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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit infeksi masih merupakan jenis penyakit yang paling banyak 

diderita oleh penduduk negara berkembang. Salah satu penyebab penyakit infeksi 

adalah bakteri. Bakteri patogen adalah bakteri yang dapat menyebabkan penyakit 

infeksi pada manusia. Fakta bahwa bakteri dapat menyebabkan infeksi pada 

manusia telah diketahui sejak lama. Beberapa bakteri bahkan dapat menyebabkan 

kematian. Sampai saat ini beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, 

seperti tuberkulosis, demam tifoid, difteri, kolera, disentri, dan pneumonia masih 

merupakan masalah utama dalam bidang kesehatan di beberapa negara, termasuk 

Indonesia (Radji, 2011). 

Indonesia merupakan salah satu negara pengguna tumbuhan obat terbesar di 

dunia bersama negara lain di Asia seperti Cina dan India, hal ini sangat erat 

kaitannya dengan kekayaan sumber alam yang dimiliki. Kekayaan alam hutan 

tropis Indonesia menyimpan beribu-ribu tumbuhan berkhasiat obat (Hidayat, 

2005). 

Salah tanaman yang secara empiris dipercaya oleh masyarakat mempunyai 

khasiat sebagai obat adalah kayu secang (Caesalpinia sappan L.) (Kumala, dkk., 

2009). Secara empiris kayu secang dipakai sebagai obat luka (obat luar), batuk 

berdarah, darah kotor, penawar racun, sipilis, menghentikan pendarahan, 

pengobatan pasca persalinan, disentri, antidiare, dan nyeri karena gangguan 

sirkulasi darah (Winarti dan Nurdjanah, 2005).  

Penelitian Kuswandi dkk. (2002) menunjukkan bahwa fraksi metanol kayu 

secang memiliki aktivitas antibakteri terhadap Mycobacterium tuberculosis 

H37Rv pada KBM (Kadar Bunuh Minimum) 1%. Uji KLT (Kromatografi Lapis 

Tipis) menunjukkan bahwa fraksi metanol kayu secang mengandung senyawa 

flavonoid, terpenoid, dan antrakinon. Hasil uji aktivitas antibakteri oleh Dianasari 

(2009) menunjukkan bahwa ekstrak etanol kayu secang memiliki aktivitas 
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antibakteri terhadap S. aureus dengan nilai KBM 0,125% dan terhadap S. 

dysentriae dengan nilai KBM 0,25%. Ayuningtyas (2009) melakukan uji aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus menggunakan fraksi kloroform dari 

ekstrak etanol kayu secang diperoleh KBM 6%. Kurnianto (2009) menyatakan 

bahwa fraksi tidak larut air dari ekstrak etanol kayu secang memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dengan KBM 0,5%, dan Shigella 

dysentriae dengan KBM 1%. 

Berdasarkan penelitian di atas yang menyebutkan bahwa tanaman secang 

mempunyai khasiat sebagai antibakteri, maka akan dilakukan penelitian aktivitas 

antibakteri ekstrak etanol kayu secang (Caesalpinia sappan L.) yang telah 

disimpan selama kurang lebih satu tahun terhadap beberapa bakteri, yaitu 

Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145, dan 

Klebsiella pneumonia ATCC 10031.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan, yaitu apakah ekstrak etanol kayu secang (Caesalpinia 

sappan L.) yang disimpan selama kurang lebih satu tahun memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa 

ATCC 10145, dan Klebsiella pneumonia ATCC 10031 dengan menentukan 

diameter zona hambat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui aktivitas antibakteri 

ekstrak etanol kayu secang (Caesalpinia sappan L.) yang telah disimpan selama 

kurang lebih satu tahun terhadap Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 10145, dan Klebsiella pneumonia ATCC 10031 dengan 

menentukan diameter zona hambat. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman  Secang 

a. Klasifikasi 

Klasifikasi tanaman secang sebagai berikut: 

Kerajaan  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledone 

Bangsa  : Rosales 

Suku  : Caesalpiniaceae 

Marga  : Caesalpinia  

Jenis  : Caesalpinia sappan L. (Anonim, 2010). 

b. Nama Indonesia dan Nama Daerah 

Caesalpinia sappan L. yang termasuk famili Caesalpiniceae atau 
Leguminoseae, di Indonesia lazimnya dikenal dengan nama secang atau kayu 
secang. Beberapa daerah mengenal secang dengan nama seupeuang (Aceh), 
sapan (Sunda, Bugis, Gayo, Sasak), sopang (Batak), sapang, lacang, cacang 
(Minangkabau), soga Jawa (Jawa), cang (Bali), supa, supang (Bima), sepel 
(Timor), kayu sema (Manado), sapang (Makasar), pasa, nagel (Minahasa), sepen 
(Halmahera), sunyiha, sunika (Ternate), dan roro (Tidore) (Ahmad, 2007). 
c. Habitat dan Budidaya 

Tanaman secang banyak tumbuh di Jawa, di pegunungan berbatu pada 
daerah tidak terlalu dingin. Secang dapat tumbuh pada daerah dengan ketinggian 
1-1700 meter di atas permukaan laut. Perbanyakan tanaman ini dengan 
penyebaran 18 biji (Sudarsono dkk., 2002). Kayu secang sudah dapat dipanen 
mulai umur 1-2 tahun (Dalimartha, 2009). 
d. Uraian Tanaman 

Secang termasuk jenis tanaman semak atau pohon rendah dengan tinggi 5-
10 m. Batang secang berbentuk simpodial, ranting berlentisel dan berduri, bentuk 
duri bengkok dan tersebar. Daun secang berbentuk majemuk menyirip, 
panjangnya 25-40 cm, terdapat 9-16 pasang sirip, paling tengah terpanjang, setiap 
sirip mempunyai 10-20 pasang anak daun yang berhadapan. Tanaman secang 
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memiliki anak daun yang bertangkai pendek, bentuk memanjang, pangkal  hampir  
rompang, tidak simetri, ujung membulat, sisinya agak sejajar, panjang anak daun 
10-25 mm, lebar 3-11 mm, daun penumpu lebar 3-4,5 cm. Bunga menyerupai 
susunan  tandan, bagian pangkal malai, di ketiak, panjang malai 10-40 cm, tangkai 
bunga 1.5-2.5 cm, panjang tangkai karangan 15-20 cm. Daun kelopak secang 
tidak simetri, pinggir kelopak berambut, panjang daun kelopak yang terbawah 
rata-rata 10 mm, lebar rata-rata 4 mm. Daun mahkota berukuran 9-12 mm,  
berwarna kuning  terang, dan berlepasan. Panjang benang sari rata-rata 15 mm. 
Panjang putik rata-rata 18 mm. Buah secang berwarna hitam, polong, panjangnya 
8-10 cm, lebar 3-4 cm, berisi 3-4 biji, panjang biji 15-18 mm, lebar 8-11 mm, dan 
tebal 5-7 mm (Sudarsono dkk., 2001). 
e. Khasiat  

Tanaman secang memiliki banyak manfaat, diantaranya untuk pengobatan 

beberapa penyakit. Air rebusan kayu secang umumnya digunakan sebagai peluruh 

haid kuat, dan astringen atau pengelat. C. sappan juga digunakan untuk 

tuberkulosis, diare, dan disentri. Telah dilaporkan pula bahwa secang digunakan 

untuk pengobatan radang selaput lendir, batuk, pegal, sifilis dan antidiare 

(Ahmad, dkk,. 2007). 

Di Cina dan Filipina, rebusan kayu secang digunakan sebagai penghenti 

perdarahan pasca persalinan dan dalam bentuk salep atau pasta digunakan untuk 

obat luka. C. sappan juga terdaftar secara resmi dalam Farmakope Cina dan 

digunakan dalam obat tradisional Cina untuk gangguan menstruasi, sebagai 

analgesik atau menghilangkan rasa nyeri, sebagai obat anti inflamasi atau 

antiradang, sedangkan kayunya digunakan untuk menyembuhkan luka atau wasir. 

Di Thailand dan Filipina kayu tumbuhan C. sappan juga digunakan untuk peluruh 

haid, sebagai ekspektoran atau peluruh dahak, dan tonikum. Begitu pula di 

Vietnam tumbuhan ini digunakan untuk peluruh haid. Di Korea dan Jepang 

tumbuhan ini digunakan pula untuk penyembuhan wasir dan diare (Ahmad dkk., 

2007). Hasil penelitian Hur (2006) menunjukkan bahwa ekstrak dari C. sappan 

memiliki potensi sebagai agen therapeutik untuk mastitis sapi. Lim (2007) 

menguji aktivitas antimikroba 5-hidroksi-1, 4-naftokuinon yang diisolasi dari 
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Caesalpinia sappan L. terhadap bakteri usus, diperoleh hasil bahwa gugus 

fungsional hidroksil naftokuinon dapat digunakan sebagai agen yang secara 

selektif mencegah timbulnya penyakit yang disebabkan oleh Clostridium 

perfringens. 

f. Kandungan Kimia 

Kayu secang memiliki beberapa kandungan kimia, diantaranya asam 

tanat, asam galat, resin, resorsin, brasilin, brasilein, minyak atsiri, sapan merah, 

dan tanin (Soedibyo, 1998). Selain itu terdapat pula senyawa terpenoid, fenil 

propana, alkaloid, steroid, saponin, dan flavonoid. Batang dan daun mengandung 

alkaloid, tanin, fitosterol, dan zat pewarna brazilin. Minyak atsiri terdiri dari 

osimen dan d-felandren. Di samping itu ditemukan pula deoksisappanon atau 

protosappanin A, sappan kalkon, sesalpin, protosappanin E-1; protosappanin  E-

2,  tetra asetilbrazilin (Sudarsono dkk., 2002). Penelitian Kuswandi dkk. (2002) 

dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) menunjukkan bahwa fraksi metanol 

kayu secang mengandung senyawa flavonoid, terpenoid, dan antrakinon. Lim 

(2007) menguji aktivitas antimikroba gugus 5-hidroksi-1, 4-naftokuinon yang 

dapat digunakan sebagai agen yang secara selektif mencegah timbulnya penyakit 

yang disebabkan oleh  Clostridium perfringens. 

2. Staphylococcus epidermidis 

a. Klasifikasi  

Klasifikasi dari Staphylococcus epidermidis  sebagai berikut: 

Kerajaan : Protista  

Divisi  : Schizophyta  

Kelas   : Schyzomycetes  

Bangsa   : Eubacteriales  

Suku    : Enterobacteriaceae  

Marga   : Staphylococcus   

Jenis  : Staphylococcus epidermidis (Salle, 1961). 

b. Morfologi dan Identifikasi 

Bakteri Staphylococcus epidermidis merupakan sel Gram positif. Sel 

Staphylococcus epidermidis berbentuk bola dengan diameter 1 µm yang tersusun 
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dalam bentuk kluster yang tidak teratur. Staphylococcus epidermidis memiliki 

kokus tunggal, berpasangan, tetrad dan berbentuk rantai juga tampak dalam 

biakan cair. Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri pembentuk spora 

yang banyak terdapat di udara, air, tanah. Koloni biasanya berwarna putih atau 

kuning dan bersifat anaerob fakultatif. Tidak ada pigmen yang dihasilkan secara 

anaerobik atau pada media cair. Staphylococcus epidermidis tidak bersifat invasif 

menghasilkan koagulase negatif dan cenderung menjadi nonhemolitik (Jawetz et 

al., 2005).  

Staphylococcus epidermidis merupakan bagian dari flora normal tubuh, 

seperti pada hidung, tenggorokan, rambut, dan kulit orang sehat, tetapi dapat 

menimbulkan infeksi pada neonatus, orang-orang yang sistem kekebalan tubuh 

rendah, dan pada penderita yang menggunakan alat yang dipasang di dalam tubuh 

(Hurt dan Shears, 1997)    

3. Pseudomonas aeruginosa 

a. Klasifikasi  

Klasifikasi dari Staphylococcus epidermidis  sebagai berikut: 

Kerajaan  : Prokaryota 

Divisi : Schizomycetae 

Kelas  : Schizomycetae 

Bangsa : Pseudomonadales 

Suku   : Pseudomonadaceae 

Marga  : Pseudomonas 

Jenis  : Pseudomonas aeruginosa  (Natalia, 2008). 

b. Morfologi dan Identifikasi 

Bakteri Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif, 

mempunyai flagel tunggal yang bersifat polar, atau terkadang terdiri dari 2-3 

flagel, dan mempunyai ukuran 0,5-1 µm x 34 µm. Bila ditumbuhkan pada 

perbenihan tanpa sukrosa bakteri ini dapat memproduksi lendir polisakarida 

ekstraseluler. Bakteri Pseudomonas aeruginosa merupakan satu-satunya bakteri 

yang menghasikan pigmen piosianin, yang berwarna biru kehijauan dan dapat 
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larut dalam kloroform, dan pigmen fluoresin, pioferdin, yang larut dalam air 

(Radji, 2011).   

Bakteri Pseudomonas aeruginosa sangat mudah beradaptasi dan dapat 

tumbuh dalam lingkungan yang sangat kekurangan energi, bahkan dapat hidup 

dan tumbuh dalam air suling. Bakteri ini dapat menggunakan asetat sebagai 

sumber karbon dan ammonia sebagai sumber nitrogen. Suhu pertumbuhan 

optimal adalah 37°C tetapi juga dapat tumbuh pada suhu 42°C.  Pseudomonas 

aeruginosa lebih tahan terhadap lingkungan fisik dan bahan kimia daripada 

bakteri lain. Bakteri ini dapat hidup dalam susana lembab dan pada alat 

kesehatan, lantai, kamar mandi, dan tempat-tempat air. Pseudomonas aeruginosa 

akan mati dengan pemanasan tinggi, misalnya di dalam air mendididh (Radji, 

2011). 

Pseudomonas aeruginosa sering dihubungkan dengan penyakit pada 

manusia. Organisme ini merupakan penyebab 10-20% infeksi nosokomial. 

Pseudomonas aeruginosa sering diisolasi dari penderita dengan neoplastik, luka 

dan luka bakar yang berat. Kuman ini juga menyebabkan infeksi pada saluran 

pernapasan bagian bawah, saluran kemih, dan mata (Anonim, 1994). 

4. Klebsiella pneumonia 

a. Klasifikasi  

Klasifikasi Klebsiella pneumonia sebagai berikut:  

Kerajaan  : Bacteria 

Divisi  : Proteobacteria 

Kelas  : Gemma Protobacteria 

BangsA  : Enterobacteriales 

Suku   : Enterobacteriaceae 

Marga  : Klebsiella 

Jenis  : Klebsiella pneumonia  (Anonim, 2008). 

b. Morfologi dan Identifikasi  

Klebsiella pneumonia berbentuk batang, Gram negatif, fakultatif aerob, 

tidak mampu berbentuk spora, tidak bisa bergerak, dan mempunyai kapsul. 

Klebsiella pneumonia memiliki ukuran 0,3-1,5µm x 0,6-6,0 µm, tertata tunggal, 
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berpasangan, atau dalam rantai pendek. Pertumbuhan pada media ekstrak daging 

menghasilkan koloni yang sedikit banyak berbentuk kubah, berkilauan, dengan 

derajat kelengketan yang beragam, tidak mempunyai persyaratan tumbuh yang 

khusus, dan kebanyakan galur dapat menggunakan sitrat dan glukosa sebagai 

sumber nitrogen. Glukosa difermentasikan dengan menghasilkan asam dan gas 

(lebih banyak CO2 daripada H2). Suhu pertumbuhan yang optimum untuk 

pertumbuhan ialah 35-37°C (Pelczar dan Chan, 1988). 

Klebsiella pneumonia terdapat dalam saluran napas dan feses sekitar 5% 

pada orang normal. Organisme ini menyebabkan sebagian kecil (sekitar 3%) 

pneumonia bakterial. Klebsiella pneumonia dapat menyebabkan konsolidasi usus 

disertai nekrosis hemoragik pada paru-paru. Klebsiella kadang-kadang 

menyebabkan infeksi saluran kemih dan bakteremia dengan lesi fokal pada pasien 

yang lemah. Bakteri enterik ini juga dapat menyebabkan pneumonia (Jawetz et 

al., 1996). Klebsiella pneumonia sering menimbulkan infeksi pada traktus 

urinarius karena nosocomial infections, meningitis, dan pneumonia pada 

penderita diabetes melitus atau pecandu alkohol (Entjang, 2003).  

5. Antibakteri  

Antibakteri adalah zat atau senyawa kimia yang digunakan untuk 

membasmi bakteri, khususnya bakteri yang merugikan manusia. Definisi ini 

kemudian berkembang menjadi senyawa yang dalam konsentrasi tertentu mampu 

menghambat bahkan membunuh proses kehidupan suatu mikroorganisme (Jawetz 

et al., 2001).  

Berdasarkan mekanisme kerjanya dalam menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme, antibiotik digolongkan sebagai berikut: 

a. Antibakteri yang dapat menghambat sintetis dinding sel mikroba.  

b. Antibakteri yang dapat mengganggu atau merusak membran sel 

c. Antibakteri yang mengganggu biosintesis asam nukleat 

d. Antibakteri yang menghambat sintetis protein (Radji, 2011). 

6. Uji Aktivitas Antibakteri Metode Kirby Bauer 

Metode Kirby Bauer merupakan metode yang diperkenalkan oleh William 

Kirby dan Alfred Bauer pada tahun 1966. Pada uji ini lempengan agar disemai 
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dengan mikroorganisme penguji. Cakram keras yang diisi berbagai antibiotik 

diletakkan di atas lempengan agar yang telah disemai dengan mikroorganisme 

penguji. Penghambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh antibiotik terlihat 

sebagai wilayah jernih sekitar pertumbuhan mikroorganisme (Lay, 1994). 

Luasan wilayah jernih yang disebut sebagai zona hambat merupakan 

petunjuk kepekaan mikroorganisme terhadap antibiotik. Selain itu, luasnya 

wilayah juga berkaitan dengan kecepatan berdifusi antibiotik dalam medium. 

Kecepatan berdifusi ini harus diperhitungkan dalam penentuan kemampuan 

antibiotik (Lay, 1994). 

Penggunaan metode Kirby Bauer tidak hanya terbatas pada pengujian 

keampuhan antibiotik, namun dapat pula untuk berbagi bahan antimikrobial. 

Dalam  praktikum sering dilakukan pengujian dengan melihat pola kepekaan 

antibiotik terhadap tiga jenis mikroorganisme yaitu Escherchia coli, 

Staphylococcus aureus, dan Pseudomonas aeruginosa (Lay, 1994). 

 

E. Landasan Teori 

Kuswandi dkk. (2002) membuktikan bahwa kadar bunuh minimal 

terhadap Mycobacterium tuberculosis H37Rv dari fraksi metanol secang adalah 

1%, sedangkan hasil uji kromatografi lapis tipis menunjukkan adanya senyawa 

flavonoid, golongan terpen, dan golongan antrakinon. 

Penelitian Ju (2004) tentang pengaruh efek inhibitor Caesalpinia sappan 

L. terhadap pertumbuhan dan invasi Staphylococcus aureus yang resisten 

metisilin, didapatkan hasil bahwa ekstrak metanol Caesalpinia sappan L. 

memiliki aktivitas antimikroba dan memiliki potensi untuk mengembalikan 

efektivitas antibiotik beta laktam terhadap MRSA (Staphylococcus aureus yang 

resisten terhadap metisilin), dan menghambat invasi MRSA pada HMFs 

(fibroblast mukosa manusia). Lim (2007) menguji aktivitas antimikroba 5-

hidroksi-1, 4-naftokuinon yang diisolasi dari Caesalpinia sappan  L. terhadap 

bakteri usus, diperoleh hasil bahwa gugus fungsonal hidroksil naftokuinon dapat 

digunakan sebagai agen yang secara selektif mencegah timbulnya penyakit yang 

disebabkan oleh  Clostridium perfringens. 
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Penelitian fraksi tidak larut air dari ekstrak etanol kayu secang yang 

dilakukan Kurnianto (2009) diperoleh hasil bahwa fraksi tidak larut air dari 

ekstrak etanol kayu secang tersebut memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus dengan KBM 0,5%, dan Shigella dysentriae dengan KBM 

1%. Fajariah (2009) menggunakan fraksi etil asetat dari ekstrak etanol kayu 

secang untuk menguji aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus 

diperoleh hasil KBM 0,25% dan pada Shigella dysentriae dengan KBM sebesar 

1%. Penelitian Ayuningtyas (2009) dengan fraksi kloroform dari ekstrak etanol 

kayu secang memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus 

dengan KBM 6%b/v. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kayu secang 

dari penelitian Dianasari (2009) menunjukkan bahwa ekstrak etanol kayu secang 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap S. aureus dengan nilai KBM 0,125% dan 

terhadap S. dysentriae dengan nilai KBM 0,25%. 

 

F. Hipotesis 

Ekstrak etanol kayu secang (Caesalpinia sappan L.) yang telah disimpan 

kurang lebih satu tahun mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

epidermidis, Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145, dan Klebsiella pneumonia 

ATCC 10031. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


