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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit infeksi masih merupakan masalah utama kesehatan di 

Indonesia. Pengobatan infeksi dengan kombinasi berbagai antimikroba yang 

semula dipercaya sebagai obat yang mampu memusnahkan bakteri dan jamur  

penyebab infeksi ternyata juga menimbulkan permasalahan baru yaitu 

munculnya bakteri dan jamur yang multiresisten. Bakteri dan jamur ini 

mudah ditularkan dari satu pasien ke pasien lain terutama di rumah sakit yang 

dikenal nosokomial infection. Keadaan tersebut mendorong para peneliti 

mencari obat baru yang lebih efektif untuk mengobati infeksi (Pelezar dkk., 

1998). 

Di Indonesia, penelitian yang dilakukan Depkes pada tahun 2004, 

proporsi kejadian infeksi nosokomial di rumah sakit pemerintah dengan 

jumlah pasien 1.527 pasien dari jumlah pasien beresiko 160.417 (55,1%), 

sedangkan untuk rumah sakit swasta dengan jumlah pasien 991 pasien dari 

jumlah pasien beresiko 130.047 (35,7%). Untuk rumah sakit ABRI dengan 

jumlah pasien 254 pasirn dari jumlah pasien beresiko 1.672 (9,1%). (Depkes, 

2004)  

Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen yang paling 

banyak menyerang manusia. S. aureus merupakan bakteri gram positif yang 

hidup sebagai saprofit di dalam saluran membran tubuh manusia, permukaan 

kulit, kelenjar keringat, dan saluran usus. Sedangkan Candida albicans 

merupakan spesies fungi patogen dari golongan deuteromycota. Spesies fungi 

ini merupakan penyebab infeksi oportunistik yang disebut kandidiasis pada 

kulit, mukosa, dan organ dalam manusia. (Pelezar dkk., 1998). 

Obat tradisional menjadi pilihan untuk pengobatan secara alami, 

karena penggunaan obat-obat sintetis banyak sekali ditemukan efek samping. 

Dari obat sintetis ini. Juga, sekarang banyak suplemen, pewarna, pengawet, 

penyedap rasa dari senyawa sintetis. Ternyata, senyawa-senyawa ini dalam 
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jangka panjang menimbulkan efek samping terhadap kesehatan manusia. 

Popularitas dan perkembangan obat tradisional kian meningkat seiring 

dengan slogan kembali ke alam yang kian menggema. Hal itu dibuktikan oleh 

semakin banyaknya industri jamu dan industri farmasi yang memproduksi 

obat tradisional dan masyarakat pun kembali cenderung mengkonsumsi jamu 

(obat yang berasal dari senyawa alami). (Suharmiati dan Lestari Handayani, 

2006:1-2). 

Minyak atsiri akhir-akhir ini menarik perhatian dunia, hal ini 

disebabkan minyak atsiri dari beberapa tumbuhan bersifat aktif biologis 

sebagai antibakteri dan antijamur sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan 

pengawet pada makanan dan sebagai antibiotik alami (Yuharmen, 2002).  

Salah satu tumbuhan yang memiliki bau yang khas dan dipergunakan 

oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan obat-obatan adalah kemangi 

(Ocimum Spp). Menurut tim peneliti dari Center for New Corps and Plant 

Products, Purdue Universty, AS, daun kemangi terbukti ampuh untuk 

menyembuhkan sakit kepala, pilek, diare, sembelit, cacingan dan gangguan 

ginjal. Artinya dalam daun kemangi terkandung sejumlah zat yng bersifat 

antibakteri. Kandungan kimia pada tanaman kemangi mempunyai komposisi 

kimia utama sitral dan geraniol (Sirait, 2008). 

Aktivitas biologi lainnya yang sudah diteliti dari tanaman kemangi 

(Ocimum basilicum) antara lain sebagai antipiretik (menurunkan demam), 

karminatif, peluruh haid dan merangsang kelenjar air susu. Minyak atsiri 

herba kemangi (Ocimum basilicum) tersusun atas senyawa hidrokarbon, 

alkohol, ester, fenol (eugenol 1-19 %, iso-eugenol), eter fenolat (metil 

clavicol 3-31%, metil eugenol 1-9%), oksida dan keton (Gunawan, 1998).  

Mekanisme aktivitas antimikroba adalah suatu aktivitas atau 

menghambat mikroorganisme seperti bakteri dan jamur dengan menggunakan 

zat antimikroba. Zat antimikroba adalah zat yang mengganggu pertumbuhan 

dan metabolisme melalui penghambatan pertumbuhannya (Pelezar et al, 

1998) 

Minyak atsiri yang terkandung dalam kemangi telah diteliti dan 

berpotensi sebagai zat antibakteri. Melakukan uji aktivitas antibakteri minyak 
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atsiri daun kemangi (Ocimum basilicum) terhadap Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli  dengan metode dilusi padat. Minyak atsiri daun kemangi 

(Ocimum basilicum) memiliki aktivitas antibakteri Staphylococcus aureus 

dan Escherichia coli dengan konsentrasi bunuh minimal 0,5% v/v dan 0.25% 

v/v. (Maryati 2007) 

Hasil-hasil penelitian ini membuka kesempatan untuk menemukan 

obat antibakteri yang baru. Obat baru dapat dibuat dengan modifikasi secara 

kimia zat aktif yang terdapat dalam minyak atsiri herba kemangi (Ocimum 

basilicum), dengan mensubstitusi beberapa posisi antibiotik (Siswandono, 

1995). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas antimikroba 

minyak atsiri herba kemangi (Ocimum basilicum), terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan jamur Candida albicans. Hasil yang diperoleh 

dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang pemanfaatan tanaman berkhasiat obat pada umumnya dan 

pemanfaatan minyak atsiri tanaman kemangi pada khususnya. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah minyak atsiri tumbuhan kemangi memiliki aktivitas antimikroba 

terhadap Staphylococcus aureus dan Candida albicans ? 

2. Pada konsentrasi berapakah minyak atsiri herba kemangi (Ocimum 

basilicum)  dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dan 

Candida albicans ? 

3. Bagaimana kandungan senyawa penyusun minyak atsiri herba kemangi 

(Ocimum basilicum) ? 

 

1.3 Hipotesis 

Minyak atsiri herba kemangi memiliki aktivitas antimikroba terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus dan jamur Candida albicans.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui daya antimikroba minyak atsiri herba kemangi (Ocimum 

basilicum) terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Candida 

albicans. 

2. Menentukan konsentrasi minyak atisri dalam menghambat pertumbuhan 

Staphylococcus aureus dan Candida albicans 

3. Mengetahui profil komponen penyusun minyak atsiri dari herba kemangi 

(Ocimum basilicum) dengan cara Kromatografi Lapis Tipis ( KLT ). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk digunakan sebagai data ilmiah tentang penggunaan kemangi 

sebagai antimikroba dalam bidang ilmu pengetahuan, pengobatan 

tradisional dan industri obat-obatan. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa herba kemangi (Ocimum 

basilicum) mempunyai khasiat sebagai obat penghambat pertumbuhan 

bakteri dan jamur (antimikroba) 

3. Meningkatkan upaya penggunaan bahan alam terutama sebagai obat 

tradisional. 

 

 

 

 


