
BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

 Penyakit infeksi merupakan penyebab utama sakit di dunia terutama di 

daerah tropis seperti Indonesia karena keadaan udara yang banyak berdebu, 

temperatur yang hangat dan lembab sehingga mikroba dapat tumbuh subur. 

Keadaan tersebut ditunjang dengan kemudahan transportasi dan keadaan sanitasi 

yang buruk (Kuswandi dkk., 2001). Staphylococcus aureus dan Pseudomonas 

aeruginosa merupakan bakteri penyebab penyakit infeksi. 

Stafilokokus merupakan penyebab penting penyakit infeksi. Dalam 

keadaan normal, stafilokokus terdapat di saluran pernafasan atas, kulit, saluran 

cerna dan vagina. Stafilokokus dapat menimbulkan penyakit terutama bila daya 

tahan tubuh hospes sedang turun, misalnya sedang menderita infeksi virus atau 

ada benda asing (Jawetz et al., 2001). Staphylococcus aureus dapat menginfeksi 

setiap jaringan tubuh ataupun alat tubuh dan dapat menyebabkan timbulnya 

penyakit dengan tanda-tanda yang khas, yaitu peradangan, nekrosis, dan 

pembentukan abses (Warsa, 1993). 

Pseudomonas aeruginosa menyebabkan infeksi pada luka dan luka bakar, 

menghasilkan nanah warna hijau biru, meningitis jika masuk melalui fungsi 

lumbal, dan infeksi saluran kencing jika masuk melalui kateter dan instrumen atau 

karena larutan irigasi. Penyerangan pada saluran nafas, khususnya respirator yang 

tercemar, mengakibatkan pneumonia nekrotika (necrotizing pneumonia). Bakteri 



sering ditemukan pada otitis eksterna ringan pada perenang. Hal ini dapat 

menyebabkan otitis eksterna ganas pada pasien diabetes (Jawetz et al., 2001). 

Pengobatan penyakit infeksi dengan terapi antibiotik menimbulkan 

masalah baru, yaitu kasus resistensi bakteri terhadap antibiotika (Wattimena, 

1991). Bagi negara-negara berkembang timbulnya strain bakteri yang resisten 

terhadap antibiotik menyebabkan angka kematian semakin meningkat. Selain itu 

cara pengobatan dengan menggunakan kombinasi berbagai antibiotik juga dapat 

menimbulkan masalah resisten yaitu munculnya bakteri yang multiresisten 

terhadap antibiotik. Bahaya terjadinya resisten kuman adalah pengobatan penyakit 

menjadi sangat sulit dan lamanya sakit menjadi panjang, juga resiko timbulnya 

komplikasi atau kematian akan meningkat (Tjay dan Rahardja, 2002). 

Salah satu alternatif pengobatan penyakit infeksi adalah dengan 

memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar kita. Tanaman waru (Hibiscus

tiliaceus L.) merupakan salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai 

obat. Daun tanaman H. tiliaceus L. mempunyai kandungan kimia antara lain 

saponin, flavonoid, dan polifenol yang dapat beraktivitas sebagai antibakteri 

(Dalimarta, 2004). 

Nisa’ dkk (2005) melaporkan bahwa ekstrak etanol daun waru (Hibiscus

tiliaceus L.) memiliki daya antibakteri terhadap Staphylococcus aureus pada 

konsentrasi 1% dan terhadap Escherichia coli pada konsentrasi 0,5%. Dimayuga 

dan Gracia (1991) melaporkan bahwa ekstrak etanol daun waru (Hibiscus

tiliaceus L.) memiliki daya antimikroba terhadap suspensi yeast dengan 

menggunakan disk ekstrak. Syukron dkk (2006) melaporkan bahwa ekstrak 



matanol umbi bawang putih (Alium sativum L.) lebih efektif menghambat S.

aureus dan E. coli resisten antibiotik daripada ekstrak etanol umbi bawang putih. 

Berdasarkan penelitian tersebut, dilakukan fraksinasi ekstrak metanol daun waru 

(Hibiscus tiliaceus L.) dengan metode Kromatografi Cair Vakum untuk 

mengetahui pada fraksi manakah yang beraktivitas sebagai antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa multiresisten antibiotik. 

Penelitian orientasi menunjukkan bahwa fraksinasi dari ekstrak metanol daun 

waru (H. tiliaceus L.) menghasilkan empat fraksi utama yaitu fraksi A, fraksi B, 

fraksi C, fraksi D. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri 

fraksi C ekstrak metanol daun waru (Hibiscus tiliaceus L.) terhadap 

Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa multiresisten antibiotik. 

 B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang penelitian ini dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah fraksi C ekstrak metanol daun waru (Hibiscus tiliaceus L.)

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan 

Pseudomonas aeruginosa multiresisten antibiotik? 

2. Berapa Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) dari fraksi C ekstrak metanol 

Daun Waru (Hibiscus tiliaceus L.) terhadap Staphylococcus aureus dan 

Pseudomonas aeruginosa multiresisten antibiotik? 



 C. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1.  Mengetahui aktivitas antibakteri fraksi  C ekstrak metanol Daun Waru 

(Hibiscus tiliaceus L.) terhadap Staphylococcus aureus dan Pseudomonas

aeruginosa multiresisten antibiotik. 

2.   Mengetahui Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) dari fraksi C ekstrak 

metanol Daun Waru (Hibiscus tiliaceus L.) terhadap Staphylococcus aureus

dan Pseudomonas aeruginosa multiresisten antibiotik.  

 D.  Tinjauan Pustaka 

1.   Tanaman daun waru (Hibiscus tiliaceus L.) 

a. Sistematika 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi   : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Sub kelas  : Dialypetalae 

Ordo  : Malvales (Columniferae) 

Familia  : Malvaceae 

Genus  : Hibiscus 

Spesies : Hibiscus tiliaceus L. (Tjitrosoepomo, 2002). 

b. Spesifikasi tanaman 

Pohon, tinggi 5- 15 m. Daun bertangkai, bentuk jantung atau bulat telur, 

tidak berlekuk, bertulang daun menjari. Daun penumpu bulat telur memanjang, 



panjang 2,5 cm. Permukaan daun kasap. Bunga berdiri sendiri, daun mahkota 

bentuk kipas, warna kuning dengan noda ungu pada pangkal, orange dan akhirnya 

berubah warna menjadi kemerah-merahan. Hidup di pantai, juga ditanam sebagai 

tanaman peneduh (Dalimartha, 2004). 

c. Sifat dan Khasiat 

Daun berkhasiat antiradang, antitoksik, ekspektoran, dan berefek diuretik. 

Akar berkhasiat sebagai antipiretik dan peluruh haid (Dalimartha, 2004). 

d. Kandungan Kimia 

Daun mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol, sedangkan akarnya 

mengandung saponin, flavonoid, dan tanin  (Dalimartha, 2004). 

2.   Metode Penyarian 

Ekstraksi adalah penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah 

obat dengan menggunakan pelarut yang dipilih dimana zat yang diinginkan larut. 

Biasanya metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari 

bahan mentah obat dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi 

dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati 

sempurna dari obat. Sifat dari bahan mentah obat merupakan faktor utama yang 

harus dipertimbangkan dalam memilih metode ekstraksi (Ansel, 1989). 

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan 

dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari (Ansel, 1986). 

Selanjutnya rendaman tersebut disimpan terlindung dari cahaya langsung 

(mencegah reaksi yang dikatalisis cahaya atau perubahan) dan diaduk kembali. 



Menurut pengalaman, 5 hari telah memadai untuk memungkinkan berlangsungnya 

proses yang menjadi dasar dari cara ini (Voigt, 1994). Cairan penyari akan 

menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat 

aktif. Zat aktif akan larut dan karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan 

zat aktif  di dalam sel dengan yang di luar sel, maka larutan yang pekat didesak 

keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi 

antara larutan diluar sel dan di dalam sel (Anonim, 1986).  

3. Staphylococcus aureus 

Klasifikasi dari bakteri ini sebagai berikut. 

Kingdom : Prokaryota 

Divisi    : Protophyta  

Kelas  : Schizomycetes  

Ordo    : Eubacteriales 

Familia   : Micrococcaceae 

Marga    : Staphylococcus  

Jenis : Staphylococcus aureus (Salle, 1961). 

Stafilokokus adalah sel Gram positif berbentuk bulat, biasanya tersusun 

dalam rangkaian tak beraturan seperti anggur. Bakteri ini mudah tumbuh dalam 

berbagai pembenihan (Jawetz et al., 2001). 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang berbentuk bola, dengan 

diameter 1 µm yang tersusun dalam bentuk kluster yang tidak teratur. Kokus 

tunggal, berpasangan, tetrat, dan berbentuk rantai juga tampak 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 piogen, dan bahkan septikemia yang fatal. 

Stafilokokus patogen sering menghemolisis darah, mengkoagulasi plasma, serta 

menghasilkan berbagai enzim ektraseluler dan toksin. Bakteri ini tumbuh paling 

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

(20-25ºC) (Jawetz et al., 2001). 

4. Pseudomonas aeruginosa 

 Klasifikasi dari bakteri ini adalah: 

Kingdom  : Prokaryota 

Division  : Protophyta 

Subdivisi  : Schizomycetae 

Klas   : Schizomycetes 

Ordo   : Pseudomonadales 

Familia  : Pseudomonadaceae 

Genus   : Pseudomonas 

Spesies  : Pseudomonas aeruginosa (Salle, 1961). 

Pseudomonas aeruginosa dapat bergerak dan berbentuk batang, ukurannya 

0,6 x 2 µm, merupakan Gram negatif dan terlihat sebagai bentuk tunggal, ganda 

dan kadang-kadang dalam rantai pendek, bakteri mempunyai lapisan luar yang 

rigid, yaitu dinding sel berfungsi untuk   mempertahankan bentuk mikroorganisme 



dan pelindung sel bakteri yang mempunyai tekanan osmotik internal yang tinggi. 

Trauma pada dinding sel (missal oleh lisozim )atau penghambatan 

pembentukannya, dapat menimbulkan lisis pada sel (Jawetz et al., 2001).

Pseudomonas umumnya saprofit tersebar luas di dalam tanah, air, tumbuh-

tumbuhan dan binatang, dan yang dianggap patogen bagi manusia adalah 

Pseudomonas aeruginosa dijumpai dalam sejumlah kecil dalam usus sebagai flora 

normal dan juga kulit manusia. Pseudomonas aeruginosa tersebar luas di alam 

dan biasanya terdapat dalam lingkungan yang lembab dalam rumah sakit, dan 

dapat menimbulkan penyakit pada manusia yang daya tahannya menurun (Jawetz 

et al., 2001). 

Pseudomonas aeruginosa menjadi patogenik hanya jika berada pada 

tempat dengan daya tahan tidak normal, misalnya di selaput lendir dan kulit yang 

rusak akibat kerusakan jaringan. (Jawetz et al., 2001). 

5.  Antibakteri

Antibakteri ialah obat pembasmi mikroba atau bakteri, khususnya bakteri 

yang merugikan manusia. Berdasarkan sifat toksisitas selektif (daya kerjanya), ada 

antibakteri yang bersifat menghambat pertumbuhan mikroba dikenal sebagai 

aktivitas bakterostatik, dan ada yang bersifat membunuh mikroba, dikenal sebagai 

aktivitas bakterisid. Konsentrasi minimal yang digunakan untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri atau membunuhnya, masing-masing dikenal sebagai 

Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimal (KBM). 

Antibakteri tertentu aktivitasnya dapat meningkat dari bakteriostatik menjadi 



bakteriosid bila kadar antimikrobanya ditingkatkan melebihi KBM (Setyabudy 

dan Gan, 1995). 

  Berdasarkan mekanisme kerjanya antibakteri dibagi dalam 5 kelompok 

antara lain: 

a. Antibakteri yang menghambat sintesis dinding sel bakteri. Penghambatan 

reaksi dalam proses sintesis dinding sel, dapat menyebabkan tekanan osmotik 

dalam sel bakteri lebih tinggi daripada di luar sel maka perusakan dinding sel 

bakteri akan menyebabkan lisis (Setyabudy dan Gan, 1995). 

b. Antibakteri yang mengganggu keutuhan membran sel bakteri. Kerusakan 

membran sel menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari dalam 

sel bakteri yaitu protein, asam nukleat, dan nukleotida (Setyabudy dan Gan, 

1995).

c. Antibakteri yang menghambat sintesis asam nukleat sel bakteri. DNA dan 

RNA memegang peranan penting didalam proses kehidupan normal sel. Hal 

ini berarti bahwa gangguan apapun yang terjadi pada pembentukan atau pada 

fungsi zat-zat tersebut dapat mengakibatkan kerusakan total pada sel 

(Setyabudy dan Gan, 1995). 

d. Antibakteri yang menghambat sintesis protein sel bakteri. Sintesis protein 

berlangsung di ribosom, dengan bantuan mRNA dan tRNA. Pada bakteri, 

ribosom terdiri atas dua subunit yang berdasarkan konstanta sedimentasi 

dinyatakan sebagai ribosom 30S dan 50S. Untuk berfungsi pada sintesis 

protein kedua komponen ini akan bersatu pada pangkal rantai mRNA yang 

menjadi ribosom 70S (Setyabudy dan Gan, 1995).  



e. Antibakteri yang menghambat metabolism sel bakteri. Bakteri membutuhkan 

asam folat untuk kelansungan hidupnya. Berbeda dengan mamalia yang 

mendapatkan asam folat dari luar, bakteri patogen harus mensintesis sendiri 

asam folat dari asam amino benzoat (PABA) untuk kebutuhan hidupnya 

(Setyabudy dan Gan, 1995). 

6.  Resistensi terhadap Antibiotik 

 Resistensi sel mikroba ialah suatu sifat tidak terganggunya kehidupan sel 

mikroba oleh antibiotik. Sifat ini merupakan suatu mekanisme alamiah untuk 

bertahan hidup (Setiabudy dan Gan, 1995). 

 Dikenal tiga pola resistensi dan sensitif antibakteri antara lain: 

a. Pola I  : belum pernah terjadi resistensi bermakna yang menimbulkan 

kesulitan di klinik. 

b. Pola II  : pergeseran dari sifat peka, tetapi tidak sampai terjadi resistensi 

sepenuhnya.

c. Pola III  : sifat resistensi pada taraf yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan 

masalah di klinik(Setiabudy dan Gan, 1995). 

  Sebab-sebab terjadinya resistensi bakteri terhadap obat dapat dibagi 

menjadi:   

1). Sebab non genetik 

Hampir semua obat antibiotik bekerja baik pada masa aktif pembelahan 

kuman. Dengan demikian, populasi kuman yang tidak berada pada fase 

pembelahan aktif pada umumnya relatif resisten terhadap obat. 



2). Sebab genetik 

  Terjadinya resistensi kuman terhadap antibiotik umumnya terjadi karena 

perubahan genetik. Perubahan genetik tersebut dapat dipindahkan dari satu spesies 

kuman kepada spesies kuman yang lain melalui berbagai mekanisme. 

a).  Resistensi kromosomal. 

 Ini terjadi sebagai akibat mutasi spontan pada suatu lokus DNA yang 

mengendalikan kepekaan terhadap suatu obat antimikroba. Mutasi spontan terjadi 

dengan frekuensi kira-kira 10-7 sampai 10-12.

b). Resistensi ekstrakromosomal.  

 Bakteri mengandung pula unsur-unsur genetik ekstrakromosomal yang 

dinamakan plasmid. Bahan genetik dan plasmid dapat dipindah melalui beberapa 

mekanisme seperti tranduksi (plasmid ditransfer ke populasi bakteri oleh 

bakteriofaga), transformasi (fragmen DNA bebas dapat melewati dinding sel 

bakteri dan bersatu dalam genom sel tersebut sehingga merubah genotipnya) dan 

konjugasi (transfer unilateral dari materi genetik antara bakteri sejenis maupun 

jenis lain) (Sudarmono, 1993). 

7. Kromatografi 

a.  Kromatografi Lapis Tipis 

 Kromatografi lapis tipis (KLT) adalah metode pemisahan fitokimia. 

Lapisan yang memisahkan terdiri atas bahan berbutir-butir (fase diam), 

ditempatkan pada penyangga berupa pelat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. 

Campuran yang akan dipisahkan berupa larutan, ditotolkan berupa bercak. Setelah 

pelat atau lapisan diletakkan di dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan 



pengembang yang cocok (fase diam), pemisahan terjadi selama perambatan 

kapiler (pengembangan). Selanjutnya senyawa yang tidak berwarna harus 

ditampakkan (dideteksi) (Stahl, 1985). 

Fase diam berupa serbuk halus, kromatografi lapis tipis bahan penjerap 

yang umum adalah silika gel, alumunium oksida, kieselgur, selulosa dan 

turunannya, serta poliamida. Silika gel paling banyak digunakan dan dipakai 

untuk campuran senyawa lipofil maupun hidrofil (Stahl, 1985). 

Jarak pengembangan senyawa pada kromatogram biasanya dinyatakan 

dengan Rf atau hRf. Angka Rf berjangka antara 0,00 sampai 1,00 dan hanya dapat 

ditentukan dua desimal, hRf adalah angka Rf dikalikan faktor 100 (h) 

menghasilkan nilai berjangka 0 sampai 100 (Stahl, 1985). 

Bercak yang terjadi setelah dielusi dapat dideteksi dengan cara fisika 

maupun kimia. Cara fisika untuk substansi yang berfluoresensi, defluoresensi 

pada lampu UV. Untuk substansi yang tidak berfluoresensi, penjerap ditambah 

indikator fluoresensi, bercak akan kelihatan gelap dengan cara penyemprotan. 

Bercak kemudian dilihat dengan sinar tampak atau lampu UV. Setelah 

penyemprotan kadang-kadang diperlukan pemanasan (Stahl, 1985). 

b. Kromatografi Cair Vakum 

Pada tahun 1977 Kromatografi Cair Vakum (KCV) dipublikasikan untuk 

mengisolasi diteroena sembrenoid dari terumbu karang lunak Australia. 

Modifikasinya diperkenalkan untuk mencegah pembentukan saluran, artinya 

sistem dirancang untuk kondisi vakum terus-menerus. Cara asli adalah dengan 



menggunakan corong buchner, kaca masir, atau kolom pendek, sedangkan kolom 

panjang digunakan untuk meningkatkan daya pisah. (Hostettmen et al., 1995). 

Kromatografi dikemas kering dalam keadaan vakum agar diperoleh 

kemasan rapat yang maksimal, pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke 

permukaan penjerap lalu divakumkan lagi. Kolom dihisap sampai kering dan siap 

dipakai. Cuplikan dilarutkan dalam pelarut yang cocok, mulai pelarut yang 

kepolarannya rendah lalu kepolarannya ditingkatkan perlahan-lahan, kolom 

dihisap jangan sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi (Hostettmen et al.,

1995).

8.  Uji Aktivitas Antibakteri

Uji aktivitas antibakteri mempunyai tujuan mengukur aktivitas daya 

antibakteri dari suatu senyawa kimia terhadap bakteri (Anonim, 2004). Tujuan 

pengukuran aktivitas antibakteri adalah untuk menentukan potensi suatu zat 

antibakteri dalam larutan, konsentrasi suatu antibakteri terhadap cairan badan dari 

jaringan dan kepekaan suatu antibakteri terhadap konsentrasi-konsentrasi obat 

yang dikenal (Jawetz et al., 2001). 

Metode untuk menetapkan potensi antibakteri dikenal beberapa metode 

yaitu metode agar difusi (digunakan untuk industri obat-obatanjuga rumah sakit, 

dan untuk menetapkan potensi obat dalam bahannya), metode enzimatik 

(antibiotik merupakan substrat suatu enzim dan hasil reaksinya diukur), 

turbidimetri, penghambatan perubahan pH, metode radioimmunoassay (prinsipnya 

adalah hambatan terhadap ikatan komplek antara antibodi dan antibiotik yang 



radioaktif dihambat oleh antibiotik yang tidak radioaktif dalam sample yang diuji) 

dan pengukuran secara kimiawi (pengukuran potensi antibiotik dengan cara kimia 

kurang sensitif untuk kadar antibiotik kurang dari 1 mcg) (Anonim, 2004).  

Metode dilusi padat atau cair pada prinsipnya adalah antibakteri 

diencerkan sampai diperoleh beberapa konsentrasi. Pada dilusi cair, masing-

masing konsentrasi obat ditambah suspensi kuman dalam media. Sedang pada 

dilusi padat tiap konsentrasi obat dicampur dengan media agar, lalu ditanami 

bakteri. Metode dilusi cair adalah metode untuk menentukan konsentrasi minimal 

dari suatu antibakteri menghambat atau membunuh mikroorganisme konsentrasi 

terendah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri ditunjukkan dengan 

ketidaksamaan adanya kekeruhan disebut Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) 

atau Minimal Inhibitory Concentration (MIC) (Anonim, 2004). 

E. Landasan Teori 

Menurut Nisa’ dkk (2005) ekstrak etanol daun waru (Hibiscus tiliaceus L.) 

memiliki daya antibakteri terhadap Staphylococcus aureus pada konsentrasi 1% 

dan terhadap Escherichia coli pada konsentrasi 0,5%. Dimayuga dan Gracia 

(1991) melaporkan bahwa ekstrak etanol daun waru (Hibiscus tiliaceus L.)

memiliki daya antimikroba terhadap suspensi yeast dengan menggunakan disk 

ekstrak. Syukron dkk (2006) melaporkan bahwa ekstrak metanol umbi bawang 

putih (Alium sativum L.) lebih efektif menghambat S. aureus dan E. coli resisten

antibiotik daripada ekstrak etanol umbi bawang putih. 



     F. Hipotesis 

 Fraksi C ekstrak metanol daun waru (Hibiscus tiliaceus L) memiliki 
aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Pseudomonas 
aeruginosa multiresisten antibiotik. 


