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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salmonella enteritidis merupakan penyebab penting pada salmonellosis 

pada manusia dan hubungannya dengan keracunan makanan dengan konsumsi 

telur ayam yang terkontaminasi dan produk unggas. Salmonella enteritidis 

merupakan serovar yang paling banyak diisolasi dari salmonellosis pada unggas 

dan manusia. Keracunana makanan pada manusia akibat salmonelosis biasanya 

dimanifestasikan dengan gastroenteritis yang dikarakteristikan dengan diare, kram 

perut dan bakterimia. Selain wabah yang terjadi di Amerika, Inggris dan beberapa 

negara eropa lainnya, data juga menunjukan bahwa Salmonella enteritidis yang 

merupakan serovar Salmonella paling banyak dalam wabah foodborne terjadi di 

Brazil (WHO, 2005). 

Salmonella enteritidis secara luas dilaporkan sebagai penyebab utama 

food-borne gastroenteritis pada manusia dan telah diisolasi dari kasus pada 

manusia. Hewan dan produknya khususnya ayam, daging dan telur merupakan 

sumber utama infeksi pada manusia yang diakibatkan oleh patogen ini (Berkeley, 

2008). Saat ini Salmonella enteritidis menjadi serotip yang paling banyak diisolasi 

dari makanan dan khususnya bertanggungjawab untuk secara keseluruhan 

meningkatnya kasus infeksi salmonellosis pada manusia. Bakteri Salmonella 

enteritidis dapat menyebabkan penyakit pada manusia apabila terkontaminasi 

lewat makanan. Infeksi-infeksi yang diderita manusia umumnya dapat 
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disembuhkan dengan menggunakan antibiotik sintesis. Penggunaan antibiotik 

sintesis untuk infeksi lokal telah dikurangi karena kecenderungan menimbulkan 

hipersensitivitas secara lokal pada kulit (Ganiswara, 2003). Beberapa efek 

samping yang ditimbulkannya seperti reaksi elergi dan reaksi toksik. Penggunaan 

obat-obatan tradisional terutama dari tumbuh-tumbuhan dapat membantu 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tanaman obat tentunya memiliki 

peranan yang sangat penting bagi dunia kesehatan dan pengobatan di Indonesia. 

Indonesia merupakan negara terbesar kedua di dunia setelah Brazil yang 

mempunyai biodiversitas (keanekaragaman hayati). Hal ini jelas merupakan suatu 

anugerah besar bagi masyarakat Indonesia apabila dimanfaatkan secaraoptimal. 

Termasuk dalam biodiversitas jenis adalah keanekaragaman tanaman di 

Indonesiayang sangat besar, termasuk tanaman yang berpotensi sebagai obat. 

Mengingat fakta tersebut mestinya upaya pemanfaatan tanaman sebagai sumber 

suatu obat menjadi pilihan utama saat ini bagi para peneliti obat diIndonesia. 

Salah satu tanaman Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan tersebutadalah 

buah manggis (Garcinia mangostana L.), terutama pemanfaatan kulit buahnya. 

Manggis merupakan salah satu buah favorit yang digemari oleh masyarakat 

Indonesia. Di Indonesia manggis mempunyai berbagai macam nama lokal seperti 

manggu (Jawa Barat), manggus (Lampung), Manggusto (Sulawesi Utara), 

manggista (Sumatera Barat). Buah manggis dapat disajikan dalam bentuk segar, 

sebagai buah kaleng, dibuat sirop/sari buah. Secara tradisional buah manggis 

digunakan sebagai obat sariawan, wasir dan luka. Kulit buah dimanfaatkan 

sebagai pewarna termasuk untuk tekstil dan air rebusannya dimanfaatkan sebagai 
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obat tradisional. Batang pohon dipakai sebagai bahan bangunan, kayu 

bakar/kerajinan (Prihatman, 2000). 

Sampai saat ini, telah banyak pemanfaatan tanaman obat tradisional oleh 

masyarakat Indonesia untuk menanggulangi beberapa penyakit. Manfaat 

penggunaan obat tradisional tersebut secara luas telah dirasakan oleh masyarakat. 

Hal ini juga tercermin dengan semakin meningkatnya penggunaan obat 

tradisional, atau meningkatnya produksi obat dari industri-industri obat 

tradisional. Seiring dengan ada slogan “back to nature”, maupun krisis ekonomi 

yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan daya beli masyarakat terutama 

masyarakat golongan menengah ke bawah, penggunaan obat tradisional menjadi 

alternatif pengobatan disamping obat modern. Pemanfaatan tanaman obat tersebut 

meliputi pencegahan, pengobatan maupun pemeliharaan kesehatan. Salah satunya 

yaitu dengan menggunakan tanaman manggis (Garcinia mangostana L.) sebagai 

antibakteri. 

Kulit buah manggis Garcinia mangostana L. yang dahulu hanya dibuang 

saja ternyata menyimpan sebuah harapan untuk dikembangkan sebagai kandidat 

obat. Kulit buah manggis setelah diteliti ternyata mengandung beberapa senyawa 

dengan aktivitas farmakologi misalnya antiinflamasi, antihistamin, pengobatan 

penyakit jantung, antibakteri, antijamur bahkan untuk pengobatan atau terapi 

penyakit HIV. Selain bagian kulit buah manggis, daun manggis juga dapat 

digunakan sebagai obat. Orang-orang jaman dulu kerap menggunakan daun 

manggis sebagai obat khususnya untuk menyembuhkan diare. Beberapa senyawa 
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utama yang terkandungan dalam manggis yang dilaporkan bertanggungjawab atas 

beberapa aktivitas farmakologi adalah golongan xanton (Nugroho, 2013).  

Pada penelitian yang telah dilakukan Ni’maa (2011) dari Fakultas 

Kedokteran Universitas Diponegoro menemukan bahwa ekstrak kulit manggis 

(Garcinia mangostana L.) dapat menghambat pertumbuhan Pityrosporum ovale. 

Adapun penelitian dilakukan oleh Norsileny dari Fakultas Farmasi Universitas 

Surabaya tentang Uji Daya Hambat Ekstrak Methanol, Fraksi Etil Asetat dan 

Fraksi Air dari Ekstrak Methanol Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana L.) 

terhadap Pertumbuhan Jamur Microsporum gypseum dan Skrinning Kandungan 

Kimia secara KLT diperoleh hasil ekstrak methanol kulit buah manggis (Garcinia 

mangostana L.) dapat menghambat pertumbuhan jamur Microsporum gypseum. 

Penelitian yang dilakukan Saputri pada tahun 2007 tentang Uji Efektifitas Ekstrak 

Etanol Daun Gambir Uncaria gambir Terhadap Bakteri Gram Positif dan Bakteri 

Gram Negatif Secara in-vitro dengan hasil ekstrak daun gambir dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif yaitu Escherichia coli dan 

Salmonella enteritidis. Namun sejauh ini belum ditemukan penelitian yang 

menggunakan tanaman manggis Garcinia mangostana L sebagai antibakteri 

terhadap pertumbuhan bakteri Salmonella enteritidis. 

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukanlah penelitian yang berkaitan 

dengan pemberian ekstrak daun dan kulit buah manggis Garcinia mangostana L. 

dengan besar konsentrasi berbeda dalam penghambatan pertumbuhan bakteri 

Salmonella enteritidis serta keefektifan daun dan kulit buah manggis Garcinia 

mangostana L. apabila digunakan untuk obat antibakteri alami, sehingga 
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penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun 

dan Kulit Buah Manggis (Garcinia mangostana L.) terhadap Zona Hambat 

Pertumbuhan Bakteri  Salmonella enetritidis secara In Vitro”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Adakah perbedaan zona hambat pertumbuhan bakteri Salmonella enteritidis 

setelah pemberian berbagai jenis ekstrak manggis (Garcinia mangostana L.) 

secara in vitro? 

2. Adakah perbedaan zona hambat pertumbuhan bakteri Salmonella enteritidis 

setelah pemberian berbagai konsentrasi ekstrak manggis (Garcinia 

mangostana L.) secara  in vitro? 

3. Apakah interaksi antara berbagai jenis ekstrak manggis (Garcinia 

mangostana L.) dalam berbagai konsentrasi mempengaruhi perbedaan zona 

hambat pertumbuhan bakteri Salmonella enteritidis secara in vitro? 

4. Pada pemberian berbagai jenis ekstrak manggis (Garcinia mangostana L.) 

manakah yang memiliki pengaruh terbaik dalam zona hambat pertumbuhan 

bakteri Salmonella enteritidis secara in vitro?  

5. Pada pemberian berbagai konsentrasi ekstrak manggis (Garcinia 

mangostana L.) berapakah yang memiliki pengaruh terbaik dalam zona 

hambat pertumbuhan bakteri Salmonella enteritidis secara in vitro? 

6. Pada pemberian berbagai jenis ekstrak manggis (Garcinia mangostana L.)   

dalam berbagai konsentrasi berapakah yang memiliki pengaruh terbaik 
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dalam zona hambat pertumbuhan bakteri Salmonella enteritidis secara in 

vitro? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis perbedaan zona hambat pertumbuhan bakteri Salmonella 

enteritidis setelah pemberian berbagai jenis ekstrak manggis (Garcinia 

mangostana L.) secara in vitro. 

2. Menganalisis perbedaan zona hambat pertumbuhan bakteri Salmonella 

enteritidis setelah pemberian berbagai konsnetrasi ekstrak manggis 

(Garcinia mangostana L)  secara in vitro. 

3. Menganalisis interaksi antara berbagai jenis ekstrak manggis (Garcinia 

mangostana L.) dalam berbagai konsentrasi mempengaruhi perbedaan zona 

hambat pertumbuhan bakteri Salmonella enteritidis secara in vitro. 

4. Menentukan jenis ekstrak manggis (Garcinia mangostana L.) yang memiliki 

pengaruh terbaik dalam zona hambat pertumbuhan bakteri Salmonella 

enteritidis secara in vitro. 

5. Menentukan konsentrasi ekstrak manggis (Garcinia mangostana L.)  yang 

memiliki pengaruh terbaik dalam zona hambat pertumbuhan bakteri 

Salmonella enteritidis secara in vitro. 

6. Menentukan jenis ekstrak manggis (Garcinia mangostana .L) dan berbagai 

konsentrasi ekstrak manggis yang memiliki pengaruh terbaik dalam zona 

hambat pertumbuhan bakteri Salmonella enteritidis secara in vitro. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah menentukan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

diuraikan di atas, manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat bagi dunia pendidikan yaitu hasil penelitian ini secara 

keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber belajar SMA kelas X pada 

materi Ciri, Karakter, dan Peranan dari Archaebateria dan Eubacteria. 

Salin itu, dapat juga dimanfaatkan dalam bidang kajian pendidikan 

lingkungan hidup dan pemanfaatan bahan tumbuhan sebagai tanaman obat 

tradisional ekstrak daun dan kulit buah manggis (Garcinia mangostana L.) 

terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri Salmonella enteritidis. 

2. Manfaat bagi masyarakat yaitu memberikan gambaran informasi tentang 

antibakteri alternatif dari senyawa bahan alam ekstrak daun dan kulit buah 

manggis (Garcinia mangostana L.) untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri Salmonella enteritidis yang merupakan bakteri penyebab 

salmonellosis pada manusia.  

3. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan 

pengetahuan dan teknologi mengenai manfaat kandungan senyawa 

antibakteri pada ekstrak daun dan kulit buah manggis (Garcinia 

mangostana L.) terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri Salmonella 

enteritidis. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang ada, dan untuk 

menghindari perluasan masalah dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun Gracinia 

mangostana L. yang berwarna hijau tua dengan letak daun setelah daun ke 3. 

Kemudian kulit buah Garcinia mangostana L. Bahan-bahan ini diperoleh di 

daerah perkebunan Dampit. 

2. Bakteri yang digunakana dalah Salmonella enteritidis didapatkan dari biakan 

murni yang ada di Laboratorium Mikrobiologi Universitas Brawijaya 

Malang. 

3. Parameter yang dipakai dalam penelitian ini adalah diameter zona hambat 

dari bakteri Salmonella enteritidis secara in vitro. 

4. Pada uji perbedaan daya antibakteri terhadap Salmonella enteritidis, peneliti 

tidak menghitung jumlah koloninya. 

5. Konsentrasi ekstrak daun manggis Garcinia mangostana L. yang digunakan 

dalam penelitian ini hanya sebatas 30%, 45%, 65% dan 75%.  

6. Konsentrasi ekstrak kulit buah manggis Garcinia mangostana L. yang 

digunakan hanya sebatas 30%, 45%, 65% dan75%. 
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1.6 Definisi Istilah 

1. Konsentrasi adalah angka banding volume zat terlarut terhadap volume zat 

pelarut atau larutan yang dinyatakan khusus (Andriani, 2006).  

2. Ekstrak tanaman Garcinia mangostana L. adalah sediaan yang diperoleh dari 

organ tumbuhan dengan menarik sari aktifnya dengan pelarut etanol, 

kemudian memekatkannya hingga tahap tertentu (Susetyarini, E. & 

Ariesandy, 2011). Dalam penelitian ini ekstrak yang digunakan yaitu ekstrak 

daun dan kulit buah manggis. 

3. Salmonella enteritidis merupakan bakteri berbentuk batang, bergram negatif, 

tidak berspora, panjang rata-rata 2 - 5 µm dengan lebar 0.8 – 1.5 µm, tidak 

mampu memfermentasikan laktosa, sukrosa atau salicin, katalase positif, 

oksidase negatif dan mefermentasi glukosa dan manitol untuk memproduksi 

asam atau asam dan gas (Jay et al. 2005). 

4. Zona hambat pertumbuhan adalah daerah jernih di sekeliling cakram kertas 

(paper disk) yang tidak ditumbuhi bakteri dan sudah ditetesi ekstrak sebagai 

antimikroba (Waluyo, 2010). 

5. In Vitro adalah suatu percobaan biologi yang dilakukan dalam tabung reaksi 

atau wadah-wadah laboratoris lainnya atau dapat diartikan sebagai penelitian 

yang dilakukan di laboratorium (Volk & Wheeler, 2000). 

 

 

 


