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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hampir semua bahan obat dapat ditemukan di alam dan sebagian besar

berasal dari tanaman herbal atau pengembangan obat-obatan. Sudah banyak

masyarakat yang beralih kembali ke obat-obatan herbal (Ruban and Gajalakshmi,

2011). Herbal merupakan obat alternatif yang telah dimanfaatkan sebagai upaya

pencegahan penyakit, pemulihan dan peningkatan kesehatan (Murrukmihadi dkk.,

2013). Kebutuhan herbal terus bertambah dengan adanya kecenderungan

pengguna untuk kembali ke alam dengan efek samping tidak sebesar pemakaian

obat sintesis (Winarti dan Nurjanah, 2005). Salah satu tanaman yang dapat

digunakan sebagai obag alternatif adalah daun tanaman kembang sepatu (Hibiscus

rosa-sinensis) (Uddin et al., 2010).

Hibiscus rosa-sinensis merupakan tanaman semak gundul yang banyak

dibudidayakan di daerah tropis sebagai tanaman hias dengan berbagai bentuk dan

warna bunga. Hibiscus rosa-sinensis dapat digunakan sebagai antioksidan,

antifungi, antiinfeksi, antimikroba, antiinflamasi, antidiare, dan aktifitas anti

piretik (Patel et al., 2012). Menurut Uddin et al., 2010, daun Hibiscus rosa-

sinensis mengandung senyawa kimia sebagai antibakteri seperti tanin, saponin,

flavanoid dan fenol. Kandungan senyawa daun Hibiscus rosa-sinensis berpotensi

sebagai antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan golongan bakteri

penyebab infeksi seperti Proteus vulgaris, Pseudomonas aeruginosa, Citrobacter

sp, Escherichia coli, Salmonella typhimurium dan Staphylococcus aureus.
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Staphilococcosis merupakan salah satu penyakit infeksi yang sering

menyerang hewan ternak yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus.

Staphylococcus aureus adalah bakteri Gram positif yang menghasilkan pigmen

kuning, bersifat aerob fakultatif, tidak menghasilkan spora, tidak motil dan

berkelompok dengan diameter sekitar 0,8-1,0 µm (Madigan et al., 2008). Bakteri

Staphylococcus aureus merupakan flora normal permukaan kulit dan saluran

pernafasan serta saluran pencernaan. Bakteri ini juga dapat ditemukan dalam

udara dan lingkungan kehidupan (Prescott et al., 2002).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian tentang Hibiscus rosa-sinensis

penting untuk di kaji. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah

ekstrak daun Hibiscus rosa-sinensis mempunyai sifat antibakteri tehadap bakteri

Staphylococcus aureus.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai

berikut :

1. Apakah ekstrak daun kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis) bersifat

antibakterial terhadap bakteri Staphylococcus aureus ?

2. Berapakah konsentrasi terendah ekstrak daun kembang sepatu

(Hibiscus rosa-sinensis) dalam menghambat bakteri Staphylococcus

aureus secara in vitro ?
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3. Berapakah konsentrasi terendah ekstrak daun kembang sepatu

(Hibiscus rosa-sinensis) dalam membunuh bakteri Staphylococcus

aureus secara in vitro ?

1.3 Landasan Teori

Tanaman kembang sepatu mempunyai nama ilmiah Hibiscus rosa-

sinensis. Tanaman kembang sepatu telah banyak dilakukan penelitian sebagai

antioksidan, antifungi, anti infeksi, anti mikroba, anti inflamasi, anti diare, dan

aktifitas anti piretik (Patel et al., 2012). Daunnya mengandung senyawa

antibakteri yaitu tanin, saponin, flavanoid, alkaloid dan fenol (Uddin et al., 2010).

Saponin dan tanin bersifat sebagai antiseptik pada luka permukaan dan

dapat sebagai bakteriostatik yang biasa digunakan untuk infeksi kulit, mukosa dan

melawan infeksi pada luka (Mursito, 2002). Menurut Ajizah (2004), tanin dapat

mengkerutkan membran sel bakteri yang mengakibatkan perubahan permeabilitas

sel itu sendiri, akibatnya aktivitas hidup terganggu dan akhirnya mati. Flavanoid

berfungsi sebagai derivat dari fenol, yang dapat mengganggu dan menyebabkan

rusaknya susunan dan perubahan mekanisme permeabilitas dari dinding sel

bakteri (Handayani dan Tandelilin, 2006). Menurut Juliantina dkk (2008),

Alkaloid memiliki mekanisme penghambatan dengan cara mengganggu

komponen penyusun sel bakteri yaitu peptidoglikan, sehingga lapisan sel tidak

terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut. Fenol berfungsi

sebagai antibakteri dengan cara mendenaturasi protein sel dan merusak membran

plasma bakteri (Herrera et al., 2004).
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1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan dari

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui apakah ekstrak daun kembang sepatu (Hibiscus rosa-

sinensis) bersifat antibakterial terhadap bakteri Staphylococcus aureus.

2. Mengetahui konsentrasi terendah ekstrak daun kembang sepatu

(Hibiscus rosa-sinensis) dalam menghambat bakteri Staphylococccus

aureus secara in vitro.

3. Mengetahui konsentrasi terendah ekstrak daun kembang sepatu

(Hibiscus rosa-sinensis) dalam membunuh bakteri Staphylococcus

aureus secara in vitro.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi terhadap

manfaat ekstrak daun Hibiscus rosa-sinensis dan dijadikan sebagai obat alternatif

pada penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan landasan teori tersebut, maka dapat di ambil hipotesis sebagai

berikut :

1. Ekstrak daun kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis) mempunyai

sifat antibakterial terhadap bakteri Staphylococcus aureus.
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2. Ekstrak daun kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis) pada

konsentrasi tertentu dapat menghambat bakteri Staphylococcus aureus.

3. Ekstrak daun kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis) pada

konsentrasi tertentu dapat membunuh bakteri Staphylococcus aureus.
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