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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Infeksi menular seksual (IMS) adalah penyebab utama penyakit 

global, infertilitas, cacat jangka panjang akut dan kematian pada jutaan pria, 

wanita dan bayi (Cane dkk, 2016).  Prevalensi Infeksi menular seksual (IMS) 

di negara berkembang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di negara maju. 

Pada usia remaja yaitu berkisar 15 hingga 24 tahun merupakan 25% dari 

semua populasi yang aktif secara seksual, tetapi memberikan kontribusi 

hampir 50% dari semua hasil kasus IMS yang diperoleh (Sarwono, 2011). 

 Salah satu penyakit Infeksi menular seksual adalah Gonore yang 

disebakan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Bakteri Neisseria 

gonorrhoeae merupakan bakteri intraseluler berbentuk diplokokkus gram 

negatif, berbentuk biji kopi dengan lebar 0,8 µ, panjang 1,6 µ bersifat tahan 

asam dan manusia merupakan satu-satunya faktor host alamiah untuk 

gonokokus (Sari dkk., 2012). Bentuk koloni bakteri Neisseria gonorrhoeae 

pada media perbenihan diperkaya (enrichment) cembung, permukaan 

mengkilat, bersifat mukoid dan bergaris tengah antara 1-5 mm. Sedangkan 

pada subkultur koloni kurang cembung dan tidak mengkilat, hasil tes oksidase 

dan katalase positif (Syahrurachman, 2010). 

Neisseria gonorrhoeae merupakan bakteri yang terdapat dalam 

eksudat dan sekresi (cairan tubuh) ditularkan melalui kontak intim, seperti 

kontak seksual atau persalinan pervaginam (Comkornruecha, 2013). Neisseria 

gonorrhoeae merupakan agen penyebab gonore dan sindrom klinis yang 

berhubungan (uretritis, servisitis, bakterimia, artritis, dan lain-lain).  Gonore 

terjadi akibat kontak fisik dengan permukaan mukosa dari individu yang 

terinfeksi, biasanya melalui pasangan seksual.  Masa inkubasi pada wanita 

sulit ditentukan karena pada umumnya asimptomatik, dan baru diketahui 

setelah terjadinya komplikasi (Daili & Nilasari, 2016). 
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Uretritis gonore atau infeksi pada uretra akibat gonore seringkali 

ditandai dengan terjadinya peradangan pada uretra yang ditandai dengan 

adanya nanah yang keluar dari orifisiumuretra eksternum (lubang kemih), 

rasa panas, gatal bagian distal (bawah) uretra, disuria (nyeri saat buang air 

kecil), polakisuria (buang air kecil yang sering namun dengan volume yang 

sedikit), keluarnya cairan tubuh dari ujung uretra yang kadang disertai darah, 

dan rasa nyeri saat ereksi (Sambonu dkk, 2016). 

Total kasus gonore yang tercatat di seluruh dunia tahun 2018 terdapat 

583.405 kasus (CDC, 2019).  Hasil Laporan Survei Terpadu dan Biologis 

Perilaku (STBP) yang dilakukan oleh Kementrian Kesehatan RI, prevalensi 

infeksi menular seksual (IMS) di Indonesia pada tahun 2011 terdapat sebesar 

179 % kasus infeksi gonore dan klamidia(Upik  dkk, 2015).  

Hasil sensus dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara 

mengenai jumlah kasus Infeksi Menular Seksual tahun 2012, terdapat 1.568 

kasus di Sulawesi Tenggara (Dinkes Sultra 2012). 

Penyakit Gonore dapat diobati dengan pemberian antibiotik.  Namun 

gonore masih merupakan masalah kesehatan yang signifikan di seluruh dunia 

karena masalah resistensi multi-obat dan tidak adanya vaksin yang efektif. 

Pasien yang terinfeksi Neisseria gonorrhoeae belum memperlihatkan respon 

imun yang lebih baik pada infeksi berturut-turut (Escobaret dkk, 2018). 

Beberapa strain kuman gonokokus di seluruh dunia saat ini resisten terhadap 

penisilin, tetrasiklin, dan agen antimikroba lama lainnya, sehingga 

menyebabkan perubahan dalam pengobatan (WHO, 2014).   

Berdasarkan referensi yang digunakan Puspandari dkk 2016, yaitu 

Cilical Laboratory Standard Institutes (CLSI) dan Sweden Reference Group 

for Antibiotics (SRGA), Sebanyak 277 isolat Neisseria gonorrhoeae berhasil 

diisolasi dari 880 responden. Sebanyak 178 isolat dilakukan uji resistensi pola 

kepekaan antibiotik hampir sama disetiap wilayah. Persen resisten total 

terhadap masing-masing antibiotik yaitu penisilin 86,00%; tetrasiklin 

87,20%; levloksasin 76,00%; ofloksasin 61,50%; siprofloksasin 59,80%; 

azitromisin 2,80%; kanamisin 29,60% dan spektinomisin 0,60%. 
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Keterbatasan antibiotik yang disebabkan oleh fenomena resistensi 

serta harga obat yang mahal,  mengarah pada usaha penemuan antimikrobial 

baru yang lebih sensitif dan efektif maka diperlukan penelitian dan pengujian 

untuk menemukan bahan yang memiliki daya antimikoba yang aman, 

berkhasiat, murah, dan mudah diperoleh.  

 Obat tradisional adalah obat yang diolah secara tradisional, turun-

temurun, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan, atau 

kebiasaan setempat, baik bersifat magis maupun pengetahuan tradisional. 

Keuntungan penggunaan obat tradisional yaitu antara lain bahan bakunya 

mudah diperoleh berupa tanaman maupun hewani dan harganya murah 

(Menghingko dkk, 2010). 

Tanaman dapat dijadikan herbal atau obat tradisional karena 

mempunyai banyak manfaat, mulai dari mengobati penyakit kelas ringan 

bahkan sampai ke penyakit kelas berat. Salah satu tanaman herbal yang 

berpotensi tinggi sebagai antimikroba adalah putri malu (Mimosa pudica 

Linn). 

Putri malu merupakan salah satu tumbuhan perdu yang banyak 

tersebar dan sangat mudah ditemukan di Indonesia. Putri malu mempunyai 

kandungan ≤9% senyawa aktif, dengan konsentrasi yang paling besar terdapat 

pada bagian daun. Berdasarkan dari hasil pemeriksaan skrining fitokimia 

tanaman putri malu (Mimosa pudica Linn) yang dilakukan oleh Paul dkk 

(2012), tanaman putri malu positif mengandung beberapa senyawa polifenol 

seperti alkaloid, flavonoid, terpenoid, sterol, tannin, dan saponin (Anggita, 

2018). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Menghingko dkk (2010) 

memperlihatkan bahwa terdapat  efek antimikroba pada ekstrak daun putri 

malu terhadap bakteri Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterobacter 

cloacae, Pseudomonas aeruginosa dan Proteus stuarti dengan hasil yang 

lebih efektif yaitu  menggunakan konsentrasi ekstrak daun putri malu 100% 

dibanding dengan konsentrasi ekstrak daun putri malu 50% dan 33% dengan 

merujuk pada hasil panjangnya diameter zona hambat yang terbentuk oleh 
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bakteri Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterobacter cloacae, 

Pseudomonas aeruginosa dan Proteus stuarti. 

Abirami dkk (2014) menunjukkan hasil bahwa ekstrak tumbuhan putri 

malu memiliki kemampuan penghambatan terhadap aktivitas bakteri dan 

jamur patogen. Hal ini didukung dengan uji fitokimia yang menunjukkan 

adanya senyawa saponin yang memiliki potensi untuk menghambat mikroba 

(Ranjan, 2013).  

Potensi dari kandungan tanaman putri malu masih sangat kurang 

dimanfaatkan khususnya di Indonesia, bahkan tanaman putri malu ini 

dianganggap sebagai tanaman liar yang bersifat pengganggu. Berdasarkan 

uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui efektivitas ekstrak 

tanaman putri malu terhadap pertumbuhan bakteri Neisseria gonorrhoeae. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ekstrak 

daun Putri Malu (Mimosa pudica Linn) efektif dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Neisseria gonorrhoeae? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui efektivitas ekstrak daun Putri Malu (Mimosa 

pudica Linn)dalam menghambat pertumbuhan bakteri Neisseria 

gonorrhoeae. 

2. Tujuan Khusus 

Adapun yang menjadi tujuan khusus dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

a. Untuk melakukan pengujian efektivitas ekstrak daun putri malu 

(Mimosa pudica Linn) dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Neissseria gonorrhoeae pada konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, 

100%. 

b. Untuk melakukan pengujian efektivitas ekstrak daun putri malu 

(Mimosa pudica Linn) dengan pembanding Kontrol positif 
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Siprofloksasin dalam menghambat pertumbuhan bakteri Neissseria 

gonorrhoeae 

c. Untuk mengetahui konsentrasi yang efektif dari ekstrak daun putri 

malu (Mimosa pudica Linn) dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Neissseria gonorrhoeae dengan pembanding Kontrol 

positif Siprofloksasin. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis Penelitian  

Manfaat teoritis penelitian yaitu menambah informasi bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang Teknologi Laboratorium Medis 

mengenai kandungan ekstrak daun Putri Malu (Mimosa pudica Linn) 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri Neisseria gonorrhoeae.  

2. Manfaat Praktis Penelitian  

a. Penelitian ini dapat meningkatkan kualitas ilmu dalam bidang 

mikrobiologi dan pengembangan profesi Teknologi Laboratorium 

Medis.  

b. Dapat digunakan sebagai landasan riset penelitian selanjutnya  
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