
 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

Angka kematian akibat dari serangan bakteri Escherichia coli semakin tahun 

semakin meningkat. Badan kesehatan PBB melaporkan bahwa penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. 

Angka kematian yang disebabkan oleh bakteri tercatat mencapai 8,6 juta jiwa 

(WHO, 2014).  

 

Penanggulangan bakteri menggunakan obat antibiotik telah dilakukan tetapi hasil 

yang didapat masih jauh seperti yang diharapkan. Berbagai sumber obat yang 

berasal dari alam telah banyak dilaporkan dan salah satu sumber potensial yang 

menghasilkan model obat baru berasal dari organisme laut. Sponge merupakan 

organisme laut yang dapat dimanfaatkan dalam bidang farmasi (Gotsbacher and 

Karuso, 2015; Diaa et al., 2013; Valentin et al., 2011; Berer et al., 2004; 

Kobayashi et al., 1997). 
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Menurut Pronzato et al. (1999) bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini 

penelitian kimia tertuju pada sponge untuk mencari senyawa bioaktif baru. Telah 

banyak dilaporkan bahwa sponge sangat potensial sebagai penghasil produk alami 

laut dalam bidang farmasi. Senyawa yang terkandung di dalam sponge dapat 

digunakan sebagai anti tumor, anti virus, anti jamur, anti malaria dan lain-lain 

(Soediro, 1999; Kobayashi dan Rachmaniar, 1999). 

 

Telah dilaporkan banyak model obat baru yang sangat potensial untuk bidang 

farmasi ditemukan dari sponge Indonesia sehingga pada penelitian ini digunakan 

sponge yang berasal dari Indonesia (Ariyanti et al., 2014; Ebada et al., 2014; Dai 

et al., 2010; Williams et al., 2009, 2004). 

Bergman and Feeney (1990) menyatakan bahwa metabolik sekunder yang 

terdapat pada sponge sebagian besar mengandung alkaloid, terpenoid dan steroid.  

Hasil terbaru melaporkan bahwa ekstrak terpenoid yang berasal dari sponge 

diketahui memiliki aktivitas biologis (Huang et al., 2010). Diterpenoid golongan 

terpenoid yang berasal dari sponge telah diteliti memiliki aktivitas sebagai 

antibakteri (Arai, 2010; Huang et al., 2010; Aoki et al., 2006). Namun kajian ini 

masih sangat terbatas. Penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh bakteri 

menjadi tidak efektif karena bakteri menjadi resisten (Tadasse et al., 2012). 
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Berbagai cara diupayakan untuk mengatasi permasalahan bakteri resisten telah 

dilakukan. Sebagai contoh, Arai et al. (2014; 2011; 2009) telah melakukan 

pengembangan screening dan isolasi protein target dari bakteri resisten untuk 

mendapatkan metabolit yang berasal dari sponge. Penggunaan bakteri resisten 

Escherichia coli telah digunakan sebagai hewan uji dalam penelititan lingkungan, 

uji biologis untuk dan digunakan sebagai organisme model dalam penelitian dasar 

yang terkait dengan kesehatan manusia Namun kajian terhadap senyawa 

antibakteri resisten masih terbatas. (Mbah et al., 2012; Lasut and Yasuda, 2008; 

Angka dan Suhartono, 2000). 

Pada penelitian ini akan diuraikan mengenai isolasi senyawa bioaktif dari sponge, 

Callyspongia sp. yang mempunyai aktivitas terhadap Escherichia coli yang telah 

resisten terhadap chloramphenicol. 

 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Untuk mendapatkan senyawa bioaktif dari Callyspongia sp. terhadap bakteri 

resisten Escherichia coli. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Memberikan informasi struktur dan peluang pengembangan kajian hubungan 

struktur dan aktivitas untuk pengembangan di bidang ilmu kimia dan 

kedokteran. 

 


