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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Vibrio cholerae merupakan bakteri yang menyebabkan Kolera dengan 

manifestasi diare dan muntah hebat akibat enterotoksin yang dihasilkan oleh 

bakteri Vibrio cholerae. Diare adalah keadaan dimana terjadinya kehilangan 

cairan dan elektrolit secara berlebihan yang terjadi karena frekuensi buang air 

besar satu kali atau lebih dengan bentuk encer atau cair (Arjatmo, 2001). Diare 

pada Kolera bila tidak segera diatasi dapat manifestasi lanjut ke dehidrasi, syok 

hipovolemik dan asidosis metabolik dalam waktu singkat, dan berakhir kematian 

(Soemarsono, 2007). 

Didapatkan data di Indonesia pasien diare sebanyak 2.812 orang yang 

disebabkan bakteri pada rumah sakit dari beberapa kota seperti Jakarta, Padang, 

Medan, Denpasar, Pontianak, Makasar, dan Batam yang dianalisis dari tahun 1995 

sampai dengan 2001 penyebab terbanyak pertama Vibrio cholerae O1, diikuti 

dengan Shigella spp, Salmonella spp, V. parahaemoliticus, Salmonella typhi, dan 

Campylobacter jejuni (Tjaniadi, Lesmana, Subekti, et all, 2003). 

Didapatkan kejadian diare pada bulan Januari 2010 yang menyerang warga 

Ciamis selatan, khususnya di Kecamatan Cimerak, Parigi, dan sekitarnya 

disebabkan oleh kuman Vibrio cholerae serotype Ogawa. Hal ini dibuktikan pada 

hasil pemeriksaan usap dubur (rectal swab) pasien, menunjukkan positif Vibrio 

cholerae serotype Ogawa. Jumlah penderita diare telah mencapai 455 orang, 

sebanyak 39 dirawat di puskesmas dan RSU Ciamis (Sukarjo, 2010).  
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Pemberian antibiotik pada penyakit diare harus hati-hati karena penggunaan 

antibiotik secara tidak rasional pada penyakit diare dapat menimbulkan efek 

samping dan resistensi kuman terhadap antibiotik. Perkembangan resistensi 

kuman terhadap antibiotik perlu dipantau agar dalam pengobatan penyakit diare 

dengan antibiotik dapat dilakukan pemilihan antibiotik secara tepat. Antibiotik 

yang resisten terhadap Vibrio cholerae  adalah Ampisilin 50% dan Streptomisin 

50% (Waturangi, Lay, Soka, 2007). 

Sebenarnya sejak dulu, alam sudah memberikan solusi bagi berbagai macam 

penyakit melalui kekayaan alam yang dikandungnya, yaitu rempah-rempah dan 

bahan obat alami. Tetapi karena tidak praktis meskipun lebih aman, obat alamiah 

ini mulai digantikan dengan obat sintetis. Namun seiring dengan meluasnya efek 

samping obat- obat sintetis (kimia) oleh karena adanya resistensi dan harga mahal, 

obat alamiah kini mulai diminati lagi oleh masyarakat (Hidayat, SR, 2002). 

Pengobatan tradisional yang menggunakan tumbuhan berkhasiat (ramuan 

tradisional) telah dipakai dan diakui oleh masyarakat dunia serta manandai 

kesadaran kembali ke alam (back to nature). Salah satu tanaman yang dianggap 

memiliki khasiat sebagai antibakteri adalah daun salam (Syzygium polyanthum 

Wight Walp) (Dalimartha, 2003). 

Daun salam (Syzygium polyanthum Wight Walp) memiliki banyak 

kandungan, yang diduga sebagai antibakteri hanya minyak atsiri (eugenol), 

flavonoid, tannin, dan alkaloid yang dapat mempengaruhi pertumbuhan bakteri 

(Dalimartha, 2003; Wijayakusuma 2002). Dalam penelitian ini pelarut yang 

digunakan untuk ekstrak adalah etanol karena etanol dapat mengangkat atau lebih 

memperkuat kandungan yang aktif pada daun salam, karena itu pada penelitian ini 
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dipilih Ekstraksi daun salam (Syzygium polyanthum Wight Walp) untuk mengatasi 

penyakit yang disebabkan bakteri Vibrio cholerae. 

Manfaat dari daun salam di masyarakat Indonesia salah satunya adalah 

sebagai pengobatan terhadap diare yang dapat disebabkan oleh Vibrio cholerae 

dan Eschereria colli (Justiana, 2006; Wijayakusuma, 2002). Vibrio cholerae dapat 

menyebabkan daerah pandemik dan epidemik Kolera (Jawetz, 2008). Oleh karena 

itu penulis tertarik untuk meneliti pengaruh ekstrak daun salam terhadap 

pertumbuhan Vibrio cholerae. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh ekstrak daun salam terhadap pertumbuhan bakteri Vibrio 

cholerae? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Membuktikan bahwa ekstrak daun salam dapat mempengaruhi  

pertumbuhan bakteri Vibrio cholerae. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Membuktikan bahwa ekstrak daun salam dapat memperluas zona jernih 

atau zona inhibisi pada pertumbuhan bakteri Vibrio cholerae pada media 

agar TCBS plate. 

2. Mengetahui luas diameter zona inhibisi pada cakram antimikroba 

Tetrasiklin, Kloramfenikol dan Siprofloxasin sesuai dengan NCCLS. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Ekstrak daun salam sebagai antimikroba dapat dikembangkan menjadi 

obat baru. 

2. Dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya tentang 

efek antimikroba dari daun salam terhadap bakteri lainnya. 


