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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Streptococcus pneumonia adalah bakteri patogen pada manusia yang 

sering berkoloni pada saluran nafas, terutama nasofaring serta dapat 

menyebabkan meningitis, sepsis, otitis media, dan community-acquired 

pneumonia (CDC 2011). Survey yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan 

RI terhadap 10 provinsi juga mendapatkan hasil bahwa Streptococcus 

pneumonia merupakan bakteri patogen penting penyebab pneumonia pada 

balita. WHO dan UNICEF pada tahun 2009 juga memperkirakan bahwa lebih 

dari 2 juta anak balita meninggal dunia karena pneumonia setiap tahunnya, 

dan ini merupakan lebih dari 1/5 bagian dari 9 juta anak balita yang 

meninggal setiap tahunnya (IDAI, 2010). Penyakit pneumonia merupakan 

penyebab kematian nomor 1 di India, nomor 2 di Nigeria dan di Indonesia 

pada urutan ke 8 (IVAC, 2010). 

Sejak tahun 1928 Penicillin merupakan drug of choice untuk 

Streptococcus pneumonia. Namun resistensi antibiotik saat ini menjadi 

masalah kesehatan masyarakat terutama terhadap bakteri patogen manusia 

seperti Streptococcus pneumonia. Masalahnya telah dikaitkan dengan 

penggunaan antibiotik dalam dosis tinggi sehingga muncul resistensi terhadap 

bakteri Streptococcus pneumonia (Eric, 2014). Saat ini telah dikembangkan 

tanaman tradisional dan produk dari alam yang dapat memberi efek anti 

mikroba. Salah satu tanaman tradisional yang diduga dapat digunakan sebagai 

antimikroba adalah bawang putih. Bawang putih diduga bersifat antimikroba 
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karena kombinasi dua senyawa yang ada didalamnya yaitu allisin dan ajoene 

(Borhan, 2012). 

Berbagai hasil penelitian membuktikan bahwa bawang putih memiliki 

potensi farmakologis sebagai agen antimikroba, antihipertensi dan 

antitrombotik (Majewski, 2014). Allisin dipercaya bisa membunuh bakteri 

gram negatif. Seperti antibiotika sintetis, daya antimikroba bawang putih 

bekerja ke seluruh tubuh, bukan hanya ditempat yang sakit. Bawang putih 

akan membunuh kuman-kuman penyakit dibagian tubuh yang sakit (Mikaili, 

2013). 

Penelitian terdahulu membuktikan bahwa secara in vitro ekstrak bawang 

putih memiliki aktivitas antimikroba yang signifikan terhadap bakteri gram 

positif Staphylococcus aureus (Deresse, 2010). Allisin dari ekstrak bawang 

putih memiliki efek antimikroba terhadap bakteri gram positif 

Staphylococcus dan bakteri gram negatif Salmonella (Jonkers et al, 1999). 

Penelitian lain membuktikan bahwa ajoene dari ekstrak bawang putih 

mempunyai efek antimikroba terhadap bakteri gram positif antara lain 

Staphylococcus aureus dan bakteri gram negatif seperti Klebsiela pneumonia 

(Naganawa et al, 1996). 

Dengan dasar di atas perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah air perasan bawang putih mempunyai daya antimikroba 

terhadap koloni Streptococcus pneumonia, dengan mengukur Kadar Hambat 

Minimum (KHM) dan mengukur Kadar Bunuh Minimum (KBM). 
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1.2 Rumusan Masalah  

Apakah air perasan bawang putih (Allium sativum) mempunyai daya 

antimikroba terhadap koloni Streptococcus pneumonia ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan umum  

Untuk mengetahui daya antimikroba air perasan bawang putih (Allium 

sativum) terhadap Streptococcus pneumonia. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui konsentrasi minimal air perasan bawang putih (Allium 

sativum) yang dapat menghambat bakteri Streptococcus pneumonia (Kadar 

Hambat Minimum (KHM)). 

2. Mengetahui konsentrasi minimal air perasan bawang putih (Allium 

sativum) yang dapat membunuh bakteri Streptococcus pneumonia (Kadar 

Bunuh Minimum (KBM)). 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Menambah wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan kedokteran 

tentang tanaman yang berpotensi sebagai antimikroba. 

2. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan 

dengan air perasan bawang putih (Allium sativum) terhadap penyakit 

lain. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

Diharapkan ditemukannya manfaat bahan alam dari air perasan bawang 

putih (Allium sativum) yang dapat digunakan sebagai antimikroba. 
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1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Menambah khasanah pengetahuan tentang manfaat fitofarmaka dalam hal 

ini kandungan air perasan bawang putih (Allium sativum). 

 


