
 
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri kokus gram positif yang 

sering ditemukan sebagai flora normal pada kulit dan selaput mukosa manusia, 

dan bisa menyebabkan abses, berbagai infeksi piogen, bahkan septikemia yang 

fatal. Infeksi Staphylococcus aureus dapat disebabkan karena kontaminasi 

langsung pada luka, saluran napas, dan kulit manusia. Di rumah sakit tempat yang 

mempunyai resiko tinggi mengalami infeksi Staphylococcus aureus adalah 

perawatan neonatus, unit perawatan intensif, dan kamar operasi  (Jawetz, 2008). 

Pada umumnya ditularkan oleh para petugas di bangsal bayi baru lahir, 

yang menularkan biasanya karier, dan ditularkan melalui tangan. Di tempat 

perawatan bayi dimana penyakit yang disebabkan kuman ini berupa 

endemi/epidemi maka koloni Staphylococcus aureus ini dapat ditemukan di 

lubang hidung bayi yang berumur 1 hari 6,6%, 50% pada umur 2 hari, 62% pada 

umur 3 hari, dan 88,8% pada umur 4-8 hari, ditemukan 20-50% dalam hidung 

manusia, dan ditemukan juga pada nasofaring. Semakin banyak koloni ini 

ditemukan, semakin tinggi pula angka kejadian infeksi oleh kuman tersebut. 

Infeksi yang ditimbulkannya dapat berupa pustula dikulit, konjungtivitis, 

paronikhia, omfalitis, abses subkutan (mastitis), sepsis, pneumonia, osteomielitis, 

enteritis, dan lain- lain  (Lubis, 2003). 

Pengobatan Staphylococcus aureus dapat menggunakan golongan dari 

penisilin, sefalosporin, glicopeptida, dan macrolide. Staphylococcus aureus 
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menghasilkan enzim penisilinase sehingga resisten terhadap penisilin. Bakteri 

yang resisten masih sensitif terhadap golongan penisilin yang tahan terhadap 

enzim penisilinase, misal metisilin, dan oksasilin. Meskipun demikian juga telah 

dikenal galur Staphylococcus aureus yang resisten terhadap metisilin yang disebut 

MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus) (Dzen, 2003). 

Sejak ditemukan epidemi pertamanya di Amerika Serikat pada 1968 

hingga kini, staphylococcus aureus masih menjadi masalah utama infeksi 

nosokomial. Insiden  infeksi MRSA terus meningkat di berbagai belahan dunia. 

Di Asia, prevalensi MRSA mencapai 70% sedangkan di Indonesia pada tahun 

2006 prevalensinya berkisar di angka 23,5%. Jika infeksi  disebabkan oleh 

Staphylococcus aureus yang tidak menghasilkan β-laktamase, penisilin 

merupakan obat pilihan, tetapi hanya sedikit strain Staphylococcus aureus yang 

peka terhadap penisilin (Arnita, 2007).  Menurut Triana 2008, Peningkatan 

penggunaan vankomisin belakangan ini, termasuk untuk MRSA komunitas, 

akhirnya membuat sensitifitas antibiotik ini jadi berkurang. Kasus berkurangnya 

sensitifitas vankomisin terhadap Staphylococcus aureus dilaporkan pertama kali 

pada tahun 1996, sejak itu VISA (Vancomycin Intermediate Staphylococcus 

Aureus) dilaporkan terjadi di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Enam tahun 

kemudian, telah dilaporkan terjadi kasus pertama VRSA (Vancomycin Resistant 

Staphylococcus Aureus) di Amerika Serikat. 

Indonesia sebagai negara tropis yang memiliki beraneka ragam tumbuhan 

yang banyak dimanfaatkan banyak manusia dan mempunyai khasiat obat atau 

menyembuhkan berbagai macam penyakit, dan tanaman yang berkhasiat obat 

tersebut disebut dengan tanaman obat tradisional  (Thomas, 1993). Saat ini 
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masyarakat lebih mengutamakan penggunaan obat secara  alami (back to nature), 

pengobatan herbal kini banyak diminati termasuk dengan melihat manfaatnya 

salah satunya adalah sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav) banyak 

diinformasikan manfaatnya namun belum banyak dikenal oleh masyarakat luas.  

Menurut Juliantina (2008), antimikroba yang terkandung dalam daun sirih 

merah berpengaruh dalam menghambat perkembangan bakteri gram positif dan 

negatif, bakteri gram positif seperti bakteri Staphylococcus aureus dan bakteri 

gram negatif Escherichia coli. Estimasi pengulangan yang dilakukan pada 

penelitian sebanyak 5 kali dengan menggunakan media BAP, pada gram positif 

dengan hasil KHM dan KBM 25% sedangkan pada gram negatif KHM dan KBM 

6,25%. 

Daun Sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav) merupakan tanaman obat 

yang potensial mempunyai khasiat yang empiris menyembuhkan berbagai 

penyakit. Sirih merah sejak dahulu telah digunakan oleh masyarakat yang berada 

di Pulau Jawa sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit, 

diantaranya yang disebabkan oleh kuman Staphylococcus aureus, yaitu  furunkel, 

karbunkel, impetigo, scalded skin syndrome, osteomielitis, tonsillitis, sistitis, 

pielitis, toxic shock syndrome yang ditandai dengan panas mendadak, diare, syok, 

diffuse maculo erythematous rash, hiperemi pada konjungtiva, orofaring, dan 

membran mukus vagina (Dzen, 2003). Dalam daun sirih merah terkandung 

senyawa fitokimia yaitu  flavonoid, tannin, minyak atsiri, dan alkoloid ini yang 

diduga mempunyai efek antimikroba (Juliantina, 2008). Penggunaan daun sirih 

merah dapat digunakan dalam bentuk segar, simplisia maupun ekstrak kapsul 

(Manoi, 2007). 
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Dari eksplorasi yang telah dilakukan di laboratorium biomedik FK UMM, 

didapatkan bahwa ekstrak daun sirih merah memiliki efek antimikroba terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus dengan KHM dan KBM sebesar 12,5%. 

Berdasarkan data di atas maka penelitian ini dilakukan dalam usaha mengetahui 

efek daun sirih merah sebagai antimikroba terhadap Stapylococcus aureus. 

1.2    Rumusan Masalah 

         Apakah ekstrak daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav) mempunyai 

efek antimikroba terhadap Stapylococcus aureus? 

1.3    Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan Umum 

Untuk membuktikan efek antimikroba ekstrak daun sirih merah 

(Piper crocatum Ruiz & Pav)  terhadap bakteri Stapylococcus aureus. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui KHM ekstrak daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz 

& Pav) terhadap pertumbuhan bakteri Stapylococcus aureus. 

2. Mengetahui KBM ekstrak daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz 

& Pav)  terhadap pertumbuhan bakteri Stapylococcus aureus. 

3. Mengetahui zona inhibisi ekstrak daun sirih merah terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphyloccus aureus dan zona inhibisi 

penisilin (10U), metisilin (5µg), dan vankomisin (30µg) terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. 
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   1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Klinis 

a. Memberikan informasi ilmiah tentang pengaruh ekstrak daun sirih 

merah (Piper crocatum Ruiz & Pav)  terhadap pertumbuhan bakteri 

Stapylococcus aureus secara in vitro. 

b. Memberi informasi bahwa ekstrak daun sirih merah (Piper 

crocatum Ruiz & Pav) dapat menjadi salah satu alternatif 

antibakteri dalam menangani penyakit yang disebabkan oleh 

bakteri Stapylococcus aureus . 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Dapat digunakan sebagai salah satu dasar penelitian lebih lanjut 

terutama tentang manfaat ekstrak daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz 

& Pav) dalam menghambat pertumbuhan bakteri Stapylococcus aureus. 

 

 


