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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salmonella typhi adalah bakteri gram negatif yang termasuk genus 

Salmonella, yang merupakan agen penyebab demam tifoid dan memiliki bentuk 

infeksi yang paling serius dibanding genus yang lainnya karena sering 

menyebabkan komplikasi berupa perdarahan dan perforasi usus yang paling sering 

menyebabkan kematian (Karsinah, 2002). 

Pada tahun 2004 Salmonella typhi diperkirakan menginfeksi 21,7 juta 

orang dan menyebabkan 217.000 kematian di seluruh dunia. Insidensi tinggi 

demam tifoid (>100 kasus/100.000 populasi/tahun) ditemukan di Asia Selatan, 

Asia Tenggara, dan Afrika Selatan, sebanyak 80% kasus berasal dari area kumuh 

di Bangladesh, Cina, India, Indonesia, Laos, Nepal, Pakistan, dan Vietnam 

(Crump, 2004). Insiden demam tifoid bervariasi di tiap daerah dan biasanya 

terkait dengan sanitasi lingkungan; di daerah rural (Jawa Barat) 157 kasus per 

100.000 penduduk, sedangkan di daerah urban ditemukan 760-810 per 100.000 

penduduk. Perbedaan insiden di perkotaan berhubungan erat dengan penyediaan 

air bersih yang belum memadai serta sanitasi lingkungan dengan pembuangan 

sampah yang kurang memenuhi syarat kesehatan lingkungan (Widodo, 2009). 

Antibiotik pertama untuk mengobati demam tifoid adalah kloramfenikol, 

digunakan pada tahun 1948 dan selanjutnya menjadi terapi pilihan sampai tiga 

dekade di samping ampisilin dan trimetoprim-sulfametoksazol. Laporan pertama 

mengenai resistensi Salmonella typhi terhadap kloramfenikol pada tahun 1974, 
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dua puluh tahun kemudian dilaporkan resistensi Salmonella typhi terhadap 

kloramfenikol, ampisilin, dan trimetoprim-sulfametoksazol, atau dikenal sebagai 

MDR (Multiple Drug Resistance) Salmonella typhi (Crump, 2004). Uji 

sensitivitas menunjukkan ampisilin, amoksisilin, dan kloramfenikol resisten 

terhadap kuman tersebut (Hartoyo et al, 2006). 

Mudahnya akses untuk memperoleh antibiotik menyebabkan pemakaian 

antimikroba menjadi hal yang umum dilakukan oleh masyarakat untuk mengobati 

dirinya, sehingga sangat mungkin penggunaan antibiotik menjadi tidak tepat 

indikasi, dosis, waktu, maupun jenis. Kondisi seperti ini meningkatkan 

kekhawatiran terjadinya resistensi terhadap lini pertama antibiotik untuk 

Salmonella typhi (Anggraini, 2011). 

Pencarian solusi global masalah resistensi antibiotik pada patogen bakteri 

sering difokuskan pada isolasi dan karakterisasi antimikroba baru dari berbagai 

sumber termasuk tanaman obat. Di berbagai belahan dunia, sejumlah penelitian 

berlangsung untuk mengkonfirmasi khasiat medis bahan-bahan tanaman (Sibanda, 

2007).  

Lavender adalah salah satu tanaman obat yang paling sering digunakan. 

Secara komersial, lavender adalah bahan baku yang banyak digunakan dalam 

industri parfum termasuk sabun, skin lotion dan kosmetik lainnya (Paul et al, 

2004). Lavender bermanfaat untuk banyak gangguan kesehatan seperti stres, 

kecemasan, kelelahan, emosi, sakit kepala, dan insomnia (Lu Hui et al, 2010). 

Daun dan bunga lavender mempunyai kandungan minyak esensial yang 

paling tinggi. Minyak esensial diperoleh dari bagian aerial Lavandula angustifolia 

(Cavanagh dan Wilkinson, 2002; Sanz et al, 2004). Minyak lavender dikenal 
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sebagai antibakteri, antijamur, karminatif dan obat penenang (Lis-Balchin, 1999). 

Terlepas dari berbagai efek, aktivitas dan penggunaan, minyak lavender memiliki 

aktivitas antimikroba terutama dalam situasi infeksi yang resisten terhadap 

antibiotik dan obat-obatan lainnya (Cavanagh, 2002). 

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Shafaghat (2011), 

ekstrak daun lavender berfungsi sebagai antimikroba karena mengandung borneol, 

1,8 cineole dan camphor yang berperan dalam membunuh Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa. Demikian juga penelitian yang 

dilakukan oleh Azar (2011) menyatakan bahwa ekstrak bagian aerial lavender 

juga mengandung borneol, 1,8 cineole dan camphor yang berperan dalam 

membunuh Bacillus subtilis dan Escherichia coli. 

Hasil penelitian pendahuluan tentang ekstrak daun lavender sebagai 

antimikroba terhadap Salmonella Typhi didapatkan Konsentrasi Hambat 

Minimum (KHM) tidak dapat ditentukan dan Konsentrasi Bunuh Minimum 

(KBM) pada konsentrasi 12,5%. 

Berdasarkan uraian di atas maka layak untuk dilakukan penelitian tentang 

efek antimikroba ekstrak daun lavender terhadap bakteri Salmonella Typhi.  

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah pemberian ekstrak daun lavender mempunyai efek antimikroba 

terhadap bakteri Salmonella typhi? 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum  

1. Untuk mengetahui efek antimikroba ekstrak daun lavender terhadap 

bakteri Salmonella typhi. 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengetahui nilai KHM ekstrak daun lavender terhadap pertumbuhan 

bakteri Salmonella typhi. 

2. Mengetahui nilai KBM ekstrak daun lavender terhadap pertumbuhan 

bakteri Salmonella typhi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Memberikan informasi  ilmiah tentang pengaruh ekstrak daun lavender 

terhadap bakteri Salmonella typhi. 

2. Dapat digunakan sebagai penelitian dasar untuk penelitian selanjutnya. 


