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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan tanaman sebagai obat tradisional telah lama dilakukan secara turun 

temurun oleh masyarakat Indonesia untuk mengatasi masalah kesehatan. Salah satu 

penyebab masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat Indonesia disebabkan oleh 

bakteri, untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut diperlukan zat yang bersifat 

antibakteri. Antibakteri merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri dan dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan infeksi pada manusia, hewan, 

dan tumbuhan serta dapat mengobati berbagai gangguan kesehatan yang disebabkan oleh 

bakteri (Goldberg, 1959). 

Salah satu penyebab dari gangguan kesehatan manusia adalah bakteri Escherichia 

coli (E. coli). Penyebaran E. coli dapat terjadi dengan cara kontak langsung (bersentuhan, 

berjabatan tangan, dan sebagainya) kemudian diteruskan melalui mulut (Melliawati, 

2009). Penyakit yang disebabkan oleh E. coli yaitu infeksi saluran kemih, diare, sepsis 

dan meningitis (Jawetz et al., 1995).  Mengingat bakteri Escherichia coli berbahaya bagi 

kesehatan manusia, maka perlu dilakukan penanggulangan atau pencegahan terhadap 

pertumbuhan bakteri E. coli, salah satunya adalah dengan memanfaatkan bahan aktif dari 

tanaman yang dapat digunakan sebagai antibakteri. Salah satu tanaman yang dapat 

dimanfaatkan sebagai antibakeri adalah tanaman trembesi (Prasad et al., 2008). 

Tanaman trembesi (Albizia saman (Jacq.) Merr) merupakan tanaman yang berasal 

dari Amerika tengah dan Amerika selatan sebelah utara (Nuroniah dan Kokasih, 2010). 

Menurut Prasad et al., (2008), ekstrak daun trembesi dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, dan Candida albicans). Berdasarkan 
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skrining fitokimia yang dilakukannya menunjukkan adanya senyawa tanin, flavonoid, 

saponin, steroid, glikosida kardiak, dan terpenoid dalam ekstrak daun trembesi. Rita 

(2014) melakukan uji fitokimia terhadap ekstrak daun trembesi yang positif mengandung 

senyawa triterpenoid, steroid, flavonoid, tanin, alkaloid dan saponin. Imam et al. (2010) 

melaporkan bahwa ekstrak kasar metanol kulit batang trembesi berpotensi sebagai 

antioksidan dan antimikroba. Menurut Staples dan Elevitch (2006), daun trembesi dapat 

digunakan sebagai obat tradisional antara lain obat demam, diare, sakit kepala, dan sakit 

perut.  

Kegunaan daun trembesi sebagai obat diare, erat kaitannya dengan pertumbuhan 

bakteri Escherichia coli dalam usus. Maka bagian tanaman trembesi yang digunakan pada 

penelitian ini adalah bagian daunnya yang berpotensi sebagai antibakteri terhadap E. coli. 

Salah satu senyawa aktif pada tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri 

adalah senyawa flavonoid (Abdul, 2008).  

Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa metabolit sekunder yang 

paling banyak ditemukan di dalam jaringan tanaman (Rajalakshmi dan Narasimhan, 

1985). Hayet Edziri et al. (2012) melaporkan bahwa senyawa flavonoid dalam bunga 

Retama raetam memiliki aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas 

aeruginosa dan Escherichia coli. Parubak (2013) melaporkan bahwa flavonoid dalam 

daun akway (Drimys beccariana Gibbs) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 

Escherichia coli dan Bacilus subtilis. Hendra et al. (2011) juga melaporkan bahwa 

flavonoid dalam buah mahkota dewa berkontribusi terhadap aktivitasnya sebagai 

antibakteri. 

Penelitian mengenai senyawa flavonoid sebagai antibakteri pada ekstrak tanaman 

telah banyak dilakukan, namun sejauh ini belum ada yang melakukan uji aktivitas 

antibakteri senyawa flavonoid pada ekstrak daun trembesi terhadap bakteri Escherechia 



3 
 

 

coli. Dengan adanya kandungan senyawa flavonoid dalam ekstrak daun trembesi, serta 

aktivitas flavonoid sebagai antibakteri, maka perlu dilakukan pemisahan senyawa 

flavonoid dalam daun trembesi, dan uji aktivitas antibakteri senyawa flavonoid tersebut 

terhadap bakteri Escherichia coli. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Jenis senyawa flavonoid apa yang terdapat dalam ekstrak daun trembesi (Albizia 

saman (Jacq.) Merr) yang berpotensi sebagai antibakteri terhadap Escherechia coli? 

2. Apakah senyawa flavonoid dalam ekstrak daun trembesi (Albizia saman (Jacq.) Merr) 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap Escherechia coli?  

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui jenis senyawa flavonoid yang terdapat dalam ekstrak daun trembesi 

(Albizia saman (Jacq.) Merr) yang berpotensi sebagai antibakteri terhadap 

Escherechia coli. 

2. Mengetahui aktivitas antibakteri senyawa flavonoid dalam ekstrak daun trembesi 

(Albizia saman (Jacq.) Merr) terhadap Escherechia coli. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 

pemanfaatan daun trembesi (Albizia saman (Jacq.) Merr) sebagai alternatif penghambat 

pertumbuhan bakteri, khususnya bakteri Escherechia coli. Penelitian ini juga diharapkan 

memberikan informasi kepada masyarakat bahwa daun trembesi dapat digunakan sebagai 

antibakteri. 

 

 


