak bulat asimetris (Rosman dan Suhirman 2006). 
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Berdasarkan jurnal Adate et al. 2012, tanaman ini termasuk dalam famili 

Piperaceae dengan super ordo Nymphaeiflloraea, ordo Piperales, dan genus Piper. 

Tanaman sirih hijau (Piper betle L.) dapat ditemukan di Asia tropis dan beberapa 

pulau di Indonesia seperti pulau Jawa, Papua, Kalimantan, Maluku, Sumatera dan 

Sulawesi (Damayanti R, 2003). Sirih dapat dimanfaatkan sebagai antiseptik, 

amoebisid, fungisida, antibakteri, immunodulator dan yang lainnya (Duke, 2002). 

 Sirih diketahui mempunyai aktivitas antibakteri pada berbagai macam 

bakteri dengan spektrum luas diantaranya yaitu  E.coli, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris,Streptococcus pyrogen (Agarwal, 

2012). Kandungan minyak atsirih Piper betle L. seperti khavikol dan eugenol 

yang merupakan turunan dari fenol memiliki kemampuan dalam membunuh 

bakteri dengan cara denaturasi protein sel (Inayatullah, 2012).  Senyawa eugenol 

mempunyai daya bakterisida melalui peningkatan permeabilitas pada membran sel 

bakteri (Devi, 2010). Senyawa khavikol akan memberikan bau yang khas pada 

Piper betle L. serta mempunyai daya bakterisida yang lebih kuat daripada turunan 

fenol yang lain (Inayatullah, 2012). Senyawa yang terkandung dalam daun sirih 

hijau merupakan senyawa polar, semi polar dan non polar. Pelatut etanol, etil 

asetat serta n-heksan adalah jenis pelarut organik yang paling sering digunakan 

untuk proses ekstraksi, yang dapat melarutkan senyawa steroid, flavonoid, aglikon 

flavonoid, saponin dan lain-lain (Kusumaningtyas, 2008). 

 Khasiat dari ekstrak daun sirih hijau (Piper betle L.) untuk antibakteri 

telah diteliti oleh Reveny J (2011) dan menunjukkan bahwa ekstrak Piper betle L. 

fraksi etil asetat dapat membunuh pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

pada ekstrak Piper betle L. dengan konsentrasi 15 %, 20%, 25% dan 50% dengan 

diameter hambat secara urut yaitu 17,8 mm; 18,4 mm; 18,9 mm; dan 19,6 mm.  

Hasil dari penelitan lain yang dilakukan oleh Rajeshbabu et al., (2011) 

menunjukkan bahwa ektrak etil asetat Piper betle L. yang diuji dengan 

menggunakan metode difusi disk, dapat menghambat pertumbuhan 

Staphylococcus aureus dengan ekstrak Piper betle L. pada konsentrasi 20 µl, 25 

µl, 30 µl  dan diameter hambat secara urut yaitu 9 mm, 12 mm, 14 mm. 

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan 

kandungan senyawa dan manfaat dari Piper betle L. terhadap berbagai macam 
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bakteri sehingga dalam penelitian ini akan di uji lebih spesifik terkait dengan 

senyawa yang terkandung dalam Piper betle L. terhadap  adanya aktivitas 

antibakteri dengan metode fraksinasi. Fraksinasi yang dimaksud dari penelitian ini 

adalah ekstraksi bertingkat dengan menggunakan pelarut yang berbeda tingkat 

kepolarannya. Hasil perbandingan penelitian yang dilakukan oleh Raymon dan 

Taebe (2016) dengan metode ekstraksi bertingkat dan penelitian oleh Fatimah et 

al., (2015) dengan metode ekstraksi satu tahap pada pengujian aktivitas ekstrak 

buah sawo (Achras zapota L.) terhadap Salmonella typhi menunjukkan bahwa persen 

randemen ekstrak dengan metode ekstraksi bertingkat lebih banyak yaitu 2,38% 

sedangkan pada metode ekstraksi satu tahap menghasilkan persen randemen 

0,41%. Hal tersebut menunjukkan bahwa metode ekstraksi akan mempengaruhi 

jumlah randemen yang akan didapatkan. 

 Pada penelitian ini untuk melarutkan senyawa-senyawa pada Piper betle 

L. digunakan pelarut mulai dari non polar (n-heksan), semi polar (etil asetat), 

sampai pelarut yang polar (etanol). Pada penelitian ini akan diambil fraksi etil 

asetat untuk menguji adanya aktivitas antibakteri  pada tanaman Piper betle L. 

yang akan diujikan terhadap bakteri Staphylococcus aureus secara in vitro dengan 

menggunakan metode difusi cakram kemudian diukur zona hambat (berwarna 

bening) yang terbentuk disekitar cakram sebagai ukuran kekuatan Piper betle L. 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Hasil dari 

penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan bagi masyarakat terkait 

dengan pengobatan tradisional khususnya khasiat antibakteri dari daun sirih hijau 

(Piper betle L.). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

timbul adalah: 

1) Bagaimana aktivitas antibakteri fraksi etil asetat pada Piper betle L. 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan metode difusi cakram 

secara in vitro? 

2) Bagaimana profil golongan senyawa yang terdapat dalam fraksi etil asetat 

pada Piper betle L. yang berpotensi sebagai antibakteri dengan 

menggunakan metode KLT ? 



5 

 

 

 

1.3    Tujuan Penelitian 

1) Mengetahui adanya aktivitas antibakteri dengan cara mengukur diameter 

zona hambat (zona bening) dari fraksi etil asetat pada Piper betle L. yang 

akan diujikan terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan metode difusi 

cakram secara in vitro. 

2) Mengetahui profil senyawa yang terdapat dalam fraksi etil asetat pada Piper 

betle L. yang berpotensi sebagai antibakteri dengan menggunakan metode 

KLT. 

1.4 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Fraksi etil asetat Piper betle L. memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

pertumbuhan Staphylococcus aureus dengan difusi cakram secara in vitro. 

2) Terdapat golongan senyawa yang berpotensi sebagai antibakteri dalam 

fraksi etil asetat Piper betle L. terhadap pertumbuhan Staphylococcus 

aureus dengan menggunakan metode KLT 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Memberikan data tentang adanya aktivitas antibakteri fraksi etil asetat pada 

Piper betle L.  yang akan diujikan terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

dengan metode difusi cakram secara in vitro. 

2) Memberikan informasi terkait golongan senyawa yang terdapat dalam fraksi 

etil asetat pada Piper betle L. yang berpotensi sebagai antibakteri dengan 

menggunakan metode KLT. 

 

 

 

 

 


