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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A.  Latar Belakang Masalah 

Penyakit infeksi masih merupakan jenis penyakit yang sering terjadi di 

negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu penyebab penyakit infeksi 

adalah bakteri (Radji, 2011). Bakteri yang dapat menyebabkan infeksi adalah 

Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa. Escherichia coli merupakan flora 

normal yang terdapat dalam gastrointestinal, tetapi jika jumlahnya melebihi 

jumlah ambang batas normal gastrointestinal dapat menyebabkan infeksi seperti 

diare akut maupun kronis (Jawetz et al., 2005). Selain itu Escherichia coli dapat 

menyebabkan infeksi traktus urinarius, meningitis, dan septisemia (Yenny, 2007). 

Escherichia coli itu melekat pada usus besar dan bisa bertahan selama beberapa 

bulan bahkan beberapa tahun (Radji, 2011). Mardiastuti et al., (2007) mengatakan 

bahwa Escherichia coli sudah banyak ditemukan resisten terhadap antibiotik beta 

laktam. Sedangkan Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif 

yang merupakan salah satu penyebab infeksi nosokomial, yang sudah terbukti 

resisten terhadap trimetoprim atau sulfametoksasol, tetrasiklin, dan sefalosporin. 

Di Indonesia sebesar 39,4 % Pseudomonas aeruginosa dan 21,5 % Escherichia 

coli sudah resisten (Refdanita dkk, 2004). Alternatif lain untuk mengobati infeksi 

yang disebabkan karena resistensi yaitu dengan memanfaatkan tumbuhan.  

Salah satu tumbuhan berkhasiat adalah tumbuhan ilalang (Imperata 

cylindrica L.) yang dimanfaatkan bagian daunnya. Tumbuhan ini oleh masyarakat 

umumnya digunakan untuk mengobati diare, disentri, kencing nanah, berkeringat 

di malam hari, rematik, dan tumor (Parkavi et al., 2012). Sedangkan menurut Ling 

et al (2009) khasiat ilalang secara farmakologi yaitu dapat digunakan sebagai 

antidiuretik, antiinflamasi, neuroprotektif, dan antibakteri.  

 Sripanidkulchai et al., (2002) melaporkan aktivitas antibakteri dari ekstrak 

air dengan konsentrasi hambat minimum (KHM) terhadap Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus sebesar 62,5 mg/mL dan 

Klebsiella sp. dengan KHM > 125,0 mg/mL. Ekstrak air dan ekstrak etanol daun 
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ilalang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus dengan masing-masing zona hambatnya sebesar 20 mm 

dan 19 mm untuk ekstrak air sedangkan untuk ekstrak etanol zona hambatnya 

sebesar 14 mm dan 14 mm  (Parkavi et al., 2012). Aktivitas antibakteri ekstrak 

metanol, kloroform, polybutylene succinate (PBS) daun ilalang diteliti terhadap 5 

isolat klinis bakteri yaitu Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus 

subtilis, Staphylococcus aureus dan Candida albicans. Metode difusi dengan 

menggunakan disk 3 jenis ekstrak menunjukkan adanya tingkat variasi aktivitas 

antibakteri terhadap isolat bakteri uji dengan diameter zona hambat antara 6,33 ± 

0,58-11,67 ± 8,14 mm. Aktivitas tertinggi ditunjukkan pada ekstrak metanol daun 

ilalang terhadap Pseudomonas aeruginosa (11,67 ± 8,14 mm) pada 50 mg/mL, 

dan aktivitas terendah pada ekstrak metanol dengan konsentrasi 1 mg/ml terhadap 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Staphylococcus 

aureus sebesar 6,33 ± 0,58 mm (Ismail et al., 2011), dikatakan sangat poten jika 

memiliki zona hambat > 8 mm, poten dengan diameter zona hambat > 6 sampai < 

8 mm, dan dikatakan tidak poten jika memiliki zona hambat < 6 mm (Elgayyar, 

2001). Sedangkan berdasarkan penelitian yang lain Kadar Bunuh Minimum 

dengan  konsentrasi < 0,1 % dikatakan poten (Baron et al., 1994).  

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Ismail et al., 2011) memperoleh hasil 

uji aktivitas antibakteri yang poten, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut, serta adanya penemuan bakteri yang sudah resisten terhadap antibiotik 

yang telah ada, maka perlu penemuan obat baru yang berasal dari tumbuhan 

sebagai antibakteri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas 

antibakteri ekstrak air dan ekstrak etanol daun ilalang terhadap Escherichia coli 

dan Pseudomonas aeruginosa multiresisten. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membuktikan secara ilmiah khasiat daun ilalang sebagai antibakteri terhadap 

bakteri yang sudah resisten. 

 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun perumusan 

masalah sebagai berikut:  
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1. Apakah ekstrak air dan ekstrak etanol daun ilalang mempunyai aktivitas 

antibakteri terhadap Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa 

multiresisten ? 

2. Senyawa apa yang terkandung di dalam ekstrak air dan ekstrak etanol daun 

ilalang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Menentukan aktivitas antibakteri ekstrak air dan ekstrak etanol daun ilalang 

terhadap Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa multiresisten dengan 

mengukur diameter zona hambatnya menggunakan metode difusi. 

2. Mengetahui kandungan senyawa di dalam ekstrak air dan ekstrak etanol daun 

ilalang menggunakan uji tabung dan KLT. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Ilalang (Imperata cylindrica L.)  

                   
               Gambar 1. Daun Ilalang (Agoes, 2010) 

 

a. Sistematika Penamaan 

Dalam sistematika tumbuhan (taksonomi), ilalang dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Anak kelas : Commelinidae 
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Bangsa  : Cyperales 

Suku   : Poaceae (Gramineae) 

Marga  : Imperata 

Jenis                : Imperata cylindrica (L.) Raeusch.var.major (Nees) C. E. Hubb. 

    (Backer and Van Den Brink, 1965) 

 

b. Nama daerah 

Tumbuhan ilalang memiliki nama daerah yang berbeda-beda di setiap 

daerah, diantaranya yaitu naleueng lakoe (Aceh); jih (Gayo); rih (Batak); alang-

alang, kambengan (Jawa); ki eurih (Sunda); kebut, lalang (Madura). Kalimantan: 

halalang, tingen; ambengan (Bali), re (Sasak, Sumbawa), ati ndolo (Bima), witu 

(Sumba), kii, luo (Flores); he, padang, padanga, padango, deya, reja (Sulawesi); ri, 

weli, weri, wela hutu, palate, putune, ige, weljo, kuso, kusu-kusu (Maluku); 

gombur, ruren, mesofou, ukua, mentahoi, matawe, urmamu, omasa, kalepip (Irian) 

(Dalimartha, 2006).   

c. Morfologi tanaman 

Perawakan: herba, rumput, merayap, tinggi 30-180 cm. Batang: rimpang, 

merayap di bawah tanah, batang tegak membentuk satu perbungaan, padat, pada 

bukunya berambut jarang. Daun: tunggal, pangkal saling menutup, helaian; 

berbentuk pita, ujung runcing tajam, tegak, kasar, berambut jarang, ukuran 12-80 

cm x 35-18 cm. Bunga: susunan majemuk bulir majemuk, agak menguncup, 

panjang 6-28 cm, setiap cabang memiliki 2 bulir, cabang 2,5-5 cm, tangkai bunga 

1-3 mm, gluma 1; ujung bersilia, 3-6 urat, Lemma 1 (sekam); bulat telur melebar, 

silia pendek 1,5-2,5 mm. Lemma 2 (sekam); memanjang, runcing 0,5-2,5 mm. 

Palea (sekam); 0,75-2 mm. Benang sari: kepala sari 2,5-3,5 mm, putih kekuningan 

atau ungu. Putik: kepala putik berbentuk bulu ayam. Buah: tipe padi. Biji: 

berbentuk jorong, panjang 1 mm lebih (Sudarsono et al., 2002).    

d. Kandungan kimia 

Akar dan batang alang-alang mengandung manitol, glukosa, sakarosa, 

asam malat, asam sitrat, koisol, arundoin, silindrien, silindol A, graminon B, 

imperanin, stigmasterol, kampesterol, β-sitosterol, fernenol, arborinon, 
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isoarborinol, simiarenol, anemonin, dan tanin (Dalimartha, 2006). Hasil penelitian 

lain terhadap akar dan daun ditemukan 3 macam turunan flavonoid yaitu turunan 

3’,4’,7-trihidroksi flavon, 2’,3’-dihidroksi kalkon dan 6-hidroksi flavonol. Suatu 

turunan flavonoid yang kemungkinan termasuk golongan flavon, flavonol 

tersubstitusi pada 3-OH, flavanon atau isoflavon terdapat pada fraksi ekstrak yang 

larut dalam etil asetat akar alang-alang (Sudarsono et al., 2002). Menurut Ayeni 

dan Yahaya (2010) kandungan daun ilalang diantaranya terdapat alkaloid, 

flavonoid, tannin, saponin, terpenoid, dan fenol. 

                    
 

                                 
 

Gambar 2. Struktur kimia kandungan daun ilalang (Ayeni dan Yahaya, 2010) 

e. Khasiat dan Kegunaan        

  Rimpang digunakan untuk pelembut kulit, peluruh air seni, pembersih 

darah, penambah nafsu makan, penghenti perdarahan, di samping itu dapat 

digunakan pula dalam upaya pengobatan penyakit kelamin (kencing nanah, 

kencing darah, raja singa), penyakit ginjal, luka, demam, tekanan darah tinggi, dan 

penyakit syaraf (Sudarsono et al., 2002). 

  Daun ilalang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit atau sebagai 

suplemen herbal, selain itu dapat juga digunakan sebagai diuretik dan obat anti 

inflamasi (Ismail, 2011). 

 

2.  Escherichia coli         

  Klasifikasi bakteri Escherichia coli sebagai berikut: 

Divisio  : Protophyta 

2`,3`-dihidroksi kalkon 

6-hidroksi flavonol 

3`,4`,7-trihidroksi flavon 
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Classis  : Schizomycetes 

Ordo  : Eubacteriales 

Familia : Enterobacteriaceae 

Genus  : Escherichia 

Spesies : Escherichia coli   (Salle, 1961) 

 Escherichia coli termasuk dalam famili Enterobacteriaceae. Bakteri ini 

merupakan bakteri Gram negatif, berbentuk batang pendek (kokobasil), 

mempunyai flagel, berukuran 0,4 – 0,7 µm x 1,4 µm, dan mempunyai simpai. 

Escherichia coli tumbuh dengan baik di hampir semua media perbenihan, dapat 

meragi laktosa dan bersifat mikroaerofilik (Radji, 2011). Escherichia coli 

merupakan kuman opurtunitis yang banyak ditemukan dalam usus besar manusia 

sebagai flora usus (Syahrurachman et al., 1994). Escherichia coli juga bisa 

menyebabkan infeksi saluran kencing yang merupakan infeksi terbanyak (80%); 

gastroenteritis dan meningitis pada bayi, peritonitis, infeksi luka, kolesistitis, syok 

bakteremia karena masuknya organisme ke dalam darah dari uretra, kateterisasi 

atau sistoskopi atau dari daerah sepsis pada abdomen atau pelvis (Gibson, 1996). 

 

3.  Pseudomonas aeruginosa        

 Klasifikasi bakteri Pseudomonas aeruginosa sebagai berikut: 

Kingdom : Prokariota 

Divisi  : Protophyta 

Kelas  : Schizomycetes 

Bangsa  : Pseudomonadales 

Suku  : Pseudomonadaceae 

Marga  : Pseudomonas 

Jenis  : Pseudomonas aeruginosa   (Salle, 1961) 

 Bakteri Pseudomonas aeruginosa termasuk dalam famili 

Pseudomonadaceae. Bakteri ini merupakan Gram negatif, mempunyai flagel 

tunggal yang bersifat polar atau terkadang terdiri atas 2-3 flagel dan mempunyai 

ukuran 0,5-1 µm x 3 - 4 µm. Bakteri ini sering kali dihubungkan dengan penyakit 

yang ditularkan secara nosokomial pada manusia, yaitu infeksi yang didapat di 
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rumah sakit. Bakteri ini sering diisolasi dari penderita luka dan luka bakar yang 

berat. Selain dapat menyebabkan infeksi pada kulit, mata, atau telinga. 

Pseudomonas aeruginosa juga menyebabkan infeksi pada saluran napas bagian 

bawah, saluran kemih, dan organ lain (Radji, 2011). 

 

4. Resistensi Bakteri 

 Resistensi adalah kemampuan bakteri atau kuman yang menjadi kebal 

terhadap antibiotik (Jawetz et al., 2005). Sifat ini merupakan suatu mekanisme 

alamiah untuk bertahan hidup (Setiabudy dan Gan, 2007). Resistensi 

mikroorganisme dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu : 

a. Resistensi bawaan (primer) adalah resistensi yang menjadi sifat alami 

mikroorganisme disebabkan adanya enzim pengurai antibiotik pada 

mikroorganisme, sehingga secara alami dapat menguraikan antibiotik. 

b. Resistensi dapatan (sekunder) merupakan resistensi yang didapat karena kontak 

dengan agen antimikroba dalam waktu yang cukup lama, dan terbentuk mutan 

yang dapat terjadi secara cepat dapat pula dalam kurun waktu lama 

memperbanyak diri dan menjadi mutan jenis baru. 

c. Resistensi episomal adalah resistensi yang disebabkan pembawa faktor genetik 

berada di luar kromosom. 

d. Resistensi silang, resistensi tipe ini ialah mikroorganisme yang semula sensitif 

menjadi resisten terhadap suatu antibiotik serta semua derivatnya (Pratiwi, 

2008). 

 

5. Uji Aktivitas Antibakteri 

a. Metode Dilusi 

 Metode dilusi dibedakan menjadi dua yaitu dilusi cair dan dilusi padat.  

1) Metode dilusi cair ini dilakukan dengan cara mengukur MIC (Minimum 

Inhibitory Concentration atau Kadar Hambat Minimum, KHM) dan MBC 

(Minimum Bactericidal Concentration atau Kadar Bunuh Minimum, KBM). Cara 

yang dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikrobiologi 

pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji agen 
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antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya pertumbuhan 

mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan sebagai KHM 

tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair tanpa penambahan mikroba uji 

ataupun agen antimikroba, dan diinkubasi selama 18-24 jam. Media cair yang 

tetap terlihat jernih setelah inkubasi ditetapkan sebagai KBM (Pratiwi, 2008). 

2) Metode dilusi padat ini serupa dengan metode dilusi cair namun menggunakan 

media padat. Keuntungan metode ini adalah satu konsentrasi agen antimikroba 

yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji (Pratiwi, 2008). 

b. Metode Difusi 

 Metode yang paling sering digunakan yaitu metode difusi agar. Cakram 

kertas saring berisi sejumlah tertentu obat ditempatkan pada permukaan medium 

padat yang sebelumnya telah diinokulasi bakteri uji pada permukaannya. Setelah 

inkubasi, diameter zona hambatan sekitar cakram dipergunakan untuk mengukur 

kekuatan hambatan obat terhadap organisme uji. Metode ini dipengaruhi oleh 

beberapa faktor fisik dan kimia, selain faktor antara obat dan organisme (misalnya 

sifat medium dan kemampuan difusi, ukuran molekular dan stabilitas obat). 

Meskipun demikian, standarisasi faktor-faktor tersebut memungkinkan melakukan 

uji kepekaan dengan baik (Jawetz et al., 2005).   

 

6. Kromatografi Lapis Tipis (KLT)      

   Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan fisikokimia (Stahl, 

1985). Kromatografi lapis tipis dalam pelaksanaannya lebih mudah, lebih murah, 

dan peralatan yang digunakan lebih sederhana dibandingkan kromatografi yang 

lain (Gandjar dan Rohman, 2010).  

a. Fase diam 

 Fase diam yang sering digunakan dalam KLT adalah silica dan serbuk 

selulosa. Mekanisme utama yang terdapat pada KLT adalah partisi dan adsorbsi 

Lapisan tipis yang digunakan sebagai penjerap juga dapat dibuat dari silika yang 

telah dimodifikasi, resin penukar ion, gel eksklusi, dan siklodekstrin yang 

digunakan untuk pemisahan kiral (Gandjar dan Rohman, 2010). 
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b. Fase gerak         

 Fase gerak yang paling sederhana yaitu dengan menggunakan campuran 2 

pelarut organik dengan daya elusi campuran kedua pelarut ini dapat mudah 

diatur, sehingga pemisahan dapat terjadi secara optimal (Gandjar dan Rohman, 

2010). 

c. Angka Rf pada KLT 

 Jarak pengembangan senyawa pada kromatogram biasanya dinyatakan 

dengan angka Rf atau hRf. 

      

            (Stahl, 1985) 

 

E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data ilmiah tentang efek 

antibakteri ekstrak air dan ekstrak etanol daun ilalang terhadap Escherichia coli 

dan Pseudomonas aeruginosa multiresisten.  


