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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi terjadi jika mikroorganisme menyebabkan gangguan kesehatan. Hal 

ini dapat terjadi akibat adanya invasi mikroorganisme pada pemukaan mukosa. 

Organisme yang mampu menyebabkan infeksi disebut patogen. Patogenisitas 

adalah kapasitas untuk menyebabkan penyakit, sedangkan virulensi adalah 

kemampuan untuk menyebabkan penyakit yang serius. Penyakit infeksi terus 

mengalami perubahan. Insidensi infeksi apapun meningkat dan menurun seiring 

dengan perubahan imunitas populasi pejamu dan akibat virulensi patogen 

(Gillespie dan Bamford, 2008). 

Penyakit infeksi merupakan penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat, 

diantaranya adalah infeksi usus seperti diare. Diare merupakan buang air besar 

dengan feses tidak berbentuk atau cair dengan frekuensi lebih dari 3 kali dalam 24 

jam. Diare dapat terjadi akibat lebih dari satu mekanisme. Pada infeksi bakteri, 

ada dua mekanisme, yaitu peningkatan sekresi usus dan penurunan absorbsi di 

usus. Infeksi bakteri menyebabkan inflamasi dan mengeluarkan toksin yang 

menyebabkan terjadinya diare. Infeksi bakteri yang invasif mengakibatkan 

perdarahan atau adanya leukosit dalam feses. Sampai saat ini diare masih 

merupakan masalah kesehatan di negara berkembang dan di negara maju. 

Penyakit diare masih sering menimbulkan KLB (Kejadian Luar Biasa) dengan 

penderita yang banyak dalam waktu yang singkat. Salah satu faktor penyebab 

terjadinya diare adalah adanya infeksi bakteri, seperti bakteri Stafilococcus 

aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Salmonella 

spp (Amin, 2015). Angka kesakitan diare secara nasional, kecenderungan 

meningkat. Sedangkan secara global, setiap tahun penyakit ini menyebabkan 

kematian balita sebesar 1,6 juta (Hannif et al., 2011). 

Staphylococcus aureus merupakan salah satu kelompok bakteri Gram positif 

yang tidak membentuk spora, tidak motil, dan hidup berkelompok. 

Staphylococcus aureus dianggap sebagai spesies yang paling invasif dan berbeda 

dari spesies lainnya karena memiliki enzim koagulase. Pembawa Staphylococcus 

aureus yang asimtomatik sering ditemukan, dan organisme ini ditemukan pada 
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40% orang sehat, dibagian hidung, kulit, ketiak, atau perineum (Gillespie dan 

Bamford, 2008). Sekitar 50% strain dari bakteri Staphylococcus aureus dapat 

menghasilkan satu enterotoksin atau lebih. Ingesti 25g enterotoksin B dapat 

menyebabkan muntah dan diare (Brooks et al., 2008). 

Escherichia coli merupakan salah satu kelompok bakteri Gram negatif yang 

beberapa strain mempunyai kapsul. Terdapat strain Escherichia coli yang patogen 

dan non patogen. Escherichia coli non patogen banyak ditemukan didalam usus 

besar manusia sebagai flora normal dan berperan dalam pencernaan pangan 

dengan menghasilkan vitamin K dari bahan yang belum dicerna dalam usus besar. 

Strain patogen Escherichia coli dapat menyebabkan kasus diare berat pada semua 

kelompok usia melalui endotoksin yang dihasilkannya (SNI, 2009). 

Salah satu cara pengendalian terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli dapat menggunakan tanaman yang memiliki kandungan kimia 

alami antimikroba sehingga diharapkan dapat menekan pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Penggunaan tanaman yang 

mengandung zat antimikroba ini dikarenakan bahan alami tidak menimbukan efek 

samping yang berbahaya, tidak membutuhkan biaya yang mahal untuk 

mendapatkannya, dan tanaman tersebut lebih mudah ditemukan di lingkungan 

sekitar (Karlina et al., 2013). 

Hutan alam tropika Indonesia merupakan aset bangsa yang nilainya tak 

terhingga bagi pembangunan kesehatan bangsa. Pengetahuan tradisional, juga 

sangat berperan dalam penggunaan tanaman obat yang nantinya dapat 

dikembangkan oleh industri jamu dan farmasi (Zuhud, 2008). Penggunaan bahan 

alam sebagai obat tradisional di Indonesia telah dilakukan oleh nenek moyang kita 

sejak berabad-abad yang salah satunya terbukti dari relief candi Borobudur yang 

menggambarkan orang sedang meracik obat (jamu) dengan tumbuhan sebagai 

bahan bakunya (Sukandar, 2006). 

Penelitian yang telah dilakukan dan sudah dilaporkan tentang kandungan 

senyawa dari ekstrak daun alpukat (Persea americana) yang mengandung 

senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin yang 

dapat menghambat pertumbuhan beberapa bakteri (Charyadie, 2014). Ekstrak 

metanol dari daun Persea americana memiliki aktivitas antimikroba yang lebih 
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tinggi terhadap Mycobacteria dibandingkan G. glutinosum (Gomez et al., 2008). 

Aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun Persea americana terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan konsentrasi hambat minimum 

(KHM) yaitu 70 mg/mL dan 50 mg/mL memiliki diameter hambat pertumbuhan 

bakteri sebanyak 9,25 mm dan 9,33 mm (Haro et al., 2011). 

Ekstrak hydroethanolik kulit batang jambu mete (Anacardium occidentale) 

mengandung tanin, flavonoid dan saponin yang berpotensi sebagai antibakteri. 

Ekstrak hydroethanolik kulit batang jambu mete berpotensi memiliki efek daya 

hambat terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus (Marcus, 2013). 

Senyawa-senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid dan saponin 

memiliki potensi sebagai bahan antimikroba (Heinrich, 2009). Ekstrak metanol 

daun, ekstrak air daun dan ekstrak metanol kulit batang jambu mete yang diuji 

terhadap bakteri Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, 

Salmonella typhi, Candida albicans dan Escherichia coli memiliki aktivitas 

antibakteri. Ekstrak daun menunjukkan aktivitas lebih besar dari ekstrak kulit 

batang (Ayepola et al., 2009). Hasil Penelitian dari ekstrak etanol kulit batang 

jambu mete (Anacardium occidentale) menunjukkan adanya aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri yang diambil 3 orang penderita sariawan. Pada konsentrasi 20%, 

40%, 60%, dan 80% menghasilkan jumlah rata-rata pada air liur penderita A 

sebesar 13,5 mm; 12,66 mm; 14,16 mm 14,66 mm. Pada air liur penderita B 

sebesar 14,83 mm; 16,16 mm; 16 mm dan 17,66 mm. Dan pada air liur penderita 

C sebesar 14 mm; 14,16 mm; 15,5 mm dan 14,6 mm (Tangkuman et al, 2017). 

Ekstrak tanaman yang digunakan secara kombinasi berguna untuk 

meningkatkan efektifitas yang dihasilkan, menurunkan toksisitas yang terjadi dan 

dapat mendukung aktivitas senyawa utama akibat adanya aktivitas lain dari 

tanaman kombinasi serta dapat menurunkan dosis pemakaiannya bila 

dibandingkan dengan pemakaian tunggal (Padalia et al., 2016). Dari hasil 

penelitian kombinasi ekstrak aseton tanaman Moringa olieofera dan Cleome 

viscosa yang diuji dengan metode difusi cakram terhadap bakteri patogen S. 

aureus, P. aeruginosa, E. coli, K. pneumoniae and S. pneumoniae. Peningkatan 

bioaktivitas yang besar tercatat untuk isolat bakteri K. Pneumoniae yang 

menghasilkan daya hambat kombinasi dari 20 mm menjadi 35 mm. Pada bakteri 
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isolat S. aureus dan E. coli dihasilkan aktivitas sinergis yang cukup, sedangkan 

isolat dari S. pneumoniae memiliki aktivitas yang lemah dengan daya hambat 

kombinasi dari 24 mm menjadi 24,8 mm. Kombinasi Moringa oleifera dan 

Cleome viscosa memberikan efek sinergis yang kuat terhadap K. pneumoniae, E. 

coli, S. pneumoniae dan S. aureus. Aktivitas antibakteri Moringa oleifera lebih 

baik jika dikombinasi dengan Cleome viscosa sebagai alternatif untuk otitis media 

(Patil dan Rasika, 2013).  

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan studi uji antibakteri kombinasi 

ekstrak etanol daun Persea americana dan ekstrak etanol kulit batang Anacardium 

occidentale terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan 

metode difusi cakram. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

a. Bagaimana aktivitas penghambatan kombinasi ekstrak etanol daun Persea 

americana dan ekstrak etanol kulit batang Anacardium occidentale yang 

ditunjukkan dengan diameter zona hambat terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dengan metode difusi cakram? 

b. Bagaimana aktivitas penghambatan kombinasi ekstrak etanol daun Persea 

americana dan ekstrak etanol kulit batang Anacardium occidentale yang 

ditunjukkan dengan diameter zona hambat terhadap pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli dengan metode difusi cakram?   

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

a. Untuk mendapatkan data aktivitas penghambatan pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dari kombinasi ekstrak etanol daun Persea 

americana dan ekstrak etanol kulit batang Anacardium occidentale dengan 

mengukur diameter zona hambatnya. 

b. Untuk mendapatkan data aktivitas penghambatan pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli dari kombinasi ekstrak etanol daun Persea americana dan 

ekstrak etanol kulit batang Anacardium occidentale dengan mengukur 

diameter zona hambatnya. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai efek kombinasi 

ekstrak etanol daun Persea americana dan ekstrak etanol kulit batang 

Anacardium occidentale sebagai obat antibakteri terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 

b. Dapat digunakan sebagai data ilmiah aktivitas antibakteri dari kombinasi 

ekstrak etanol daun Persea americana dan ekstrak etanol kulit batang 

Anacardium occidentale dengan konsentrasi yang efektif. 


