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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kejadian luka bisa terjadi dalam kegiatan sehari hari, seperti contohnya 

luka terjatuh atau gesekan atau luka kecil pada tubuh jika di biarkan akan terjadi 

kontaminasi bakteri yang menyebabkan terjadinya infeksi. 

Salah satu bakteri yang menyebabkan infeksi pada kulit yang terluka 

adalah bakteri Staphylococcus aureus(Sim dan Romi, 2009).Bakteri ini secara 

alami hidup pada kulit dan membran mukosa manusia. Apabila terjadi luka atau 

goresan maka bakteri ini akan masuk dalam tubuh dan menginfeksi kulit sehingga 

menyebabkan kulit bernanah. 

Pengobatan terhadap infeksi Staphylococcus aureus dilakukan dengan 

pemberian antibiotik. Sejak ditemukan zat antimikroba, banyak zat-zat yang 

terbukti efektif melawan bakteri, dan mikroba patogen.Namun, perkembangan 

mikroba patogen dapat membentuk suatu sistem kekebalan atau resistensi 

terhadap satu atau lebih jenis antibiotik. (lamborgia et al., 2016) 

Berdasarkan hal di atas, maka sangat masuk akal untuk beranggapan 

bahwa antibiotik-antibiotik yang baru hanya akan menunda masalah, dan pada 

saatnya nanti bakteri akan menjadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Oleh karena 

itu para ilmuan medis terutama di Eropa dan Asia memilih penelitian dari 

antibiotik senyawa tunggal ke antibiotik senyawa kompleks yang berasal dari 
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ekstrak tumbuhan obat. Hal ini terjadi karena pada ekstrak tumbuhan obat 

ditemukan puluhan bahkan ratusan senyawa aktif yang memiliki fungsi yang sama 

maupun yang berlainan. (lamborgia et al, 2016) 

Salah satu jenis tanaman yang bernama tanaman jarak cina atau  (Jatropha 

multifida Linn.) dapat digunakan sebagai obat luka. Berdasarkan pengalaman 

empiris, getah jarak cina digunakan sebagai obat luar seperti luka baru dan untuk 

mengobati berbagai jenis infeksi dengan langsung mengoleskan getah jarak cina 

pada luka tersebut (Hariana,2013). 

Jarak cina memiliki rasa agak pahit dan bersifat netral. Beberapa bahan 

kimia yang terkandung dalam jarak cina, diantaranya α–amirin, kampesterol, 7-

αdiol, stimasterol, β-sitosterol, dan HCN.Selain itu, batangnya mengandung 

alkaloid, saponin, flavonoid, dan tanin (Hariana, 2013).Kandungan yang 

berkhasiat untuk penyembuhan luka dalam getah pohon jarak cina (Jatropha 

multifida L) adalah flavonoid digunakan sebagai antiinflamasi. Saponin 

digunakan sebagai zat antibiotik yang dapat mempercepat penyembuhan luka 

karena menghambat pertumbuhan bakteri. 

Penelitian Darmawi  dkk (2013), juga  telah melaporkan bahwa terdapat 

daya hambat getah jarak cina (Jatropha multifida L.) terhadap Staphylococcus 

aureus secara in vitro. Kemudian, Arianingsih dkk(2015), menyimpulkan bahwa 

pengaruh ekstrak daun jarak cina (Jatropha multifida L.)secara in vitro 

menunjukkan pengaruh pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, 

dankonsentrasi terbaik dari ekstrak daun jarak cina (Jatropha multifida L.) adalah 

konsentrasi 50% . 
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Berdasarkan latar belakang diatas perlu dilakukannya penelitian tentang 

efektivitas antibiotik getah daun jarak cina berdasarkan tingkat umur daun jarak 

cina (Jatropha mutifida L) dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aueus. 

B. Rumusan Masalah 

 Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemberiaan 

getah daun jarak cina (Jatropha multifida Linn)berdasarkan  umur daun jarak cina 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus biakkan murni. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk menguji pemberian getah daun jarak cina (Jatropha multifida Linn.) 

berdasarkan umur daun terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. 

D. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Memberikan informasi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang 

penggunaan getah jarak cina (Jatropha multifida Linn.) berdasarkan umur daun 

yang dapat digunakanuntuk menghambatbakteri Staphylococcus aureus. 

2. Menjadi bahan referensi atau pustaka untuk dapat dikembangkan dalam 

penelitian selanjutnya. 

 


