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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia dikenal sebagai sumber bahan baku obat-obatan tropis yang 

dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Pemanfaatan 

tanaman sebagai obat-obatan juga telah berlangsung ribuan tahun yang lalu. 

Namun penggunaannya belum terdokumentasi dengan baik. Tumbuhan yang 

dapat berkhasiat obat adalah jenis tumbuhan yang pada bagian-bagian tertentu 

baik akar, batang, kulit, daun maupun hasil eksresinya di percaya dapat 

menyembuhkan dan mengurangi rasa sakit (Noorhidayah & Sidiyasa, 2006). 

Tumbuhan yang diduga kuat memiliki bahan bioaktif adalah mangrove. 

Mangrove dalam farmasitika mempunyai peranan penting karena mangrove 

dapat menghasilkan suatu obat yang memiliki kemampuan tersendiri yang 

dapat menyembuhkan suatu penyakit. Pemanfaatan tumbuhan mangrove 

sebagai obat penyakit adalah pada bagian propagul (bakal tunas), daun dan 

batang (Purwanti, 2016). Mangrove (Avicennia marina) disebut juga dengan 

api-api yaitu pohon yang tumbuh dengan tegak, memiliki ketinggian mencapai 

30 m. Daun mangrove (Avicennia marina) mengandung senyawa aktif  yaitu 

alkaloid, triterpenoid, saponin, tanin, glikosida, dan flavonoid yang dapat 

digunakan sebagai antioksidan, antimikroba, antifungi, dan antibiotik (Wibowo 

dkk. 2009). Mangrove dapat di  gunakan untuk mengobati berbagai penyakit, 

salah satu penyakit  yang disebabkan oleh mikroba  patogen yaitu penyakit 

infeksi. 

Penyakit infeksi adalah jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh 

penduduk di negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu dari penyebab 

penyakit infeksi yaitu bakteri (Gibson,1996). Bakteri yang dapat menyebabkan 

penyakit infeksi diantaranya adalah bakteri Escherichia coli dan Streptococcus 

pyogenes. Escherichia coli, yaitu bakteri facultatively anaerobic Gram negatif 
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berbentuk batang yang termasuk dalam family Enterobacteriaceae. Pada 

tingkat dunia, ETEC (Escherichia coli enterohemoragik) telah mengakibatkan 

lebih dari 600 juta kasus diare dalam setahun (Wijayakusuma 2006). Bakteri 

Escherichia coli termasuk bakteri yang dapat menyebabkan keluhan diare. 

Streptococcus pyogenes (Streptokokus group A) adalah organisme 

yang diketahui dapat menimbulkan beraneka ragam penyakit pada manusia 

.Penyakit yang umum disebabkan oleh bakteri ini adalah faringitis bakterial 

(radang tenggorokan) dan impetigo (infeksi kulit) (Yunita, 2011) 

Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak daun 

mangrove (Avicennia marina) pada konsentrasi 20% sangat efektif digunakan 

sebagai antibakteri pada ikan Tongkol (E. affinis) (Iswadi, 2015). Dalam  

penelitian lain (Johannes dkk, 2017) dalam penelitiannya diperoleh ekstrak 

mangrove Avicennia marina bersifat bakteriostatik terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus yaitu memiliki zona hambat sebesar 16 mm.   

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat perbedaan 

penelitian dengan yang akan dilakukan peneliti yaitu pada bahan uji 

menggunakan sari daun mangrove. Berdasarkan kandungan antibiotik yang 

dimiliki daun mangrove (Avicennia marina) yaitu memiliki khasiat sebagai 

antibakteri, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian tentang ”uji daya 

hambat sari daun mangrove (Avicennia marina) terhadap pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli dan Streptococcus pyogenes” dengan menggunakan 

konsentrasi 20%,40%,60%,80% dan 100%.   

B. Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apakah sari daun 

mangrove (Avicennia Marina) efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli dan Streptococcus pyogenes?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui daya hambat sari 

daun mangrove (Avicennia Marina) terhadap pertumbuhan Escherichia 

Coli dan Streptococcus Pyogenes. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui daya hambat sari daun mangrove (Avicennia 

Marina) terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan 

Streptococcus pyogenes pada konsentrasi 20%,40%,60%,80% dan 

100%. 

b. Untuk mengetahui konsentrasi yang efektif dari sari daun mangrove 

(Avicennia Marina) terhadap pertumbuhan Escherichia coli dan 

Streptococcus pyogenes. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Institusi 

Diharapakan hasil dari penelitian ini dapat menjadi salah satu 

informasi atau bahan masukkan dan menambah literatur perpustakaan 

Poltekkes Kemenkes Kendari. 

2. Manfaat Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam 

mengaplikasikan ilmu yang di peroleh selama pendidikan. 

3. Manfaat Bagi Masyarakat 

Sebagai bahan informasi mengenai khasiat dari sari daun mangrove 

terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Streptococcus 

pyogenes 

4. Manfaat Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan informasi dan bahan acuan penelitian lain. 

 


