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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

   Pemanfaatan berbagai macam bahan alam dari tumbuhan alami untuk 

suatu pengobatan tradisional khususnya di Indonesia, merupakan salah satu 

upaya untuk meningkatkan kemampuan taraf hidup masyarakat sehat serta 

dapat mengatasi masalah kesehatan sebelum melakukan pengobatan modern. 

Upaya pengobatan secara tradisional atau alamiah merupakan salah satu 

alternatif yang biasa digunakan sebagai pendamping pengobatan modern 

(Siswadi, 2006). 

Pengobatan secara tradisional sudah begitu lama digunakan di seluruh 

dunia, baik di negara berkembang maupun dinegara maju. Menurut WHO 

(World Health Organization) sekitar 65% berasal dari pendu duk negara maju 

dan 80% berasal dari penduduk Negara berkembang yang sudah banyak 

menggunakan obat herbal sebagai obat tradisional. Dukungan WHO terhadap 

konsep back to nature sudah dibuktikan dengan adanya rekomendasi untuk 

menggunakan obat tradisional termasuk herbal dalam pemeliharaan kesehatan 

masyarakat dan pencegahan penyakit, terutama untuk penyakit kronis, 

penyakit degeneratif dan kanker (Widyawati, 2007). 

Di era sekarang ini banyak tanaman yang dapat digunakan sebagai obat 

tradisional untuk mengatasi berbagai penyakit termasuk infeksi, karena banyak 

orang beranggapan bahwa penggunaan obat tradisional relatif lebih aman 

dibandingkan dengan obat yang berasal dari bahan kimia. Salah satu diantara 

tanaman yang dapat digunakan sebagai obat adalah tanaman sambiloto 

(Andrographis Paniculata Ness) yang mengandung senyawa alkaloid, 

flavonoid, tanin, fenol, triterpenoid, saponin dan steroid dan memiliki fungsi 

masing-masing dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme atau 

antibakteri (Dalimartha, 2000). 

Sambiloto merupakan famili Acanthaceae sehingga banyak ditemukan 

di Negara India, Pakistan dan Srilanka, karena dapat tumbuh di tempat yang 



panas. Sambiloto dibudidayakan pada daerah India, India Timur, India Barat 

dan Mauritius. Karena merupakan salah satu tanaman yang paling banyak 

digunakan dalam formulasi obat herbal. Di India akar dan daun sambiloto 

digunakan untuk menyembukan sakit karena gigitan ular dan serangga 

sedangkan di Cina sambiloto digunakan sebagai obat antiinflamasi, antiperitik, 

obat influensa, disentri, infeksi saluran kencing dan radang paru-paru 

sedangkan untuk di Indonesia sambiloto digunakan untuk anti radang, 

antiperitik, atau meredakan demam, dan untuk penawar racun atau detoksikasi 

(Radha, dkk., 2011) 

Secara kimia tanaman sambiloto mengandung flavonoid dan lakton. 

Daun dan percabangannya lebih banyak mengandung lakton sedangkan 

komponen flavonoid dapat diisolasi dari akarnya, yaitu polimetok-siflavon, 

androrafin, panikulin, mono-0-metilwithin dan apigenin7,4 dimetileter. Selain 

komponen lakton dan flavonoid, pada tanaman sambiloto ini juga terdapat 

komponen alkane, keton, aldehid, mineral (kalsium, natrium, kalium), asam 

kersik dan damar. Oleh sebab itu tanaman sambiloto dapat juga digunakan 

sebagai obat antimikroba karena memiliki kandungan flavonoid yang terdapat 

dalam akarnya (Prapanza, Dan Marianto,2003). 

 Antimikroba merupakan salah satu penyebab terjadinya  perubahan 

yang tidak hanya dalam pengobatan penyakit infeksi tapi juga pada 

kelangsungan hidup manusia. Menurut pengamatan,  penyakit infeksi mungkin 

mendominasi dalam waktu dekat. Emerging (berkembang) dan reemerging 

(muncul kembali) penyakit infeksi telah mengindikasikan sebuah serangan 

balik  dari penyakit infeksi. Infeksi dengan organisme yang telah resisten 

terhadap obat kembali sehingga menjadi masalah penting dalam praktek klinis 

yang rumit untuk dijelaskan. Jika pengobatan penyakit infeksi dilakukan 

menggunakan obat yang telah resisten  terhadap  mikroba,  maka  hasil  terapi   

tidak  dapat mencapai efek yang menguntungkan sehingga dapat menyebabkan 

prognosis yang lebih buruk. Oleh sebab itu Andrographis paniculata telah 

dilaporkan bahwa telah menunjukkan efek antimikroba terhadap berbagai 

organisme mikroba (Jayakumar, dkk., 2013). 



Salah satu infeksi yang disebabkan oleh mikroba adalah bakteri 

Staphylococcus aureus yang dapat menyebabkan infeksi nosokomial. Infeksi 

nosokomial adalah infeksi yang diperoleh atau terjadi di Rumah Sakit, dimana 

infeksi ini dapat terjadi pada penderita, tenaga kesehatan, dan juga setiap orang 

yang datang kerumah sakit. Infeksi ini dapat ditularkan atau diperoleh melalui 

petugas kesehatan, orang sakit, pengunjung yang berstatus karier atau karena 

kondisi rumah sakit (Jawets, dkk., 2005). 

Bakteri Staphylococus aureus salah satu bakteri gram positif yang 

bentuknya bulat  dan biasanya tersusun dalam bentuk kluster tidak teratur yang 

miripi seperti anggur. Staphylococus aureus dapat dengan mudah tumbuh cepat 

pada beberapa media dan dengan aktif melakukan metabolisme, melakukan 

fermentasi karbohidrat serta menghasilkan berbagai macam pigmen dari 

berwarna putih hingga kuning gelap. Staphylococus aureus yang patogen 

sering menghemolisa darah, mengkoagulasi plasma dan menghasilkan 

berbagai enzim ekstraseluler dan toksin (Jawetz, dkk., 2005). 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya Sawitti, dkk., (2013) yang 

meneliti tentang daya hambat perasan daun sambiloto terhadap pertumbuhan 

bakteri Escherichia coli pada konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100%  besarnya 

zona hambat yang terbentuk secara berturut-turut yaitu 7,08 mm, 8,34 mm, 

9,038 mm dan 10,063 mm. Pada konsentrasi 100% membentuk zona hambat 

yang paling besar karena kemungkinan mengandung zat aktif yang lebih 

banyak  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

uji daya hambat pada akar tanaman sambiloto (Andrographis Paniculata Ness) 

terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah rebusan akar tanaman 

sambiloto (Andrographis Paniculata Ness) dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus?  

 



C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah rebusan akar tanaman sambiloto 

(Andrographis Paniculata Ness) dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus. 

2. Tujuan Khusus 

Adapaun yang manjadi tujuan khusus dalam penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui uji daya hambat rebusan akar tanaman sambiloto 

(Andrographis Paniculata Ness) terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dengan konsentrasi 20%, 40%, 60% dan 100%. 

b. Untuk mengetahui konsentrasi yang efektif dari rebusan akar sambiloto 

(Andrographis Paniculata Ness) terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus.  

D.  Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Peneliti 

Menambah informasi bagi ilmu pengetahuan, khusunya dalam bidang 

Teknologi Laboratorium Medis mengenai kemampuan rebusan akar 

tanaman sambiloto (Andrographis Paniculata Ness) sebagai daya hambat  

pertumbuhan bakteri Satphylococcus aureus. 

2.  Bagi Institusi 

Sebagai referensi bagi institusi untuk melakukan penelitian lanjutan. 

3.  Bagi Peneliti Lain  

Dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dibidang mikrobiologi 

sehingga dapat menjadikan sebagai bahan penyuluhan terhadap 

masyarakat mengenai pemanfaatan rebusan akar tanaman  sambiloto 

(Andrographis Paniculata Ness). 

4.  Bagi Masyarakat 

Tanaman sambiloto (Andrographis Paniculata Ness) yang selama ini 

dipercaya dapat mengobati penyakit, dengan adanya penelitian ini maka 

diharapkan mampu menunjukan manfaat dari rebusan akar tanaman 



sambiloto (Andrographis Paniculata Ness) sebagai uji daya hambat 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. 

 

 


