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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Resistensi terhadap antimikroba menjadi perhatian global. Hal ini disebabkan

karena munculnya mekanisme resistensi baru dan penyebaran secara global yang

dapat mengancam kehidupan dengan mengakibatkan kematian dan kecacatan

individu. Laporan WHO pada tahun 2014 menyatakan bahwa resistensi antibiotik

tidak lagi menjadi prediksi untuk masa depan, hal tersebut terjadi sekarang di seluruh

dunia dan menjadi resiko kemampuan dalam mengobati infeksi umum di masyarakat

dan rumah sakit.

Infeksi mikroorganisme patogen terhadap makhluk hidup baik manusia

maupun hewan terdapat dua kemungkinan yang terjadi yaitu makhluk tersebut akan

mati atau menderita penyakit kronis. Kemampuan mikroorganisme (bakteri) untuk

menimbulkan penyakit tergantung pada faktor virulensi pada bakteri. Makin virulen

suatu bakteri makin fatal kerusakan yang ditimbulkan (Iman dkk., 2011).

Staphylococcus aureus merupakan salah satu jenis bakteri yang sangat

penting dalam menimbulkan penyakit. Sebagaimana diketahui bakteri ini sebenarnya

normal terdapat pada kulit atau mukosa. Bakteri ini akan menyebabkan infeksi

apabila mengadakan penetrasi pada kulit yang luka atau kelenjar sebaseus dan

berkembang karena cukupnya kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan (Joklik et al.,

1984).
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Salah satu penyakit pada ternak yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus

adalah mastitis. Penyakit ini menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar

akibat penurunan produksi susu. Beberapa hasil penelitian diketahui bahwa S. aureus

yang mempunyai hemaglutinin, mempunyai kemampuan adesi pada sel epitel ambing

jauh lebih besar dari pada yang tidak mempunyai hemaglutinin. Pada mastitis

subklinis kemampuan adesif bakteri jauh lebih diperlukan daripada sifat invasif

(Abrar dkk., 2012). Pencegahan terhadap mastitis dapat dilakukan dengan teat

dipping secara rutin terutama pada sapi perah.

Selama ini pengobatan maupun pencegahan untuk menangani penyakit yang

disebabkan oleh Staphylococcus aureus menggunakan antibiotik atau antiseptik.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan bahwa

penggunaan antibiotik di masyarakat mulai tidak terkontrol. Maraknya penggunaan

antibiotik tidak hanya di kalangan manusia tetapi juga pada hewan. Penggunaan

antibiotik yang tidak sesuai dapat meningkatkan resistensi (Rezkisari, 2014).

Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu adanya pengobatan alternatif menggunakan

herbal untuk meminimalkan resistensi bakteri dan residu.

Obat herbal telah menjadi pilihan pengobatan dengan resiko efek samping

yang rendah. Listyani Wijayanti, Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi

Agroindustri dan Bioteknologi, mengatakan pasar industri obat herbal nasional

mencapai Rp12 triliun. Hal tersebut diperebutkan oleh sedikitnya 1.000 pelaku dari

industri rumahan hingga perusahaan besar, dan sejumlah produsen dari luar negeri,

diantaranya Malaysia dan China. Indonesia mempunyai peluang melihat potensi

sumber daya alam yang sangat besar pada sektor bahan baku obat herbal, namun

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI DAYA ANTIBAKTERI EKSTRAK TANAMAN... NUR FAIZAH



3

penelitian dan riset di bidang obat herbal masih kurang (Wulandari, 2013). Perlu

adanya penelitian lebih banyak dan mendalam terkait bahan baku obat herbal, seperti

tanaman Patikan Kerbau (Euphorbia hirta L).

Patikan Kerbau (Euphorbia hirta L) merupakan gulma dan memiliki berbagai

khasiat. Tanaman ini terdapat di tempat terbuka di sekitar pantai, padang rumput,

pinggir jalan atau kebun dan dapat ditemukan sampai ketinggian 1.400 meter di atas

permukaan laut (Dalimartha, 2008). Tanaman ini mempunyai sifat antiseptik, anti-

inflamasi, antifungal dan antibakterial seperti kandungan tanin, flavonoid (terutama

quercitrin dan myricitrin), dan triterpenoid (terutama taraxerone, 11alpha, 12alpha-

oxidotaraxterol) (Ekpo and Pretorius, 2007). Ekstrak cair dari seluruh bagian

tanaman berkhasiat sebagai antidiare, antibakteri dan antispasmodik. Ekstrak seluruh

tanaman menunjukkan aktifitas antibakteri berspektrum luas yang berarti efektif

untuk bakteri Gram positif maupun bakteri Gram negatif (Tabuti, 2008).

Hasil penelitian Kader et al (2013) menunjukkan bahwa ekstrak aseton dari

seluruh tanaman Euphorbia hirta L dapat membunuh bakteri Staphylococcus aureus

pada konsentrasi 31.250 ± 0.000 mg/ml.

Hasil penelitian Ogbulie et al. (2007) menunjukkan bahwa ekstrak ethanol

daun Patikan Kerbau dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus

pada konsentrasi 22,55 mg/ml.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu adanya penelitian lebih lanjut

untuk mengetahui potensi ekstrak ethanol tanaman Patikan Kerbau (Euphorbia hirta

L.) terhadap Staphylococcus aureus yang dinyatakan dalam konsentrasi minimal
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ekstrak yang dapat membunuh bakteri atau disebut dengan Minimum Bactericidal

Concentration (MBC) secara in vitro dengan metode dilusi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian, dapat ditarik rumusan masalah yaitu berapakah

konsentrasi daya antibakteri (MBC) dari ekstrak tanaman Patikan Kerbau (Euphorbia

hirta L.) terhadap Staphylococcus aureus?

1.3 Landasan Teori

Mekanisme zat antimikroba dalam menghambat mikroorganisme dapat

diketahui dari adanya kerusakan pada dinding sel, perubahan permeabilitas sel,

perubahan molekul protein dan asam nukleat, penghambatan kerja enzim dan

penghamabatan dalam sintesis protein atau asam nukleat (Pelczar and Chan, 1988).

Tanaman Patikan Kerbau (Euphorbia hirta L) memiliki kandungan kimia

berupa myricyl alcohol, taraxerol, friedlin, B-amyrin, B-sitosterol, eufol, euforbol,

triterpenoid eufol, tirukalol, eufosterol, hentriacontane, flavonoid, phenolic acid,

shikimic acid, choline, tannin (Dalimartha, 2008). Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Ahmad et al. (2012), kandungan kimia dalam ekstrak cair Patikan

Kerbau yaitu alkaloid, glikosida, senyawa fenol, tannin, flavonoid, terpenoid,

saponin, dan sterol.

Beberapa kandungan kimia dalam ekstrak Patikan Kerbau yang berhubungan

sebagai sifat antibakteri adalah flavonoid, alkaloid, tannin dan senyawa terpen.

Flavonoid merupakan senyawa golongan fenol yang dapat merusak komponen
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penyusun dinding sel bakteri. Alkaloid dan tannin memiliki pengaruh terhadap

pertumbuhan bakteri yang akan bereaksi dengan asam-asam amino sel bakteri

(Budiarti, 2012). Menurut Trombetta et al. (2015) senyawa terpen dispekulasi

mengganggu fraksi lipid dari membrane plasma bakteri.

1.4 Tujuan

Mengetahui konsentrasi daya antibakteri (MBC) dari ekstrak tanaman Patikan

Kerbau (Euphorbia hirta L.) terhadap bakteri Staphylococcus aureus.

1.5 Manfaat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai daya

antibakteri dari ekstrak tanaman Patikan Kerbau (Euphorbia hirta L).
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