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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bakteri Streptococcus pneumoniae merupakan bakteri komensal 

dari saluran napas bagian atas manusia sekitar 5-40% (Abdat,2010). 

Streptococcus pneumoniae menyebabkan 20-30% dari seluruh kasus 

pneumonia yang didapat di komunitas di Indonesia dan menyebabkan 60-

80% dari semua kasus pneumonia oleh bakteri. Selain itu, Streptococcus 

pneumoniae juga merupakan patogen nomor dua tersering pada meningitis 

bakterial (Mandal, et al, 2008). 

Infeksi saluran napas bawah masih tetap merupakan masalah utama 

dalam bidang kesehatan, baik di negara yang sedang berkembang maupun 

yang sudah maju. Dari data SEAMIC Health Statistic 2001 pneumonia 

merupakan penyebab kematian nomor 6 di Indonesia.  Hasil Survei 

Kesehatan Rumah Tangga Depkes tahun 2002, penyakit infeksi saluran 

napas bawah ini menempati urutan ke-2 sebagai penyebab kematian di 

Indonesia. Di SMF Paru RSUP Persahabatan tahun 2001 infeksi juga 

merupakan penyakit paru utama. Di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

didapatkan data sekitar 180 pneumonia komunitas dengan angka kematian 

antara 20 - 35 %. Pneumonia komunitas menduduki peringkat keempat 

dan sepuluh penyakit terbanyak yang dirawat per tahun (Bahar,2003). 

 Berdasarkan laporan 5 tahun terakhir dari beberapa pusat paru di 

Indonesia (Medan, Jakarta, Surabaya, Malang, dan Makasar) dengan cara 

pengambilan bahan dan metode pemeriksaan mikrobiologi yang berbeda 



2 
 

didapatkan hasil pemeriksaan sputum pada penderita pneumonia 

komunitas yakni, Streptococcus pneumoniae 14,04%, Staphylococcus 

aureus 9%, Pseudomonas aeruginosa 8,56%, Enterobacter 5,26%, dan 

Pseudomonas spp 0,9% (Bahar,2003). 

Meningkatnya angka kejadian infeksi bakteri Streptococcus 

pneumoniae juga berdampak pada munculnya resistensi terhadap 

antibiotik. Di Amerika Serikat, 5-10% Streptococcus pneumoniae resisten 

terhadap penisilin (Minimal Inhibitory Concentration (MIC) ≥2µg/ml) dan 

sekitar 20% Streptococcus pneumoniae memiliki resistensi sedang (MIC 

0.1-1 µg/Ml). Penisilin G dosis tinggi dengan MIC sebesar 0,1-2 µg/ml 

ternyata efektif untuk menangani pneumoniae yang disebabkan oleh 

Streptococcus pneumoniae tetapi tidak efektif untuk mengobati meningitis 

yang disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae. Beberapa strain yang 

resisten terhadap penisilin ternyata juga resisten terhadap ceftizoxime, 

tetrasiklin dan eritromisin. Streptococcus pneumoniae tetap sensitif 

terhadap vankomisin (Jawetz, 2008). 

Hasil penelitian Antimicrobial Resistantin Indonesia (AMRIN- 

Study) terbukti dari 2494 individu di masyarakat, 43% Streptococcus 

pneumoniae resisten terhadap berbagai jenis antibiotik antara lain : 

penisilin (34%), ceftizoxime (29%) dan eritromisin (25%) (Bahar,2003). 

Seiring dengan berkembangnya penggunaan tanaman obat dalam 

kesehatan dengan semboyan “back to nature”, keingintahuan masyarakat 

terhadap khasiat dan manfaat tanaman obatpun semakin berkembang. 

Beberapa tumbuhan tertentu dapat mengandung zat antimikroba yaitu 
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bahan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan metabolisme mikroba 

(Gumelar, 2008). 

  Salah satu tanaman yang telah banyak dikenal dan digunakan 

secara luas oleh masyarakat Indonesia adalah pare (Momordica charantia 

L.).  Pare mudah sekali ditemukan dan didapatkan hampir di seluruh 

Indonesia (Gunawan, Adiputra.2009). Ekstrak daunnya telah  

menunjukkan efek antimikroba broadspectrum terhadap Eshcherichia coli, 

Salmonella paratyphi, Shigella dysentrea, Streptomyces griceus  dan 

Mycobacterium tuberculosis (Costa et all,. 2011). Selain itu ekstrak 

daunnya juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas 

aeruginosa dan Bacillus subtilis (Leelaprakash et all,.2011). 

  Pada penelitian sebelumnya tahun 2011, di dalam daun pare yang 

telah diekstrak dengan metanol terkandung tannin, flavonoid, alkaloid dan 

terpenoid yang berefek sebagai anti mikroba. Daun kering dan daun 

segarnya yang telah diekstrak dengan metanol  memiliki konsentrasi MIC 

sebesar 512 µg/Ml terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Sedangkan 

daun kering dan daun segarnya yang diekstrak dengan metanol ternyata 

juga memiliki MIC yang sama terhadap Escherichia coli yakni sebesar 

512 µg/Ml. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

ekstrak daun pare dapat menghambat pertumbuhan bakteri baik gram 

positif maupun gram negatif (Costa et all,. 2011). 

 Hasil penelitian pendahuluan ekstrak daun pare terhadap 

Streptococcus pneumoniae didapatkan Kadar Hambat Minimum (KHM) 
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pada konsentrasi 6,25%, dan Kadar Bunuh Minimum (KBM) pada 

konsentrasi 12,5%. 

Berdasarkan fakta diatas tentang kandungan bahan aktif daun pare 

yang diduga dapat digunakan sebagai antimikroba, maka diajukan 

tumbuhan obat sebagai pengobatan penyakit yang disebabkan 

Streptococcus pneumoniae melalui penelitian yang berjudul “Efek 

Antimikroba Ekstrak Daun Pare (Momordica charantia L.) terhadap 

Streptococcus pneumoniae  Secara In Vitro”.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Apakah ekstrak daun pare (Momordica charantia) memiliki efek 

antimikroba terhadap bakteri Streptococcus pneumoniae ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui efek antimikroba ekstrak daun pare (Momordica 

charantia L.)  terhadap bakteri Streptococcus pneumoniae secara in vitro. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui  KHM ekstrak daun pare (Momordica charantia L.) 

terhadap bakteri Streptococcus pneumoniae. 

2. Mengetahui KBM ekstrak daun pare (Momordica charantia L.) 

terhadap bakteri Streptococcus pneumoniae. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat akademis 

1. Memberikan informasi ilmiah ekstrak daun pare (Momordica 

charantia L.) sebagai antimikroba, pada bakteri Streptococcus 

pneumoniae.  

2. Dapat dijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya terutama 

tentang ekstrak daun pare dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

Dapat diterapkan sebagai salah satu farmakoterapi alternatif untuk 

mengobati penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri Streptococcus 

pneumoniae. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa daun pare 

(Momordica charantia L.) dapat digunakan sebagai alternatif 

pengobatan penyakit yang disebabkan oleh Streptococcus 

pneumoniae. 

2. Memperluas pengetahuan masyarakat tentang penggunaan tanaman 

obat tradisional. 

 

 


