
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah dalam bidang kesehatan 

yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Penyakit infeksi disebabkan oleh 

beberapa mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur yang masuk 

dan berkembang biak dalam tubuh (Jawetz et al., 2005). Berbagai penyakit infeksi 

merupakan salah satu penyakit utama di negara-negara yang sedang berkembang 

(Nelwan, 2006). 

Beberapa bakteri penting yang dapat menyebabkan penyakit diantaranya 

adalah Staphylococcus aureus (S. aureus) dan Escherichia coli (E. coli) (Jawetz et 

al., 2005).  Hampir setiap orang pernah mengalami berbagai infeksi S. aureus 

selama hidupnya, dari keracunan makanan yang berat atau infeksi lesi kulit yang 

kecil. Infeksi S. aureus juga dapat berasal dari kontaminasi langsung dari luka dan 

jika infeksi ini menyebar dan terjadi bakterimia, maka bisa terjadi endokartitis, 

meningitis dan infeksi terhadap paru-paru (Jawetz et al., 2005). E. coli merupakan 

penyebab paling banyak dari infeksi saluran kencing dan juga menyebabkan diare, 

sepsis, dan meningitis (Jawetz et al., 2005). Menurut catatan WHO, diare 

membunuh 2 juta anak di dunia setiap tahun, sedangkan di Indonesia diare 

merupakan salah satu penyebab kematian kedua terbesar pada balita (Anonim, 

2007). 



Infeksi juga dapat disebabkan oleh mikroorganisme lain seperti jamur 

Candida albicans (C. albicans). Jamur ini dapat menimbulkan suatu keadaan yang 

disebut kandidiasis, yaitu penyakit pada selaput lendir mulut, vagina, dan saluran 

pencernaan. Infeksi C. albicans yang lebih gawat dapat menyerang jantung 

(endokarditis), darah (septisemia) dan otak (eninitis) (Pelczar dan Chan, 2005).  

Sejak dahulu nenek moyang memanfaatkan tanaman untuk mengobati 

berbagai penyakit. Namun ketika obat kimia telah ditemukan, bahan obat alami 

tersebut mulai tersisih. Padahal ramuan alami menyandang beragam kelebihan 

yaitu mudah diperoleh, harga murah, bahkan umumnya gratis karena bisa ditanam 

sendiri dan efek samping yang minimal (Apriadji dan Lasmadiwati, 2002). Hal ini 

dikarenakan efek dari obat bersifat alamiah, tidak sekeras efek dari obat-obatan 

kimia. Tubuh manusia pun relatif lebih mudah menerima obat dari bahan tumbuh-

tumbuhan dibandingkan dengan bahan kimiawi. Tanaman yang  berkhasiat obat 

telah ditelaah dan dipelajari secara ilmiah. Hasilnya pun mendukung bahwa 

tanaman obat memang memiliki kandungan zat-zat atau senyawa yang secara 

klinis terbukti bermanfaat bagi kesehatan (Muhlisah, 2003).  

Salah satu tanaman yang dapat diteliti sebagai antimikroba adalah inggu 

dengan nama latin Ruta angustifolia L. (R. angustifolia) atau Ruta graveolens (R. 

graveolens). Tanaman inggu mengandung beberapa senyawa seperti alkaloid 

(Rethy et al., 2007), flavonoid kumarin seperti bergapten, xantotoksin, herniarin, 

isopimpinellin, isoimperatorin, umbelliferon, skopoletin, psoralen dan marmesin 

(Shabana, 2001), dan minyak atsiri (Soleimani, 2009; Gina 2008). Ekstrak etanol 

dan alkaloid total R. graveolens dapat menghambat pertumbuhan empat macam 



strain mikroba (E. coli, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus 

saprophyticus, dan Pseudomonas aeruginosa) (Bayoud et al., 2007). Selain itu, 

penelitian oleh Borchardt et al. (2008) menunjukkan bahwa ekstrak etanol R. 

graveolens memilki aktivitas antibakteri yang sangat kecil terhadap S. aureus. 

Ekstrak air R. graveolens dengan konsentrasi 5 gram/liter dapat menghambat 

pertumbuhan miselium Pyrenochaeta lycopersici dan Verticillium dahliae 

berturut-turut sebesar 63,6% dan 47% dengan nilai IC50 4,16 dan 6,5 g/liter (Oliva 

et al., 1999). Penelitian yang dilakukan oleh Pandey (2011), ekstrak etanol herba 

inggu memiliki aktivitas terhadap bakteri E. coli dan S. aureus dengan MIC 

sebesar 7,5 µg/mL dan 5,5 µg/mL. 

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini dimaksudkan untuk 

menguji aktivitas antimikroba ekstrak etanol herba inggu (R. angustifolia L.) 

terhadap bakteri S. aureus, E. coli dan jamur C. albicans sehingga dapat dijadikan 

sebagai acuan pengobatan herbal untuk pengobatan penyakit yang disebabkan 

oleh mikroorganisme. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikembangkan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah ekstrak etanol herba inggu (R. angustifolia L.) memiliki aktivitas 

antimikroba terhadap S. aureus, E. coli dan C. albicans? 

2. Apakah golongan senyawa yang terkandung di dalam ekstrak etanol herba 

inggu (R. angustifolia L.)? 



 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui aktivitas antimikroba ekstrak etanol herba inggu (R. 

angustifolia L.) terhadap S. aureus, E. coli, dan C. albicans dengan 

menentukan nilai Kadar Bunuh Minimal (KBM) dengan metode dilusi 

padat. 

2. Mengetahui golongan senyawa yang terkandung di dalam ekstrak etanol 

herba inggu (R. angustifolia L.) dengan metode skrining fitokimia dan 

Kromatografi Lapis Tipis.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Inggu (Ruta angustifolia) 

a. Sistematika Tanaman Inggu (Ruta angustifolia) 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas     : Magnoliopsida   

Anak kelas : Rosidae 

Bangsa   : Rutales 

Suku  : Rutaceae 

Marga  : Ruta 

Jenis  : Ruta angustifolia L. (Anonim, 1989) 



 →  

Gambar 1. Herba Inggu 

 

b. Nama Daerah  

Herba inggu memiliki beberapa nama daerah antara lain aruda (Sumatera), 

inggu, godong minggu (Jawa) dan anruda busu (Sulawesi) (Anonim, 1989). 

c. Sinonim  

Nama lain dari tanaman Ruta angustifolia L. adalah Ruta chalepensis L. var. 

angustifolia dan Ruta graveolens (Dalimartha, 1999). 

d. Kandungan Kimia 

Herba inggu diketahui mengandung kumarin, alkaloid, minyak atsiri, dan 

rutin. Penelitian Shabana (2001) membuktikan bahwa herba inggu mengandung 

variasi kumarin seperti bergapten, santotoksin, herniarin, isopimpinellin, 

isoimperatorin, umbelliferon, skopoletin, psoralen, dan marmesin. Herba inggu 

juga mengandung alkaloid akridon seperti arborinin, evoxantin, isogravakridon 

klorin, rutakridon, gravakridondiol, gravakridontriol, monometil eter 

gravakridondiol, monoglikosida gravakridontriol, dan gravakidondiol 

monoglikosid (Rethy et al., 2007). Minyak atsiri herba inggu mengandung 



senyawa keton, seskuiterpenoid, monoterpenoid, 2-undeanon, 2-heptanol asetat, 

1-dodekanol, geyrene, dan 2-nonanon  (Soleimani, 2009; Gina, 2008). 

e. Khasiat Tanaman 

Inggu secara tradisional digunakan untuk  demam, influenza, batuk, radang 

paru, ayan (epilepsi), hepatitis, kejang pada anak, kolik, cacingan, nyeri ulu hati, 

nyeri dada, hernia, bisul, haid tidak teratur, tidak datang haid (amenorrrhea), 

radang kulit bernanah, memar akibat benturan benda keras, gigitan ular berbisa 

dan serangga, keracunan obat atau racun, pelebaran pembuluh darah balik (vena 

varikosa), radang vena (flebitis) (Anonim, 2010). Herba inggu memiliki aktivitas 

teratogenik (Almahdy et. al, 2004), antelmintik (Maria et. al, 2005), antibakteri 

(Bayoud et al., 2007), antiinflamasi (Ratheesh, 2007), antifeedant (Mancebo, 

2000), antijamur (Oliva, 1999), antimikroba (Borchardt, 2008),  dan antitumor 

(Preethi, 2006). 

2. Staphylococcus aureus 

Klasifikasi dari S. aureus adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Prokariot 

Divisio   : Protophyta 

Kelas   : Schizomycetes 

Ordo   : Eubacteriales 

Famili   : Micrococcaceae 

Genus   : Staphylococcus 

Spesies   : Staphylococcus aureus (Salle, 1961) 



S. aureus merupakan bakteri yang berbentuk bola dengan diameter 1 µm yang 

tersusun dalam bentuk kelompok yang tidak teratur. Bakteri ini juga tampak 

sebagai kokus tunggal, berpasangan, tetrat, dan berbentuk rantai dalam biakan 

cair. Bakteri ini merupakan bakteri yang tidak berspora, tidak bergerak dan dapat 

tumbuh pada berbagai media pada suasana aerob. Beberapa diantaranya tergolong 

flora normal pada kulit dan selaput mukosa manusia, lainnya menyebabkan 

pernanahan, abses, beberapa infeksi pirogen, dan bahkan septikemia yang fatal. 

Staphylococcus patogen sering menghemolisis darah, mengkoagulasi plasma, 

serta menghasilkan berbagai enzim ekstraseluler dan toksin. Bakteri ini tumbuh 

paling cepat pada suhu 37ºC, tetapi membentuk pigmen paling baik pada suhu 

kamar (20-25ºC) (Jawetz et al., 2005). 

3. Escherichia coli 

Klasifikasi dari E. coli sebagai berikut : 

Divisio   : Protophyta 

Classis   : Schizomycetes 

Ordo   : Eubacterials 

Famili   : Enterobacteriaceae 

Genus   : Escherichia 

Spesies   : Escherichia coli (Salle, 1961) 

E. coli merupakan flora normal, hidup di dalam kolon manusia. E. coli adalah 

penyebab utama infeksi saluran kemih (Brooks et al., 2008). Bakteri ini 

merupakan penyebab utama meningitis pada bayi yang baru lahir dan penyebab 

infeksi traktus urinarius (pyelonephritis dan cystitis) pada manusia yang dirawat 



di rumah sakit. E. coli berbentuk batang, Gram negatif, fakultatif aerob, tumbuh 

baik pada media sederhana. Bakteri ini dapat melakukan fermentasi laktosa dan 

fermentasi glukosa serta menghasilkan gas (Entjang, 2003). 

4. Jamur 

Jamur adalah mikroorganisme kemoheterotrof yang memerlukan senyawa 

organik untuk nutrisinya (sumber karbon dan energi). Jamur memerlukan kondisi 

kelembapan yang tinggi, persediaan bahan organik dan oksigen untuk 

pertumbuhannya (Pratiwi, 2008). Jamur memiliki filamen yang bercabang-cabang 

dan dikenal sebagai miselium. Meskipun filamen ini mempunyai dinding 

bersekat, dinding ini berlubang-lubang dan memungkinkan dilaluinya inti sel dan 

sitoplasma. Jamur merupakan kelas agen infeksi yang secara klasik telah 

dipandang sebagai tumbuhan dalam organisasi dan susunannya. Bakteri yang 

sering menginfeksi manusia adalah jamur oportunistik (Jawetz et al., 2005). 

Jamur golongan Candida yang patogen dan merupakan penyebab kandidiasis 

adalah Candida albicans. Penyakit kandidiasis banyak dihubungkan dengan 

berbagai faktor, seperti keadaan kulit yang terus lembab, pemakaian obat-obat 

antibiotik, steroid dan sitostatika, perubahan fisiologis tubuh pada kehamilan, 

penyakit-penyakit menahun dan kelemahan umum, gangguan endokrin, dan 

obesitas serta keadaan malnutrisi (Harahap, 2000). Selain itu C. albicans 

menyebabkan mikosis yang menyerang kulit atau jaringan yang lebih dalam lagi, 

yang biasa dikenal dengan candidiasis. Jamur ini terdapat pada mukosa kulit, 

oropharynx, dan tractus gastrointestinal orang sehat (Entjang, 2003). 

 



Adapun klasifikasi jamur C. albicans adalah: 

Kingdom : Fungi  

Phylum   : Ascomycota  

Subphylum : Saccharomycotina  

Class     : Saccharomycetes  

Ordo     : Saccharomycetales  

Family     : Saccharomycetaceae  

Genus     : Candida  

Spesies   : Candida albicans (Salle, 1961) 

5. Mekanisme kerja antimikroba 

Berdasarkan mekanisme kerjanya antimikroba dibagi menjadi: 

a. Antimikroba yang menghambat sintesis dinding sel bakteri. Intensitas efek 

yang ditimbulkan terhadap bakteri adalah bakterisidal. 

b. Antimikroba yang bekerja dengan merusak membran sel mikroorganisme. 

c. Antimikroba yang menghambat sintesis protein mikroorganisme dengan 

mengikat ribosom 30S dan 50S.  

d. Antimikroba yang mengikat ribosom sub unit 30S, antimikroba ini 

menghambat sintesis protein dan mengakibatkan kematian sel. 

e. Antimikroba yang menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba. 

f. Antimikroba yang menghambat enzim yang berperan dalam metabolisme 

folat (Priyanto, 2009). 

 

 



6. Uji aktivitas antimikroba 

Pengujian terhadap aktivitas antimikroba dilakukan untuk mengetahui obat-

obat yang paling poten untuk kuman penyebab penyakit terutama penyakit kronis 

(Jawetz  et al., 2001). Pengujian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:  

a. Metode Difusi  

Cakram kertas saring, cawan yang berliang renik atau silinder tidak beralat, 

yang mengandung zat uji dalam jumlah tertentu ditempatkan dalam media yang 

telah ditanami mikroba uji. Setelah diinkubasi, hasil yang diperoleh adalah : 

1) Radical zone, yaitu daerah di sekitar zat uji dimana sama sekali tidak 

diketemukan adanya pertumbuhan bakteri. 

2) Irradical zone, yaitu suatu daerah di sekitar zat uji yang pertumbuhan bakteri 

dihambat oleh zat uji tersebut (Jawetz  et al., 2001). 

b.  Dilusi Cair atau Dilusi Padat  

Metode ini menggunakan antimikroba dengan kadar yang menurun secara 

bertahap, baik dengan media cair atau padat. Kemudian media diinokulasi bakteri 

uji dan dieramkan. Tahap akhir adalah bahan antimikroba dilarutkan dengan kadar 

yang menghambat atau mematikan. Uji kerentanan dilusi agar membutuhkan 

waktu yang banyak, kegunaannya terbatas pada keadaan-keadaan tertentu. 

Keuntungan metode ini adalah bahwa uji tersebut memungkinkan adanya hasil 

kuantitatif, dimana menunjukkan jumlah obat tertentu yang diperlukan untuk 

menghambat atau membunuh mikroorganisme yang diuji (Brooks et al., 2008). 

Metode ini mengukur MIC (Minimum Inhibitory Concentration) atau Kadar 



Hambat Minimum (KHM), dan MBC (Minimum Bactericidal Concentration) atau 

Kadar Bunuh Minimum (KBM) (Pratiwi, 2008).  

7. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi Lapis Tipis merupakan metode pemisahan dan uji senyawa 

kimia secara kualitatif dan kuantitatif. Senyawa yang diuji dapat berupa senyawa 

tunggal maupun senyawa campuran dari hasil pabrik, hasil sintesis, isolasi dari 

hewan percobaan, tanaman maupun mikroorganisme. Sistem dalam kromatografi 

terdiri dari fase diam sebagai tempat penotolan untuk senyawa yang akan 

dipisahkan dan fase gerak yang akan membawa senyawa yang akan dipisah 

melewati fase diam (Sastrohamidjojo, 2002). 

Fase gerak adalah medium angkut yang terdiri atas satu atau beberapa pelarut. 

Fase ini bergerak di dalam fase diam karena adanya gaya kapiler, macam-macam 

fase gerak antara lain heksana, toluen, eter, kloroform, aseton, etil asetat, 

asetonitril, etanol, metanol, air. Fase diam adalah suatu lapisan yang dibuat dari 

bahan-bahan berbutir-butir halus yang ditempatkan pada lempengan. Sifat-sifat 

umum dari penyerap KLT adalah ukuran partikel dan homogenitasnya. Adapun 

macam-macam fase diam adalah silika gel, alumina, selulosa, resin, kieselguhr, 

magnesium silikat (Sastrohamidjojo, 2002). 

Tahapan pengembangan atau elusi merupakan salah satu tahap penting dalam 

KLT (Sastrohamidjojo, 2002). Pengembangan ialah proses pemisahan campuran 

cuplikan akibat pelarut pengembang merambat naik dalam lapisan fase diam. 

Jarak pengembangan senyawa pada plat KLT biasanya dinyatakan dalam Rf atau 



hRf. Harga Rf antara 0,1-1. Berdasarkan parameter tersebut, KLT dapat 

digunakan untuk perhitungan kualitatif dalam pengujian sampel (Sumarno, 2001). 

Jarak titik pusat bercak dari awal titik 

   Rf =                      (1) 

Jarak pengembangan         

   (Feist, 2010) 

 

E. Landasan Teori 

Ekstrak etanol dan alkaloid total R. graveolens dapat menghambat 

pertumbuhan empat macam strain mikroba (E. coli, Staphylococcus epidermidis, 

Staphylococcus saprophyticus, dan Pseudomonas aeruginosa) (Bayoud et al., 

2007). Selain itu, penelitian oleh Borchardt et al. (2008) menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol R. graveolens mampu menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus 

dengan zona hambat yang tipis. Ekstrak air R. graveolens dengan konsentrasi 5 

gram/liter dapat menghambat pertumbuhan miselium Pyrenochaeta lycopersici 

dan Verticillium dahliae berturut-turut sebesar 63,6% dan 47% dengan nilai IC50 

4,16 dan 6,5 g/liter (Oliva et al., 1999). Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Pandey (2011), ekstrak etanol herba inggu memiliki aktivitas terhadap bakteri E. 

coli dan S. aureus dengan MIC sebesar 7,5 µg/mL dan 5,5 µg/mL. 

Shabana (2001) dalam penelitiannya menuliskan bahwa herba inggu 

mengandung variasi kumarin seperti bergapten, santotoksin, herniarin, 

isopimpinellin, isoimperatorin, umbelliferon, skopoletin, psoralen, dan marmesin. 

Herba inggu juga mengandung alkaloid akridon seperti arborinin, evoxantin, 

isogravakridon klorin, rutakridon, gravakridondio, gravakridontriol, monometil 

eter gravakridondiol, monoglikosida gravakridontriol, dan gravakidondiol 



monoglikosid (Rethy et al., 2007). Minyak atsiri herba inggu mengandung 

senyawa keton, seskuiterpenoid, monoterpenoid, 2-undeanon, 2-heptanol asetat, 

1-dodekanol, geyrene dan 2-nonanon  (Soleimani, 2009; Gina, 2008).  

 

F. Hipotesis 

Ektrak etanol herba inggu (R. angustifolia L.) memiliki aktivitas antimikroba 

terhadap S. aureus, E. coli, dan C. albicans serta mengandung senyawa kumarin, 

alkaloid, minyak atsiri, dan flavonoid. 

 


