
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang  

Streptococcus merupakan kelompok bakteri heterogen yang dapat 

berkolonisasi dan  menginfeksi manusia. Streptococcus mutans adalah salah satu 

spesies Streptococcus yang dapat menginfeksi manusia dan merupakan kelompok 

bakteri yang penting dalam kesehatan. Hal ini dikarenakan, organisme ini 

merupakan komponen penting dalam proses timbulnya plak gigi dan produksi 

asam laktat selama proses metabolisme gula yang dapat menyebabkan  karies gigi 

(Engleberg, Dirita and S.dermody, 2006). Selain itu, kelompok mutans merupakan 

penyebab paling umum endokarditis subakut pada pasien dengan masalah  katup 

jantung atau katup jantung buatan. Bakteri ini bertanggung jawab atas kejadian 

bakteremia setelah prosedur invasif dental atau urogenital, dan pada pasien 

dengan imunosupresi yang menjalani kemoterapi dan transplantasi sumsum tulang 

(Leboffe and Pierce, 2011). 

Streptococcus mutans menjadi yang paling banyak menyebabkan gigi 

berlubang di seluruh dunia yang kemudian menjadi penyebab timbulnya karies 

gigi (Leboffe and Pierce, 2011). Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 

2013, tingkat prevalensi masalah gigi dan mulut secara nasional yaitu sebesar 

25,9% dalam 12 bulan terakhir dimana terdapat 31,1% yang menerima perawatan 

dan pengobatan dari tenaga medis gigi, sementara 68,9% lainnya tidak dilakukan 

perawatan. Sebanyak 14 provinsi mempunyai prevalensi masalah gigi dan mulut 

di atas angka nasional  (Kemenkes RI, 2013). Provinsi Bali berdasarkan hasil riset 

kesehatan dasar provinsi Bali tahun 2013, berada pada peringkat ke-17 dengan 
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ditemukan sebanyak 24,0% penduduk Bali mempunyai masalah gigi dan mulut 

dalam 12 bulan terakhir dimana terdapat 38,8% yang menerima perawatan dan 

pengobatan dari tenaga medis gigi, dan 61,2% lainnya tidak dilakukan perawatan 

(Pranata et al., 2013). Berdasarkan hasil riset tersebut dapat disimpulkan bahwa 

tingkat prevalensi masalah gigi dan mulut yang belum mendapatkan perawatan 

atau pengobatan di Indonesia khususnya di Bali terbilang cukup tinggi. 

Penyakit yang disebabkan oleh bakteri khususnya Streptococcus mutans, 

biasanya ditanggulangi dengan pemberian antibiotik. Namun, pada saat ini timbul 

masalah yaitu bakteri tersebut resisten terhadap beberapa antibiotik yang telah 

umum digunakan  (Lerner, Quellette and Sobel, 2009). Hal ini muncul sebagai 

akibat pemakaian antibiotik yang kurang tepat dosis, macam dan lama pemberian  

sehingga kuman berubah menjadi resisten (Negara, 2014). Hasil penelitian Jain 

and Pundir (2009), melaporkan bahwa Streptococcus mutans resisten terhadap 

antibiotik Metronidazole, ciprofloxacin  dan rifampicin. Hasrul (2016), 

melaporkan bahwa Streptoccus mutans telah mengalami resistensi terhadap 

antibiotik amoksisilin, kemudian untuk antibiotik seftriakson 85% dari 10 pasien 

sudah mengalami resisten. 

Meningkatnya jumlah dan jenis patogen yang resisten terhadap obat 

menjadi masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius (Willey, Sherwood and 

Woolverton, 2008). Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menghindari 

dan meminimalkan efek samping penggunaan obat kimia adalah dengan 

mengkonsumsi obat-obatan yang terbuat dari tanaman obat. Hal ini dikarenakan, 

obat-obatan dari tanaman lebih aman digunakan, apalagi untuk jangka panjang. 

Pemanfaatan tanaman sebagai obat sudah ada seumur dengan peradaban manusia. 
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Tumbuhan yang merupakan bahan baku obat tradisional tersebut tersebar 

hampir di seluruh Indonesia. Di hutan tropis Indonesia terdapat 30.000 spesies 

tumbuhan. Dari jumlah tersebut sekitar 9.600 spesies diketahui berkhasiat obat, 

tetapi baru 200 spesies yang telah  dimanfaatkan sebagai bahan baku pada industri 

obat tradisional (Herbie, 2015). 

Masyarakat Indonesia khususnya Bali biasanya menggunakan daun 

legundi sebagai pengusir nyamuk, dengan cara mengibaskan daun legundi 

disekitaran tempat tidur (Lisprayatna, Murti dan Sulaiman, 2012). Kemajuan 

teknologi yang semakin canggih menyebabkan  manfaat lain dari tanaman legundi 

dapat teridentifikasi. Manfaat lain dari tanaman legundi yaitu memiliki aktivitas 

farmakologi sebagai antibakteri, antifungi, insektisida, antikanker, analgesik, 

antialergi maupun antipiretik. Sebagai tanaman obat, legundi dapat digunakan 

dalam pengobatan batuk maupun demam.  Daun legundi telah digunakan sebagai 

obat reumatik, inflamasi, analgesik, antikovulsan, sedative, hipnotik. Ekstrak daun 

juga memiliki aktivitas insektisidal, sitotoksik, dan fungisidal. Akar legundi 

mempunyai aktivitas sebagai ekspektoran dan  tonik (penguat). Kandungan 

diterpenoids mempunyai aktivitas sebagai antituberkular terhadap Mycobacterium 

tuberculosis (Suarsana, Kumbara dan Satriawan, 2015). 

Penelitian yang dilakukan oleh Cania B dan Setyaningrum (2013), 

melaporkan bahwa kandungan fitokimia ekstrak etanol daun legundi meliputi 

saponin, flavonoid, dan alkaloid. Ketiga senyawa tersebut merupakan antibakteri 

alami yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri dengan mekanisme 

antibakterinya masing-masing. Saponin merupakan senyawa aktif permukaan dan 

bersifat seperti sabun. Senyawa aktif permukaan yang kuat sehingga menurunkan 



4 
 

tegangan permukaan sel yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dinding sel 

bakteri (Suryani, 2014).  

Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri adalah membentuk 

senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler bakteri, sehingga dapat merusak 

membran sitoplasma bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler 

(Suryani, 2014). Alkaloid merupakan kelompok metabolit sekunder tanaman 

terbesar yang terdiri atas nitrogen dasar yang disintesis dari pembentukan blok 

asam amino dengan berbagai radikal menggantikan satu atau lebih dari atom 

hidrogen dalam cincin peptide yang mengandung oksigen. Senyawa nitrogen 

inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri dan dieksploitasi sebagai obat-

obatan, stimulan psiko-narkotika, dan racun narkotika karena kegiatan biologis 

tanaman yang terkenal (Omojate et al., 2014). 

Berdasarkan informasi kandungan fitokimia yang yang terdapat dalam 

daun legundi, dapat diketahui bahwa ektrak daun legundi dapat dimanfaatkan 

sebagai antibakteri. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa ekstrak daun 

legundi memiliki aktivitas antibakteri. Penelitian yang dilakukan oleh Aziz et al., 

(2011), melaporkan bahwa ekstrak etanol daun legundi dengan konsentrasi 40% 

mampu menghambat pertumbuhan Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, 

Staphylococcus aureus, Vibrio para , dan Escherichia coli.  

Berdasarkan penelitian Rajakan et al., (2014) ekstrak daun legundi  telah 

terbukti memiliki aktivitas antibakteri terhadap Bacillus subtilis dengan zona 

penghambatan sebesar 0,5 cm dari ekstrak aseton dari Vitex trifolia L., ekstrak 

etanol dari Vitex trifolia L.  menunjukkan zona penghambatan pada 0,75 cm dan 

ekstrak air menunjukkan zona penghambatan sebesar 0,1 cm. Pada bakteri 
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Escherichia coli ekstrak aseton Vitex trifolia L. menunjukkan zona penghambatan 

sebesar 0,15 cm, ekstrak etanol Vitex trifolia L. telah menunjukkan zona 

penghambatan pada 0,25 cm, dan Ekstrak air Vitex trifolia L. telah menunjukkan 

zona penghambatan sebesar 0,35 cm. Selain itu, Ekstrak kloroform dan ekstrak 

metanol daun legundi (Vitex trifolia L.) mempunyai kemampuan membunuh 

Mycobacterium tuberculosis dengan KHM 2% untuk ekstrak kloroform dan KHM 

0.5% untuk ekstrak metanol. Hasil KLT menunjukkan ekstrak kloroform 

mengandung flavonoid dan minyak atsiri, sedangkan ekstrak metanol 

mengandung flavonoid dan saponin (Karuniawati, Iravati dan  Indrayudha, 2009). 

Berdasarkan penelitian Manaf and Daud (2013), ekstrak metanol dan 

aquades daun legundi memiliki aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan 

Streptococcus agalactiae, Aeromonas hydrophila and Enterobacter cloacae. 

Penelitian Kannathasan, Senthilkumar and Venkatesalu (2011), melaporkan 

bahwa ekstrak metanol daun legundi dengan konsentrasi 3,7%, 3,5%, 4,5%, 3,9% 

dan 4,2% mampu  menghambat pertumbuhan bakteri gram positif yaitu Bacillus 

cereus, Bacillus subtilis, Bacillus pumilus, Micrococcus luteus, Staphylococcus 

aureus maupun gram negatif yaitu  Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, Salmonella typhimurium, Shigella 

flexneri dan Shigella sonnei. Selain itu, berdasarkan uji pendahuluan yang 

dilakukan oleh peneliti ekstrak etanol daun legundi memiliki aktivitas antibakteri 

yang ditunjukkan dengan adanya zona hambat pertumbuhan Streptococcus mutans 

pada konsentrasi 30% sebesar 0 mm, konsentrasi 50% sebesar 15 mm, konsentrasi 

70%  sebesar 15 mm, dan konsentrasi 90% sebesar 20 mm. 
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Berdasarkan  uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti bagaimana 

aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun legundi (Vitex trifolia L.) terhadap 

pertumbuhan Streptococcus mutans secara in-vitro.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka didapatkan rumusan 

masalah yaitu “Bagaimana aktivitas aktibakteri ekstrak etanol daun legundi  

(Vitex trifolia L.)  terhadap pertumbuhan Streptococcus mutans secara in vitro ? ” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui aktivitas aktibakteri ekstrak etanol daun legundi  

(Vitex trifolia L.) terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans secara  

in vitro. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengukur diameter zona hambat pertumbuhan Streptococcus mutans 

pada berbagai konsentrasi ekstrak etanol daun legundi (Vitex trifolia L.) secara 

in vitro. 

b. Untuk menentukan aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun legundi  

(Vitex trifolia L.) terhadap pertumbuhan Streptococcus mutans secara in vitro. 

c. Untuk menganalisis perbedaan zona hambat pertumbuhan Streptococcus 

mutans pada berbagai konsentrasi ekstrak etanol daun legundi  

(Vitex trifolia L.) secara in vitro. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai salah satu 

bahan kepustakaan untuk calon peneliti lainnya, serta memberikan informasi dan 

menambah ilmu pengetahuan masyarakat dan praktisi obat herbal tentang daun 

legundi dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri.  

2. Manfaat praktis 

a. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai acuan oleh para 

peneliti selanjutnya untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang pemanfaatan bahan alam sebagai antibakteri. 

b. Bagi masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat 

tentang daun legundi dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri. 

 


