
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit infeksi merupakan salah satu permasalahan utama di bidang 

kesehatan di dunia. Penyakit infeksi dapat disebabkan oleh mikroorganisme 

patogen, seperti bakteri, virus, parasit atau jamur, yang dapat menyebar secara 

langsung maupun tidak langsung dari satu orang ke orang lainnya.1 

Salah satu patogen yang paling banyak menyebabkan infeksi pada manusia 

ialah bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini dapat menyebabkan berbagai 

infeksi, terutama pada kulit, jaringan lunak, tulang dan peredaran darah.2 

Staphylococcus aureus juga merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, 

keracunan makanan, dan sindroma syok toksik.3 

Antibiotik merupakan obat yang paling banyak digunakan pada infeksi 

yang disebabkan oleh bakteri.4 Seiring dengan penggunaannya yang tidak 

terkontrol dan tidak sesuai indikasi, menimbulkan terjadinya resistensi antibiotik. 

Adanya resistensi antibiotik menyebabkan penurunan kemampuan antibiotik 

tersebut dalam mengobati infeksi dan penyakit pada manusia, hewan dan 

tumbuhan. Lebih lanjut, resistensi menyebabkan terjadinya masalah seperti: 

meningkatnya angka kesakitan dan menyebabkan kematian, meningkatnya biaya 

dan lama perawatan, meningkatnya efek samping dari penggunaan obat ganda dan 

dosis tinggi.5  
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Menurut data WHO dalam Antimicrobial Resistance: Global Report on 

Surveillance menunjukkan bahwa Asia Tenggara memiliki angka tertinggi dalam 

kasus resistensi antibotik di dunia, khususnya infeksi yang disebabkan oleh 

Staphylococcus aureus yang resisten terhadap metisilin, sehingga mengakibatkan 

menurunnya fungsi antibiotik tersebut.6 

Berdasarkan hasil studi Antimicrobial Resistance in Indonesia, pada tahun 

2000-2004  di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan RSUP dr. Kariadi Semarang, 

membuktikan bahwa sudah terdapat kuman multi-resisten seperti MRSA 

(Methicillin Resistant Staphylococcus aureus) dan bakteri penghasil ESBL 

(Extended Spectrum Beta Lactamases).7  

Salah satu upaya mengurangi masalah resistensi ini ialah mengembangkan 

penelitian untuk lebih mengerti tentang mekanisme resistensi dan penemuan obat 

baru baik sintetik maupun yang berasal dari alam. Menurut WHO sekitar 80% 

penduduk di Negara berkembang menggunakan pengobatan tradisional  yang 

sebagian besar berasal dari tanaman.8 

Indonesia mempunyai banyak jenis tanaman yang berpotensi sebagai 

antibiotik, salah satunya adalah Polyscias fruticosa atau kedondong laut. Daun 

muda, bunga, akar, dan kulit kayu berguna dalam pengobatan tradisional.9 Daun 

kedondong bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan luka bakar, menangkal 

radikal bebas, dan menghambat pertumbuhan fungi dan bakteri.9–12 Daun 

kedondong mengandung senyawa- senyawa flavonoid, saponin, metanol dan tanin 

yang berkhasiat untuk antihistamin, antioksidan, antivirus, antibakteri, 

antiinflamasi sampai antikanker.13 
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Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa ekstrak dari daun kedondong 

hutan telah teruji memiliki aktivitas antibakteri. Berdasarkan latar belakang di atas 

penelitian ini dilakukan untuk menguji aktivitas antibakteri ekstrak daun 

kedondong laut (Polyscias fruticosa) terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus resisten metisilin. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Apakah ekstrak daun kedondong laut dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus resisten metisilin? 

 

1.3     Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Membuktikan efek ekstrak daun kedondong laut mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus resisten metisilin secara in vitro. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Membuktikan efek ekstrak daun kedondong laut dengan konsentrasi 25% 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus resisten 

metisilin secara in vitro. 

2. Membuktikan efek ekstrak daun kedondong laut dengan konsentrasi 50% 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus resisten 

metisilin secara in vitro. 
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3. Membuktikan efek ekstrak daun kedondong laut dengan konsentrasi 75% 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus resisten 

metisilin secara in vitro. 

4. Membuktikan efek ekstrak daun kedondong laut dengan konsentrasi 100% 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus resisten 

metisilin secara in vitro. 

5. Menentukan perbedaan pengaruh ekstrak daun kedondong laut dengan 

konsentrasi 25%, 50%, 75%, dan 100% dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus resisten metisilin secara in vitro. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Bagi pemerintah di bidang kesehatan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kelayakan ekstrak 

daun kedondong sebagai alternatif peningkatan efektivitas daya hambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang resisten terhadap 

antibiotik metisilin. 

2) Bagi masyarakat 

Memberikan pengetahuan mengenai manfaat ekstrak daun kedondong 

sebagai alternatif antibiotik yang teruji. 

3) Bagi ilmu pengetahuan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk melakukan 

penelitian terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus yang resisten metisilin lebih lanjut. 
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1.5 Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian penelitian 

No Judul Penelitian Metode Penelitian Hasil 

1 (Susilo, J. dkk) 

Antibacterial 

Effectiveness Test of 

Kedondong Bangkok 

(Spondias Dulcis L.) 

Leaf Extract Against 

Staphylococcus aureus 

Resistant and 

Escherichia coli 

Resistant 

Eksperimental Kesimpulan : 

Ekstrak etanol daun 

kedondong bangkok 

(Spondias dulcis 

L.) terbukti mempunyai 

aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri Staphylococcus 

aureus resisten dan 

Escherichia coli resisten. 

Kadar Hambat Minimal 
(KHM) ekstrak etanol daun 

kedondong bangkok 

(Spondias dulcis L.) terhadap 

E. coli resisten dan S. aureus 

resisten adalah 2%. b/v. 

2 (Balqis, Ummu. 

Masyitha, D. dkk) 

Proses Penyembuhan 
Luka Bakar dengan 

Gerusan Daun 

Kedondong (Spondias 

dulcis) dan Vaselin 

pada Tikus Putih 

(Rattus norvegicus) 

Secara Histopatologis 

Ekperimental Kesimpulan : 

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan 

bahwa pemberian gerusan 
daun kedondong dan vaselin 

dapat mempercepat proses 

penyembuhan luka bakar 

pada tikus putih. 

3 (Fitriani, S. Raharjo. 
Trimulyono, G) 

Aktivitas Antifungi 
Ekstrak Daun 

Kedondong (Spondias 

pinnata) dalam 

Menghambat 

Pertumbuhan 

Aspergillus flavus 

Eksperimental Kesimpulan : 

Ekstrak daun kedondong 
(Spondias pinnata) memiliki 

aktivitas antifungi yang dapat 

menghambat pertumbuhan 

jamur A. flavus. Konsentrasi 

ekstrak daun kedondong 

yang efektif dalam 

menghambat pertumbuhan 

koloni miselia jamur A. 

flavus secara in vitro. 

 

4 ( C. Pelangi) 

Potensi Antibakteri 
Ekstrak Daun 

Eksperimental Kesimpulan : 

Ekstrak daun kedondong 
bangkok memiliki senyawa 
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Kedondong Bangkok 

(Spondias dulcis Forst) 

aktif yang bersifat antibakteri 

terhadap pertumbuhan 

bakteri Gram positif 

(Staphylococcus aureus dan 

Bacillus subtilis) dan bakteri 

Gram negatif (Escherichia 

coli dan Pseudomonas 

aeruginosa) dan adanya 

senyawa metabolit pada 

tanaman tersebut.  

 

Telah banyak penelitian yang mengkaji kandungan daun kedondong. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah variabel bebas peneliti 

menggunakan ekstrak kedondong laut, metode, waktu, dan tempat penelitian. 

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susilo J,dkk memiliki 

persamaan dalam variabel terikat yaitu Staphylococcus aureus resisten namun 

variabel bebas, rancangan penelitian, subyek, waktu, dan tempat penelitian 

berbeda.
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