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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Demam tifoid merupakan suatu penyakit infeksi sistemik yang disebabkan 

oleh Salmonella enteric serotype typhi yang masih dijumpai secara luas di berbagai 

negara berkembang yang terutama terletak di daerah tropis dan subtropis (Prasetyo 

dan Ismoedijanto, 2007). Penyakit ini menular melalui makanan atau minuman yang 

terkontaminasi oleh feses atau urin yang terinfeksi Salmonella typhi (WHO, 2010). 

Bakteri masuk ke dalam saluran pencernaan, penetrasi ke dalam mukosa, dan berhenti 

di limfonodi mesentrium, selanjutnya terjadi multiplikasi bakteri tetapi sebagian 

populasi bakteri lisis. Bakteri yang masih hidup beserta endotoksinnya dari limfonodi 

mesentrium dapat masuk ke aliran darah dan menyebabkan septisimia. Gejala 

demam, malaise, sakit kepala, konstipasi, bradikardi, dan myalgia timbul setelah 10-

14 hari masa inkubasi (Brooks et al., 2004; Todar, 2005) 

Di negara berkembang, kasus demam tifoid dilaporkan sebagai penyakit 

endemis dimana 95% merupakan kasus rawat jalan sehingga insidensi yang 

sebenarnya adalah 15-25 kali lebih besar dari laporan rawat inap dirumah sakit.  

Menurut data WHO ada 16-33 juta kasus dan 500-600 ribu jiwa meninggal akibat 

demam tifoid setiap tahunnya. Penelitian lain melaporkan bahwa terdapat 22 juta 

kasus demam tifoid dan 216 ribu jiwa meninggal pada tahun 2000 (DeRoeck et al, 

2007). Demam tifoid masih merupakan penyakit endemik di Indonesia. Penyakit ini 

termasuk penyakit menular yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 

1962 tentang wabah. Kelompok penyakit menular ini merupakan penyakit yang 

mudah menular dan dapat menyerang banyak orang sehingga dapat menimbulkan 

wabah. Departemen Kesehatan RI pada tahun 1997 melaporkan angka kejadian 

berkisar 310-810 per 100.000 penduduk per tahun dengan angka kematian 2%.  Di 

Indonesia kasus ini tersebar secara merata di seluruh propinsi dengan insidensi di 

daerah pedesaan 358 per 100.000 penduduk per tahun dan di daerah perkotaan 760 

per 100.000 penduduk per tahun. Angka kejadian demam tifoid di beberapa 
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puskesmas dan rumah sakit di Jawa Timur masing-masing 4000 dan 1000 kasus per 

bulan, dengan kematian 0,8% pada tahun 1994. RSUD Dr. Soetomo Surabaya selama 

periode 5 tahun (1991-1995) telah merawat 586 penderita demam tifoid dengan angka 

kematian 1,4% dan selama periode 1996-2000, telah merawat 1563 penderita demam 

tifoid dengan angka kematian 1,09% (Wardhani dkk., 2005). Umur penderita yang  

terkena di Indonesia dilaporkan antara 3-19 tahun pada 91% kasus (Ochiai et al, 

2008). 

Sejak tahun 1948 kloramfenikol merupakan obat pilihan untuk infeksi 

Salmonella. Khasiat kloramfenikol pada pengobatan demam tifoid  telah diakui 

berdasarkan efektivitasnya terhadap Salmonella typhi di samping harga obat relatif 

murah. Di Indonesia kloramfenikol merupakan obat pilihan dalam penyembuhan 

demam tifoid, sehingga dapat terjadi perubahan terhadap masalah kepekaan 

Salmonella typhi terhadap antibiotik tersebut, yang mengarah pada masalah resistensi. 

Selain factor resistensi, kloramfenikol memiliki kekurangan, yaitu efek samping 

berupa gangguan gastrointestinal, depresi sumsum tulang belakang, anemia aplastik, 

Gray baby syndrome, reaksi alergi, dan reaksi neurologik (Katzung et al., 2002; 

Ganiswarna dkk., 2005) 

 Obat herbal telah diterima secara luas di hampir seluruh  negara di dunia. 

Menurut WHO, negara-negara di Afrika, Asia dan Amerika Latin menggunakan obat 

herbal sebagai pelengkap pengobatan primer yang mereka terima. Penggunaan obat 

tradisional secara umum dinilai lebih aman daripada penggunaan obat modern. Hal 

ini disebabkan karena obat tradisional memiliki efek samping yang relatif lebih 

sedikit daripada obat modern. Disamping itu, seiring dengan meluasnya efek samping 

obat-obat sintetis (kimia) oleh karena adanya resistensi, obat herbal kini mulai 

diminati oleh masyarakat (Kumalasari, 2006).  

Bawang putih (Allium sativum Linn) termasuk tanaman rempah yang bernilai 

ekonomi tinggi karena memiliki beragam kegunaan. Tanaman bawang putih memiliki 

sifat antimikroba, antitrombotik, hipolipidemik, hipoglikemik, dan antitumor 

(Kumalaningsih, 2007). Zat-zat kimia yang terdapat pada bawang putih adalah Allisin 

yang berperan memberi aroma pada bawang putih sekaligus berperan ganda 
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membunuh bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif karena mempunyai 

gugus asam amino para amino benzoat, sedangkan Scordinin berupa senyawa 

kompleks thioglosida yang berfungsi sebagai antioksidan (Syamsiah dan Tajudin, 

2003). Ekstrak etanol bawang putih memperlihatkan aktivitas antibakteria terhadap 

Salmonella epidermidis dan S. typhi (Arora dan Kaur, 1999). Pada penelitian yang 

dilakukan oleh Srinivasan Durairaj, menggunakan ekstrak etanol bawang putih 

didapatkan konsentrasi ekstrak etanol bawang putih yang dapat menghambat 

pertumbuhan S. thypi yaitu pada konsentrasi 14 mg/ml dan yang dapat membunuh S. 

typhi yaitu pada konsentrasi 20 mg/ml (Durairaj, 2009).  

 Berdasarkan uraian diatas, maka pada kesempatan ini akan diteliti penentuan 

konsentrasi efektif ekstrak etanol bawang putih (Allium sativum Linn) yang setara 

dengan kloramfenikol sebagai antimikroba Salmonella typhi.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah pada konsentrasi tertentu ekstrak etanol bawang putih (Allium 

sativum Linn) memiliki efektivitas yang setara dengan kloramfenikol sebagai 

antimikroba terhadap bakteri Salmonella typhi? 

2. Berapa konsentrasi Hambat Minimal (KHM) serta Konsentrasi Bunuh 

Minimal (KBM) dari ekstrak etanol bawang putih (Allium sativum Linn) dan 

Kloramfenikol terhadap bakteri Salmonella typhi dengan metode dilusi 

tabung? 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan konsentrasi ekstrak etanol bawang putih (Allium sativum Linn) 

yang memiliki efektivitas yang setara dengan kloramfenikol sebagai 

antimikroba bakteri Salmonella typhi.  

2. Menentukan nilai Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) dan Konsentrasi 

Bunuh Minimal (KBM) ekstrak etanol bawang putih (Allium sativum Linn) 

dan Kloramfenikol terhadap bakteri Salmonella typhi. 
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1.4 Hipotesis 

 Ekstrak etanol bawang putih (Allium sativum) memiliki efektivitas yang setara 

dengan kloramfenikol sebagai antimikroba terhadap bakteri Salmonella typhi pada 

konsentrasi tertentu. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Mengetahui dan melengkapi informasi ilmiah tentang konsentrasi ekstrak 

etanol bawang putih (Allium sativum) yang memiliki efektivitas yang setara dengan 

kloramfenikol sebagai antimikroba bakteri Salmonella typhi serta mendorong 

penelitian selanjutnya tentang efek antimikroba ekstrak etanol bawang putih (Allium 

sativum Linn) sebagai antimikroba Salmonella typhi secara in vivo sehingga dapat 

dikembangkan menjadi suatu obat baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


