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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Penyakit infeksi masih merupakan penyebab utama tingginya angka kesakitan 

(morbidity) dan angka kematian (mortality) di Indonesia (Darmadi, 2008). Salah 

satu penyebab penyakit infeksi adalah bakteri. Bakteri merupakan 

mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi hanya 

dapat dilihat dengan bantuan mikroskop contohnya Staphylococcus aureus, 

bakteri patogen yang dapat menimbulkan infeksi dan kelainan pada kulit. 

Beberapa species Enterobacteriaceae juga sering menyebabkan infeksi pada 

manusia yaitu Escherichia coli, Salmonella, Shigella, dan Yersinia enterocolitica 

(Radji, 2010). 

       Penemuan kemoterapi dan antibiotik merupakan langkah keberhasilan dalam 

upaya penanggulan penyakit infeksi. Antibiotik memegang peranan penting dalam 

mengontrol populasi mikroba di dalam tanah, air, limbah, dan lingkungan (Radji, 

2010). Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, 

yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, 

sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil (Tjay et al., 2002). 

       Kejadian infeksi semakin meluas dan beragam, sehingga penggunaan 

antimikroba juga meningkat. Tanpa memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan 

antimikroba secara serius, rasional, dan konsisten akan menimbulkan kerugian 

material, efek samping, dan resistensi yang sangat besar (Priyatno, 2009). 

       Prospek  pengembangan  tanaman obat sangat cerah ditinjau dari berbagai 

faktor penyokong. Salah satunya adalah isu global back to nature sehingga 

meningkatkan pasar produk herbal termasuk Indonesia. Krisis moneter 

menyebabkan pengobatan tradisional menjadi pilihan utama bagi sebagian besar 

masyarakat, dan kebijakan pemerintah berupa berbagai peraturan perundangan 

yang menunjukkan perhatian serius bagi  pengembangan tanaman obat (Retno, 

2009). 
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       Kayu secang merupakan salah satu obat herbal yang sering digunakan 

masyarakat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti: diare, 

disentri, batuk darah (TBC), darah kotor, muntah darah, berak darah, luka 

berdarah, memar berdarah, luka dalam, sifilis, malaria, tetanus, tumor, dan radang 

selaput lendir mata. Kayu secang yang termasuk dalam anggota suku polong-

polongan (Fabaceae) ini, asalnya dari Asia Tenggara maritim dan banyak 

ditemukan di Indonesia (Anonim
b
, 2011). 

       Kandungan kimia tanaman secang antara lain brazilin, alkaloid, flavonoid, 

saponin, tanin, fenil propana, dan terpenoid (Sudarsono et al., 2002). Berdasarkan 

penelitian Herawati (1997), ekstrak serutan kayu secang dapat berefek positif 

menghambat pertumbuhan Streptococcus alpha pada plak gigi tiruan lengkap 

resin akrilik. Fraksi yang larut dalam kloroform dan fraksi yang larut dalam 

metanol memiliki daya antibakteri terhadap S. aureus dan E. coli, fraksi yang larut 

dalam petroleum eter tidak berefek antibakteri (Sumarni, 1994 cit Sudarsono et 

al., 2002). Penelitian Kuswandi et al. (2002) menyatakan bahwa fraksi metanol 

kayu secang dapat menghambat Mycobacterium tuberculosis H37Rv dengan nilai 

KBM (Kadar Bunuh Minimum) sebesar 1%. Hasil kromatografi lapis tipisnya 

menunjukkan adanya senyawa terpenoid, flavonoid, dan antrakinon. Berdasarkan 

penelitian Dianasari (2009) ekstrak etanol kayu secang yang dibuat baru 

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 

Shigella dysentriae dengan nilai KBM 0,125% b/v dan 0,25% b/v. 

       Berdasarkan data penelitian di atas, maka penelitian ini digunakan untuk 

menguji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kayu secang yang telah disimpan 

selama kurang lebih 1 tahun terhadap bakteri Staphylococcus aureus ATCC 

25923, Shigella sonnei ATCC 9290, dan Escherichia coli ATCC 25922 dengan 

metode difusi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan pengobatan penyakit infeksi terutama infeksi oleh bakteri. 
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B. Perumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan 

permasalahan : apakah ekstrak etanol kayu secang (Caesalpinia Sappan L.) yang 

telah disimpan selama kurang lebih 1 tahun mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923, Shigella sonnei ATCC 9290, dan 

Escherichia coli ATCC 25922? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : menetapkan aktivitas antibakteri ekstrak etanol 

kayu secang (Caesalpinia sappan L.) yang telah disimpan selama kurang lebih 1 

tahun terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923, Shigella sonnei ATCC 

9290, dan Escherichia coli ATCC 25922 dengan mengetahui zona hambatnya. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Secang (Caesalpinia sappan L.) 

a. Klasifikasi 

Kingdom    : Plantae (Tumbuhan) 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi   : Angiospermae 

Kelas   : Dicolyledone 

Bangsa   : Resales 

Suku   : Caesalpiniaceae 

Marga   : Caesalpinia 

Jenis   : Caesalpinia sappan L (Anonim, 2010). 

b. Nama Daerah 

              Kayu secang mempunyai berbagai macam nama tergantung tempatnya. 

Sumatra : seupeung (Aceh), sepang (Gayo), sopang (Batak), cacang (l). Jawa 

: secang (Sunda), kayu secang, soga jawa (Jawa), kayu secang (Madura). 

Nusa Tenggara : cang (Bali), sepang (Sasak), supa, supang (Bima), sepel 

(Timor), hong (Alor), sepe (Roti), hape (Sawu). Sulawesi : kayu sema 
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(Menado), dolo (Bare), naga, sapang (Makasar), sepang (Bugis). Maluku : 

sefen (Halmahera selatan), salawa, hinianga, sinyianga, singiang (Halmahera 

Utara), sunyiha (Ternate), roro (Tidore). 

c. Deskripsi 

              Secang merupakan tanaman perdu atau pohon kecil, tinggi 5-10 m, 

batang bulat, berwarna hijau kecoklatan. Batang dan percabangan berduri 

tempel berbentuk bengkok dan letak tersebar. Daun majemuk menyirip 

ganda, panjang 25-40 cm, jumlah anak daun 10-20 pasang yang letaknya 

berhadapan. Perbungaan majemuk berbentuk malai, keluar dari ujung tangkai 

dengan panjang 10-40 cm, mahkota bunga tabung, dan berwarna kuning. 

Buah polong, panjang 8-10 cm, lebar 3-4 cm, ujung seperti paruh, berwarna 

hitam jika masak, berisi biji 3-4. Biji bulat memanjang, panjang 15-18 mm, 

lebar 8-11 mm, tebal 5-7 mm, dan berwarna kuning kecoklatan (Dalimarta, 

2009). 

d. Kandungan Kimia 

              Secara kimia tumbuhan C. sappan dicirikan oleh beberapa golongan 

senyawa fenol, antara lain flavonoid, turunan 2’-metoksicalkon, turunan 

homoisoflavonoid, brazilin, dan turunan dibenzoksocin. Dilaporkan bahwa 

dari kayu batang C. sappan telah ditemukan zat warna fenol, yaitu brazilin, 

yang merupakan salah satu komponen utama C. sappan, bersama-sama 

dengan 3’-O-metilbrazilin, tetraasetilbrazilin, dan brazilein. Brazilin ini 

berwarna kuning tetapi dalam larutan alkali akan teroksidasi menjadi 

brazilein yang berwarna merah tua (Wallis, 1953). Selain itu secang juga 

mengandung senyawa asam tanat, asam galat, resin, resorsin, minyak atsiri, 

sapan merah, dan tannin (Soedibyo, 1998).  

e. Manfaat Tanaman Secang 

             Penelitian sebelumnya mencatat bahwa air rebusan kayu secang umumya 

digunakan sebagai peluruh haid yang kuat, dan astringen atau pengelat 

(Valkenburg 2001 cit Achmad 2007). C. sappan juga digunakan untuk 

menyembuhkan tuberculosis, diare, dan disentri. Telah dilaporkan pula bahwa 

tumbuhan ini digunakan untuk mengobati radang selaput lendir, batuk, pegal, 



5 
 

 
 

dan sifilis (Sangat et al., 2000). C. sappan terdaftar secara resmi dalam 

Materia Medika Indonesia, Jilid I, 1997, dan kayunya digunakan sebagai 

antidiare (Achmad, 2007). 

             Kayu secang mempunyai afinitas spesial pada darah. Rasa kayu secang 

manis, asin, bersifat hangat, astringen, dan tidak berbau. Berkhasiat 

mengaktifkan aliran darah, melarutkan gumpalan darah, mengurangi bengkak 

(swelling), meredakan nyeri (analgesik), menghentikan perdarahan 

(hemostatis), membersihkan darah, menawarkan racun, antiseptik, dan sedatif 

(Dalimarta, 2009). 

 

2. Bakteri 

a. Staphylococcus aureus 

Klasifikasi Staphylococcus aureus adalah sebagai berikut : 

Division : Protophyta 

Subdivision : Schizomucetea 

Classis  : Schizomucetes 

Ordo  : Eubacteriales 

Familia : Micrococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Species : Staphylococcus aureus (Salle, 1961) 

       Staphylococcus aureus berbentuk bulat. Koloni mikroskopik Staphylococcus 

aureus cenderung berbentuk menyerupai buah anggur. Staphylococcus aureus 

membentuk koloni berwarna kuning pada media yang kaya nutrisi dan sering kali 

bersifat hemolitik pada media agar yang mengandung darah. Bakteri ini bersifat 

anaerob fakultatif dan menghasilkan enzim koagulase serta dapat tumbuh dalam 

larutan NaCl 15% (Radji, 2010). 

       Staphylococcus aureus secara normal terdapat di bagian anterior hidung dan 

pada kulit, khususnya umum terdapat di daerah perineum dan menyebabkan 

infeksi piogenik (menghasilkan pus) pada manusia dan paling sering. Penyebaran 

Staphylococcus aureus ke dalam udara biasanya sering terjadi. Laki-laki lebih 

sering menyebarkan daripada wanita dan kulit di daerah perineum (Gibson, 1996). 
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b. Shigella sonnei 

Klasifikasi Shigella  sonnei adalah sebagai berikut : 

Division : Bacteria 

Subdivision : Proteobacteria 

Classis  : Gamma Proteobacteria 

Ordo  : Enterobacteriales 

Familia : Enterobacteriaceae 

Genus  : Shigella 

Species : Shigella sonnei (Anonim
a
, 2011) 

       Shigella  sonnei  merupakan bakteri batang Gram negatif yang tipis, bentuk 

coccobacilli terjadi pada perbenihan muda. Shigella merupakan bakteri fakultatif 

anaerob, tetapi tumbuh baik secara aerob. Koloni Shigella tidak memfermentasi 

laktosa. Ketidakmampuan memfermentasi laktosa diperlihatkan Shigella 

membentuk asam dari karbohidrat tetapi jarang memproduksi gas (Jawetz et al., 

2005). 

       Bakteri shigella dapat menyebabkan penyakit disentri basiler atau umumnya 

dikenal dengan Shigellosis. Infeksi Shigella praktis selalu terbatas pada saluran 

pencernaan. Infeksi Shigella sp. dapat diperoleh dari makanan yang sudah 

terkontaminasi. Air juga dapat terkontaminasi oleh bakteri ini. Infeksi Shigella 

terjadi jika ada kontak dengan feses yang terkontaminasi dan makanan yang 

terkontaminasi (Anonim
d
, 2011). 

 

c. Escherichia coli 

Klasifikasi  bakteri Escherichia  coli adalah sebagai berikut : 

Division : Protophyta 

Subdivision : Schizomycetea 

Classis  : Schizomycetes 

Ordo  : Eubacteriales 

Familia : Enterobacteriaceae 
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Genus  : Escherichia 

Species : E. coli (Salle, 1961) 

       Bakteri E. coli berbentuk batang, Gram negatif, fakultatif aerob, tumbuh baik 

pada media sederhana. Bakteri E. coli dapat melakukan fermentasi laktosa dan 

fermentasi glukosa, serta menghasilkan gas. Escherichia coli merupakan flora 

normal di dalam usus manusia dan akan menimbulkan penyakit bila masuk ke 

dalam organ atau jaringan lain. Escherichia coli merupakan penyebab utama 

meningitis pada bayi yang baru lahir dan penyebab infeksi traktus urinarius 

(pyelonephritis, cystitis) pada manusia yang dirawat di rumah sakit (Entjang, 

2003). 

 

3. Antibakteri 

       Antibakteri adalah obat atau senyawa kimia yang digunakan untuk membasmi 

bakteri, khususnya bakteri yang bersifat merugikan manusia (Jawetz et al., 2005). 

Kadar minimal yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau 

membunuh masing-masing dikenal sebagai Kadar Hambat Minimal  (KHM) dan 

Kadar Bunuh Minimal (KBM). Antimikroba tertentu aktivitasnya dapat 

meningkat dari bakteriostatik menjadi bakterisid bila kadar antimikrobanya 

ditingkatkan melebihi KHM (Setiabudy dan Gan, 1995). 

 

4. Uji Aktivitas Antibakteri 

       Beberapa bahan antimikrobial tidak membunuh tetapi hanya menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme. Bahan antimikrobial bersifat menghambat bila 

digunakan dalam konsentrasi kecil, namun bila digunakan dalam konsentrasi 

tinggi dapat mematikan mikroorganisme. 

       Pengukuran aktivitas bakteri dapat dilakukan dengan metode dilusi 

(pengenceran) atau dengan metode difusi. 

a. Metode dilusi 

       Zat antibakteri dengan konsentrasi yang berbeda-beda dimasukkan pada 

media cair. Media tersebut langsung diinokulasi dengan bakteri dan 

diinkubasi. Tujuan dari percobaan ini adalah menentukan konsentrasi terkecil 



8 
 

 
 

suatu zat antibakteri dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri 

uji. Metode dilusi agar membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya 

sehingga jarang digunakan. 

b. Metode difusi 

       Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi agar dengan 

menggunakan cakram kertas, cakram kaca, pencetak lubang. Prinsip metode 

ini adalah menggunakan zona hambatan pertumbuhan bakteri yang terjadi 

akibat difusi zat yang bersifat sebagai antibakteri di dalam media padat 

melalui pencadang. Daerah hambatan pertumbuhan bakteri adalah daerah 

jernih disekitar cakram. Luas daerah berbanding lurus dengan aktivitas 

bakteri, semakin kuat daya aktivitas antibakteri maka semakin luas daerah 

hambatnya (Anonim
c
, 2011). 

              Faktor-faktor yang mampengaruhi metode difusi agar, yaitu: 

a. Pradifusi, perbedaan waktu pradifusi mempengaruhi jarak difusi dari zat uji 

yaitu difusi antar pencandang. 

b. Ketebalan medium agar adalah penting untuk memperoleh sensivitas yang 

optimal. Perbedaan ketebalan media mempengaruhi difusi dari zat uji ke 

dalam agar, sehingga akan mempengaruhi diameter hambat. Makin tebal 

media yang digunakan akan makin kecil diameter hambat yang terjadi. 

c. Kerapatan inokulum, ukuran inokulum merupakan faktor terpenting yang 

mempengaruhi lebar daerah hambat, jumlah inokulum yang lebih sedikit 

menyebabkan obat dapat lebih jauh menyebar, sehingga daerah yang 

dihasilkan lebih besar, sedangkan jika jumlah inokulum lebih besar maka 

akan dihasilkan daerah hambat yang kecil. 

d. Komposisi media agar, perubahan komposisi media dapat merubah sifat 

media sehingga jarak difusi berubah. Media agar berpengaruh terhadap 

ukuran daerah hambat dalam hal mempengaruhi aktivitas beberapa bakteri, 

mempengaruhi kecepatan difusi antibakteri dan mempengaruhi kecepatan 

pertumbuhan bakteri. 

e. Suhu inkubasi, kebanyakan bakteri tumbuh baik pada suhu 37
0 

C. 
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f. Waktu inkubasi disesuaikan dengan pertumbuhan bakteri, karena luas daerah 

hambat ditentukan beberapa jam pertama, setelah diinokulasikan pada media 

agar, maka daerah hambat dapat diamati segera setelah adanya pertumbuhan 

bakteri. 

g. Pengaruh pH, adanya perbedaan pH media yang digunakan dapat 

menyebabkan perbedaan jumlah zat uji yang berdifusi, pH juga menentukan 

jumlah molekul zat uji yang mengion. Selain itu pH berpengaruh terhadap 

pertumbuhan bakteri (Rostinawati, 2009).  

 

E. Landasan Teori 

       Kuswandi et al. (2002) telah membuktikan adanya aktivitas antibakteri fraksi 

metanol kayu secang terhadap Mycobacterium tuberculosis H37Rv dan senyawa 

yang bertanggungjawab terhadap aktivitas tersebut adalah terpenoid, flavonoid, 

dan antrakinon. Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kayu secang terhadap 

Staphylococcus aureus dan Shigella dysentriae menunjukkan terdapat aktivitas 

antibakteri dengan nilai KBM sebesar 0,125% dan 0,25% (Dianasari, 2009).  

Uji aktivitas antibakteri fraksi etil asetat ekstrak etanol kayu secang 

terhadap Staphylococcus aureus dan Shigella dysentriae mempunyai aktivitas 

antibakteri dengan nilai KBM 0,25% dan 1% (Fajariah, 2009). Uji aktivitas 

antibakteri fraksi tidak larut air kayu secang terhadap Staphylococcus aureus dan 

Shigella dysentriae memiliki aktivitas antibakteri dengan nilai KBM sebesar 0,5% 

b/v dan 1% b/v (Kurnianto, 2009). 

 

F. Hipotesis 

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

selama kurang lebih 1 tahun memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, Shigella sonnei ATCC 9290, dan 

Escherichia coli ATCC 25922. 


