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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Vibrio merupakan bakteri yang paling banyak ditemukan pada permukaan 

air di seluruh dunia. Bakteri ini berbentuk batang bengkok, bersifat aerob dan 

motil, serta mempunyai satu flagel kutub. Vibrio cholerae merupakan serogrup O1 

dan O139 yang menyebabkan kolera pada manusia, sementara vibrio jenis lainnya 

dapat menyebabkan sepsis dan enteritis (Jawetz, 2008). 

Kolera adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae. 

Orang dapat terinfeksi dengan meminum atau memakan makanan yang 

terkontaminasi oleh bakteri (Nevondo, 2011). Infeksi terjadi melalui air yang 

terkontaminasi feses terutama pada orang yang produksi asam lambungnya 

terganggu. Hal ini dikarenakan bakteri Vibrio cholerae merupakan organisme 

yang rentan terhadap asam. Ciri penyakit ini adalah diare mirip air cucian beras, 

munculnya mendadak, disertai mual, muntah, sakit perut, dan dehidrasi berat. Bila 

tidak cepat ditangani akan terjadi kolaps, syok, dan mengakibatkan kematian. 

Angka kematian mencapai 75 % (Tambayong, 2000). 

Data banyaknya kasus penyakit Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi 

Bengkulu, penyakit diare menempati urutan kedua dalam daftar penyakit 

terbanyak yang diderita penduduk. Pada tahun 2009 tercatat jumlah kasus 

penyakit diare (termasuk tersangka kolera) sebanyak 6.460, sedangkan keadaan 
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pada tahun 2009 banyak kasus tercatat sebanyak 5.747 orang penderita (BPS, 

2011). 

Terdapat Kejadian Luar Biasa (KLB) kolera dan diare di Papua pada tahun 

2008. Sejak April hingga Juli 2008 terjadi KLB Diare-Kolera di dua kabupaten, 

yaitu Nabire, tepatnya di Distrik Kammu dan Distrik Kammu Utara, serta 

Kabupaten Paniai, Distrik Obano dan Distrik Yatamo, Provinsi Papua. 

Pengambilan sampel usap dubur yang dilakukan baik dari penderita maupun 

keluarga yang kontak dengan penderita, menunjukkan positif terinfeksi Vibrio 

cholerae tipe Ogawa. Secara kumulatif, korban meninggal akibat diare dan kolera 

sejak April hingga awal Agustus 2008 mencapai angka 14,6% (Kandun, 2008). 

Terdapat banyak antibiotik yang efektif melawan infeksi Vibrio cholerae, 

diantaranya adalah antibiotik broad spectrum golongan tetrasiklin. 

Mikroorganisme yang telah resisten terhadap satu senyawa tetrasiklin sering kali 

resisten terhadap tetrasiklin yang lain, kecuali minosiklin (Chambers, 2008). Obat 

tetrasiklin oral cenderung mengurangi pengeluaran feses pada kolera dan 

memperpendek masa ekskresi Vibrio cholerae. Pada beberapa daerah endemik, 

dilaporkan telah terjadi resistensi Vibrio cholerae terhadap antibiotik tetrasiklin, 

dengan dosis pengobatan 500 mg. Terjadinya resistensi bakteri terhadap antibiotik 

disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adalah kesalahan penggunaan obat, 

atau terjadi mutasi pada bakteri itu sendiri (Jawetz, 2008). Menurut hasil 

penelitian Diana E.Waturangi, Bibiana W.Lay dan Susan Soka, lebih dari 50 

persen Vibrio resisten terhadap ampisilin. 
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Adanya resistensi obat terhadap Vibrio cholerae menimbulkan permasalahan 

dalam terapi sehingga diperlukan antibakteri yang lain. Namun obat-obatan 

tersebut memiliki harga yang mahal dan juga memiliki efek samping, mulai ringan 

sampai yang berat, seperti reaksi hematologi, reaksi alergi, reaksi pada saluran 

cerna, reaksi neurologi. Oleh karena itu, saat ini sudah banyak dikembangkan 

antibakteri yang berasal dari bahan alam karena bahan yang berasal dari alam 

diduga memiliki efek samping yang minimal. 

Salah satu tanaman yang diduga dapat memberi efek antibakteri adalah kulit 

manggis (Garcinia mangostana L.). Oleh masyarakat kulit manggis ini biasa 

digunakan sebagai obat diare dan disentri. Beberapa senyawa utama kandungan 

kulit buah manggis yang telah terbukti memiliki aktivitas antibakteri adalah 

golongan xanton. Kulit manggis juga mengandung senyawa yang meliputi 

mangostin, mangostenol, mangostinon A, mangostenon B, trapezifolixanton, 

tovofillin B, alfa mangostin, beta mangostin, garsinon B, mangostanol, flavonoid, 

epikatekin. Gartanin, gamma mangostin, garsinon E (Chairungsrilerd et al, 1998; 

Ho et al, 2002; Suksamsarn et al, 2003; Jung et al, 2006). Uji kepekaan bakteri 

terhadap senyawa antibakteri pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, 

yaitu metode difusi cakram dengan mengamati zona jernih di sekitar cakram 

kertas antibakteri dan metode dilusi untuk menentukan Kadar Hambat Minimal 

(KHM) dan Kadar Bunuh Minimal (KBM) (Dzen, 2003). 

Pada penelitian sebelumnya, Suksamrarn et al. (2003) dan Sakagami et al. 

(2005) menyatakan bahwa alfa mangostin, gamma-mangostin dan garsinon B dari 

kulit manggis menghambat pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis, 

Enterococci, dan Staphylococcus. Penelitian sebelumnya oleh Setiawati (2011) 
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disebutkan bahwa alkaloid, flavonoid, dan tannin dari daun salam dapat 

mempengaruhi pertumbuhan Vibrio cholerae. Berdasarkan data di atas, kulit 

manggis yang juga memiliki kandungan alkaloid, flavonoid, xanton, dan tannin 

dipertanyakan apakah juga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan bakteri 

Vibrio cholerae. Dari hasil uji pendahuluan menggunakan metode dilusi tabung, 

didapatkan Kadar Hambat Minimal (KHM) ekstrak kulit manggis terhadap bakteri 

Vibrio cholerae adalah pada konsentrasi 0,78%. Konsentrasi ini merupakan 

konsentrasi terendah yang menunjukkan tidak adanya pertumbuhan bakteri Vibrio 

cholerae.  

1.2. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh ekstrak kulit manggis terhadap pertumbuhan bakteri Vibrio 

cholerae? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum 

Untuk membuktikan pengaruh ekstrak kulit manggis terhadap pertumbuhan 

bakteri Vibrio cholerae. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui nilai KHM ekstrak kulit manggis terhadap 

pertumbuhan bakteri Vibrio cholerae. 

2. Untuk mengetahui nilai KBM ekstrak kulit manggis terhadap 

pertumbuhan bakteri Vibrio cholerae. 

3. Untuk membuktikan hubungan antara berbagai konsentrasi ekstrak kulit 

manggis terhadap pertumbuhan bakteri Vibrio cholerae. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Segi Klinis 

Memberikan informasi bahwa ekstrak kulit manggis secara in vitro memiliki 

efek sebagai antibakteri terhadap Vibrio cholerae. 

1.4.2 `Segi Akademik 

1. Memberikan informasi ilmiah mengenai pengaruh ekstrak kulit manggis 

terhadap pertumbuhan bakteri Vibrio cholerae. 

2. Dapat digunakan sebagai penelitian dasar yang dipakai untuk penelitian 

selanjutnya. 

1.4.3 Segi Masyarakat 

Memberi informasi kepada masyarakat mengenai manfaat dari kulit manggis 

sebagai antibakteri. 


