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BAB I 

PENDAHULUAN 

BAB I PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Patah tulang atau fracture adalah hilangnya kontinuitas tulang, baik yang 

bersifat sebagian maupun total yang disebabkan oleh trauma, fracture dapat terjadi 

pada sendi maupun ujung pada tulang. Indonesia menduduki peringkat teratas Asia 

Tenggara untuk kejadian fracture sebesar 1,3 juta setiap tahun dengan jumlah 

penduduk 238 juta jiwa (Wrongdiagnosis, 2011). Fracture dapat disebabkan oleh 

penyakit degenerative seperti osteoporosis, keadaan patologis maupun disebabkan 

oleh berbagai kecelakaan domestic atau kecelakaan rumah tangga, kecelakaan 

kerja, olahraga, dan lalu lintas (Triono, Puji., Murinto, 2015). Riskesdas (Riset 

Kesehatan Dasar) menyatakan bahwa Indonesia pada tahun 2018 mencatat 5,5% 

dari seluruh penduduk Indonesia mengalami patah tulang setiap tahunnya. Dari 

45.987 peristiwa terjatuh yang mengalami patah tulang sebanyak 1.775 orang 

(3,8%) dan dari 20.829 kasus kecelakaan lalu lintas, 1.770 orang (8,5%) mengalami 

fraktur. Artinya kecelakaan menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam cedera 

patah tulang di Indonesia dibandingkan faktor lainnya. 

Penanganan cedera patah tulang dapat di atasi dengan beberapa cara, salah 

satunya dengan operasi tulang. Selama operasi berlangsung harus dalam kondisi 

higenis atau bebas dari kontaminasi bakteri dan jamur guna mencegah terjadinya 

infeksi pasca operasi. Infeksi dapat disebabkan adanya bakteri yang berasal dari 

darah ataupun bakteri pada tulang maupun dari inokulasi fraktur terbuka. Faktor 

yang menimbulkan inflamasi merupakan bagian dari system imun alami tubuh yang 

terbentuk saat terjadi gejala osteomeilitis yaitu ketika mikroorganisme menyerang 

tubuh dan system pertahanan tubuh alami tidak dapat terkalahkan. Kondisi ini dapat 

menimbulkan dampak serius, seperti merambahnya infeksi pada aliran darah 

menuju tulang. (Kharisma, 2006). Osteoyielitis adalah infeksi tulang yang 

disebabkan oleh infeksi lokal atau trauma tulang, umumnya disebabkan oleh bakteri 

Escherchia coli, Staphylococcuc aureus atau Streptococus pyogenes (Nugroho, 
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S.W, 2007). Avenia, et al., (2009) memaparkan bahwa osteomyelitis dapat diatasi 

dengan penambahan antibiotik profilaksi. Antibiotik profilaksis adalah antibiotik 

yang diberikan sebelum, saat operasi bahkan hingga 24 jam setelah operasi dengan 

harapan dapat mencegah timbulnya infeksi luka operasi. Antibiotik profilaksi 

bekerja dengan merusak dinding sel, mengubah permeabilitas membran, 

mengganggu sintesis protein dan menghambat kerja enzim bakteri. (Pelczar , M.J 

& E.C.S. Chan, 2008). Penggunaan antibiotik penting karena dapat mengurangi 

angka morbiditas dan mortalitas akan tetapi penggunaan antibiotik yang berlebihan 

dapat menimbulkan resistensi (Andersson, et al., 2010). 

Rohyani, I.S, et al (2015) memaparkan tumbuhan lokal yang sering 

dimanfaatkan sebagai obat tradisional memiliki kandungan flavonoid, steroid, 

tannin, alkaloid, dan terpenoid. Dari 62 jenis tumbuhan beberapa diantaranya yang 

memiliki kandungan senyawa metabolit paling tinggi antara lain, daun kelor, daun 

pule, daun ciplukan, daun pegagan, daun asam, dan jarak pagar (Guranda I, et. al; 

2016). Jarak pagar atau Jatropha curcas L (selanjutnya dinamakan jarak) 

merupakan tanaman herbal yang memiliki aktivitas antibakteri (Sharma et al., 

2010; Subba & Basnet, 2014).  Igbinosa, et al., (2009); Arekemase et al., (2011); 

Daniyan et al., (2011); Narayani et al., (2012); Nyembo et al., (2012) melaporkan 

bahwa aktifitas antimikroba ekstrak daun jarak terkait dengan adanya senyawa 

fitokima yang terkandung di dalamnya, mampu merusak membran sel bakteri dan 

diikuti dengan dikeluarkannya senyawa intraseluler. Senyawa fitokima tersebut 

berpotensi sebagai antibakteri alami pada bakteri pantogen, seperti pada bakteri 

Echerichia coli.  

 Titanium dioxcyde merupakan senyawa kimia yang dapat dimanfaatkan 

sebagai antibakteri. Karakteristik fisik dan kimia dari TiO2 dapat dikontrol dari 

ukuran partikel, morfologi dan fase kristal. TiO2 secara komersial telah digunakan 

karena memiliki aktifitas fotokatalis yang tinggi, Fotokatalis TiO2 merupakan zat 

pengoksida yang sangat kuat saat disinari dengan cahaya UV dengan rentan panjang 

gelombang antara 365 nm sampai dengan 385 nm. Fotokatalis TiO2 yang disinari 

tersebut akan mengalami generasi elektron pada pita konduksi dan membentuk hole 

(H+) pada pita valensi. Interaksi hole dengan molekul air akan menghasilkan radikal 
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hidroksil (OH*). Radikal hidroksil merupakan zat pengoksidasi dari senyawa 

organik (Linsebigler A.L et al., 1995) berupa bakteri. TiO2 memiliki banyak 

keunggulan yaitu ekonomis, mudah didapatkan, non toksik, reaktif saat dikenai 

cahaya, sehingga titanium ini dikenal sebagai bahan fotokatalis yang ramah 

terhadap lingkungan. (Linsebigler A.l, 1995). Ketika TiO2 berukuran 1-100 nm 

(nanometer) daya serapan terhadap cahaya UV akan meningkat apabila 

dibandingkan dengan TiO2 saat berukuran mikrometer. (Pokropivny V, 2007). 

Metode yang umum digunakan dalam sintesis nanopartikel antara lain: 

kopresipitasi, sol-gel, mikroemulsi, solvoterma, mikroemulsi dan sintesis cairan 

ionik. Sintesis secara kimia memiliki dampak yang buruk karena dibutuhkan bahan 

kimia tertentu yang mana bahan tersebut berbahaya, toksik, mahal, serta 

menimbulkan masalah lingkungan saat tidak dilakukan pengolahan lebih lanjut. 

Adapun cara lain dalam sintesis nanopartikel yakni dengan metode green synthesis, 

dengan memanfaatkan bahan-bahan yang dapat terbiodegradasi seperti ekstrak 

tanaman, mikroba dan enzim. Metode ini tidak menimbulkan dampak yang berarti 

karena bersifat ramah lingkungan dan non toksik dalam proses sintesisnya 

(Devatha, C.P, et al., 2016).  

Green synthesis telah banyak dikembangkan sebagai metode sintesis 

nanopartikel seperti pada Zinc Oxcide nanopartikel (S, Happy Agarwal et al 2017), 

Silver nanoparticles (Rauwel, Protima et al, 2015) Titanium Oksida (Goutam, S. P, 

2017) serta Gold nanoparticles (Smitha, S L. et al., 2009). Penelitian oleh Goutam, 

S. P., et al (2017) telah berhasil melakukan green synthesis nanopartikel TiO2 

dengan bahan TiCl4 dan ekstrak daun jarak. Titanium (IV) Chloride (TiCl4) tersebut 

berfungsi sebagai zat prekursor yaitu zat, bahan kimia tertentu yang digunakan 

sebagai bahan baku sintesis suatu bahan. Menurut Uyun, Mabrurotul (2015) jenis 

prekursor dalam sintesis TiO2 akan mempengaruhi morfologi dari nanopartikel 

TiO2, luas permukaan, tingkat kristalinitas, serta ukuran kristal yang dihasilkan. 

Selain itu, konsentrasi prekursor juga akan mempengaruhi sifat fisika dan kimia 

yang dihasilkan. Hasil dari green synthesis nanopartikel TiO2 dengan ukuran kristal 

rata-ratanya 13 nm, diameter ukuran porinya 19 nm, ketika diterapkan pada proses 

penjernihan limbah sebesar 76,48% dapat menjernihkan serta medegradasi bakteri 
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yang terkandung dalam air. Ketika ditambahkan paparan sinar matahari maka 

aktifitasnya mengalami peningkatan menjadi 82,26%. 

Berdasarkan penelitian yang sudah ada serta permasalahan yang telah 

dipaparkan, penulis bermaksud untuk membuat antibakteri TiO2 berbasis 

nanopartikel dengan metode green synthesis. Untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan ukuran partikel maka dilakukan pengujian karakteristik dari sampel 

tersebut : FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) untuk mengetahui 

gugus fungsi yang berperan dalam green synthesis, XRD (X-Ray Diffraction) yang 

bertujuan untuk mengetahui ukuran serta jenis fase pada sampel, serta uji UV-Vis 

untuk mengetahui besar serapan pada masing-masing konsentrasi. Pengujian juga 

dilakukan terhadap daya inaktifasi sampel terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

dan Peudomas aeruginosa yakni dengan uji aktivitas antibakteri. Selanjutnya 

dilakukan karakterisasi dengan menganalisa hasil uji TEM (Trasmitted Electron 

Microscope) yang bertujuan untuk mengetahui struktur morfologi dari TiO2 hasil 

sintesis. 

 

 Rumusan Masalah 

Pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka diperoleh 

rumusan masalah: 

1. Bagaimana pengaruh variasi konsentrasi TiCl4 terhadap karakteristik sifat 

fisik dan kimia dari TiO2 yang dihasilkan? 

2. Berapa konsentrasi optimum TiCl4 sebagai prekursor nanopartikel TiO2 

yang ditinjau dari aktivitas antibakteri? 

 

 Batasan Masalah 

1. Variasi ekstrak daun jarak dengan konsentrasi TiCl4 (M) dilakukan dengan 

perbandingan 1:0,5; 1:1; 1:1,5; 1:2 dan 1:2,5 

2. Karakteristik dari TiO2 meliputi ukuran partikel, fase kristal, penentuan 

gugus fungsi, nilai absorbansi, serta aktivitas antibakteri. 
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 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Menentukan karakteristik sifat fisik dan kimia nanopartikel TiO2 yang 

dihasilkan 

2. Menghitung konsentrasi optimum TiCl4 sebagai prekursor nanopartikel 

TiO2 yang ditinjau dari aktifitas antibakteri. 

 

 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka manfaat dari penelitian ini antara 

lain: 

1. Menjadi alternatif antibiotik dalam proses operasi tulang. 

2. Menghasilkan antibakteri melalui green sintesis yang tidak menimbulkan 

toksik dalam tubuh. 

3. Dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat 

dalam pengembangan antibakteri dengan metode green synthesis. 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI GREEN SYTHESIS DAN... AZA ALFI N


