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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatareBelakang 

Penyakit infeksi adalah jenis penyakit yang menjadi permasalahan dalam 

kesehatan. Penyakit infeksi banyak diderita olehnpenduduk di negara 

berkembangntermasuk Indonesia. Manusia termasuk makhluk hidup yang paling 

rentan terhadap infeksi bakteri dan suatu penyakit akan timbul apabila infeksi 

menyebabkan perubahan-perubahan pada fisiologi normal tubuh  (Pratiwi, 2008). 

Infeksi biasanya disebabkan karena keadaan atau kondisi udara yang berdebu, 

temperatur yang hangat, dan lembab sehingga mikroba dapat tumbuh subur (Sari 

et al., 2013). Penyakit infeksi pada umumnya disebabkan oleh beberapa bakteri, 

khususnya bakteri yang hidup pada binatang dan secara tidak sengaja menginfeksi 

manusia. Penyakit infeksi bisa ditularkan dari satuuorang ke orang lain serta bisa 

juga ditularkan dari hewan ke manusia (Jawetz, 2001).  

Manusia termasuk makhluk hidup yang paling rentan terhadap infeksi bakteri. 

Bakteri Streptococcus pyogenes merupakan bakteri gram positif yang bersifat 

patogen dan berbentuk coccus yang apabila diamati di bawah mikroskop tampak 

membentuk seperti rantai panjang (Erywiyatno et al., 2012). Streptococcus 

pyogenes adalah flora normal dari spesies Streptococcus yang terdapat pada 

saluran pernafasan dan dapat menyebabkan infeksi apabila pertahanan tubuh 

inang terganggu dan apabila organisme dapat menembus pertahanan konstitutif. 

Kerongkongan kulit merupakan tempat pertama yang diserang oleh bakteri
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 Streptococcus pyogenes sehingga menyebabkan rasa nyeri saat menelan (Awanis 

& Mutmainnah, 2016). Setiap individu normal diperkirakan 5 sampai 15% 

memiliki bakteri Streptococcus pyogenes dan umumnya terdapat pada saluran 

pernafasan, akan tetapi tidak menimbulkanngejala penyakit (Repi et al., 2016). 

Penyakit yang umum disebabkan oleh bakteri Streptococcus pyogenes adalah 

faringitis (sakit tenggorokan) dan impetigo. Penyakit lain yang juga sering 

ditimbulkan oleh bakteri Streptococcus pyogenes diantaranya erysipelas, cellulitis, 

necrotizing fasciitis, demam puerperal, sepsis, endokarditis akut, 

glomerulonephritis, dan demam rematik (Jawetz et al., 2001). 

Sekitar 9.000-11.500 kasus Streptococcus pyogenes yang invasif muncul 

setiap tahunnya dan mengakibatkan 1.000-1.800 kematian dari seluruh kasus yang 

muncul di Amerika serikat. Kasus infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

Streptococcus pyogenes masihnmenjadi masalah kesehatan di negara-negara 

berkembang seperti Indonesia (Ji et al., 2012). Farigitis dan pioderma merupakan 

jenis penyakit yang banyak ditemukan pada anak-anak usia sekolah di Indonesia 

maupun negara-negara berkembang lainnya. Puncak insiden penyakit faringitis 

dan pioderma terdapat pada kelompokmusia 5 sampai 15 tahun, sedangkan 

karditis dan glomerulonephritis dilaporkan terjadi apabila tidak dilakukan 

pengobatan menggunakan antibiotik (Permatasari, 2013). Penyakit faringitis akut 

masuk dalam 10 besar penyakit yang dirawat jalan dengan presentase jumlah 

penderita 1,5% atau sebanyak 2.214.781 orang di Indonesia pada tahun 2004. 

Menurut data dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, kasus faringitis akut 

masuk dalam 10 besar dalam urutan penyakit terbanyak dan menduduki urutan ke 
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lima pasien rawat jalan di Puskesmas Simpur Kota Bandar Lampung periode 

Januari-Desember tahun 2013 (Sidharti et al., 2015). 

Pengobatan untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri patogen dapat 

menggunakan antibiotik. Antibiotik merupakan bahan yang diperoleh dan 

dihasilkan oleh mikroorganisme, bahan tersebut memiliki kemampuan membunuh 

atau menghambat pertumbuhan terhadap mikroorganisme dan banyak digunakan 

oleh masyarakat untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri patogen 

(Apriani et al., 2014). MenurutiMenteri Kesehatan Endang Rahayuningsih, 

diperkirakan 92% masyarakat Indonesia tidak menggunakan antibiotik dengan 

tepat.  

Antibiotik mampu memberikan khasiat yang tidak perlu diragukan ketika 

digunakan secara tepat, namun apabila dalam penggunaan antibiotik tidak tepat, 

seperti kurang tepatnya indikasi penggunaan, penggunaan secara bebas oleh 

masyarakat, serta dosis dan lama pemberian yang tidak tepat, akan menimbulkan 

masalah baru yaitu meningkatnya resistensi bakteri terhadap antibiotik 

Kusumowati et al., (2014). Apabila resistensi terhadap pengobatan terus-menerus 

berlanjut dan menyebar secara luas, dunia yang sangat maju dan canggih ini akan 

kembali pada masa-masa kegelapan kedokteran sebelum ditemukannya 

antibiotika (Apua, 2011). Utami (2011) menambahkan bahwa dalam penggunaan 

antibiotik yang tidak tepat mampu menimbulkan banyak kerugian dari segi 

kesehatan, ekonomi dan generasi yang akan datang, dengan demikian maka perlu 

adanya alternatif lain dalam pengobatan infeksi dengan memanfaatkan bahan-

bahan dari alam. 
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Pengobatan dengan memanfaatkan bahan dari alam dapat menjadi alternatif 

yang dapat diberikan kepada penderita setelah mengindikasikan gejala-gejala 

tertentu, selain itu pengobatan secara alami ini dapat digunakan sebagai upaya 

meminimalisir tingkat resistensi bakteri (Puteri & Milanda, 2010). Pengobatan 

tradisional yang memanfaatkan bahan-bahan dari alam sudah dilakukan dari 

generasi ke generasi selama ribuan tahun sehingga dikenal sebagai tumbuhan obat 

nenek moyang. Berdasarkan kenyataan tersebut, diketahui bahwa penggunaan 

tumbuhan obat sudah merupakan bagian dari tradisi masyarakat tradisional 

(Radam et al., 2017). Masyarakat semakin sadar akan pentingnya kembali ke alam 

dengan memanfaatkan bahan-bahan alam sebagai obat. Penggunaan obat dari 

bahan-bahan alam dinilai mempunyai efek samping relatif kecil dibandingkan 

dengan penggunaan obat dari bahan kimia. Keuntungan lain yang didapat dari 

penggunaan obat dari bahan-bahan alam yaitu bahan bakunya mudah diperoleh 

dan memiliki harga yang relatif lebih murah (Apriani et al., 2014). 

Hampir semua jenis tumbuhan yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat 

sebagai obat alami karena memiliki senyawa aktif yang mampu dimanfaatkan 

sebagai obatntradisional, salah satu diantaranya adalah tanaman belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi). Tanaman belimbing wuluh banyak tumbuh di pekarangan 

sehingga mudah diperoleh masyarakat. Secara umum belimbing wuluh telah 

dipercaya sebagai obat dan banyak dimanfaatkan untuk menyembuhkan berbagai 

penyakit. (Maryam et al., 2015).  

Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) memiliki kandungan senyawa aktif baik 

pada batang, buah dan daun yang berpotensi sebagai antibakteri. Bagian batang 
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mengandung senyawa saponin, bagian buah mengandung senyawa flavonoid, 

triterpenoid dan bagian daun mengandung senyawa aktif tannin, flavonoid, dan 

terpenoid (Hamid et al., 2016). Bagian bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) 

memiliki kandungan senyawa aktif yang juga berperan sebagai antibakteri dan 

memiliki peran utama dalam menghambat pertumbuhan maupun membunuh 

bakteri. Kandungan senyawa aktif tersebut diantaranya saponin, polifenol, dan 

flavonoid (Ardananurdin et al., 2004). Berdasarkan hasil skrining fitokimia 

esktrak etanol bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) juga mengandung  

senyawa aktif glikosida yang merupakan gugus amonioglikosida yang memiliki 

antiseptik dan bersifat sebagai antibiotik (Azmi, 2013). Glikosida merupakan 

senyawa yang juga berpengaruh dalam menghambat aktivitas bakteri dan telah 

banyak digunakan sebagai bahan antiseptik (Puteri & Milanda, 2014).  

Beberapa peneliti telah memanfaatkan bagian dari tanaman belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi) sebagai antibakteri, menurut Ardananurdin et al., (2004) dari 

Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, 

membuktikan efektifitasmdekok bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) 

sebagai antimikrobatterhadap bakteri Salmonellaatyphi yang dapat menghambat 

bakteri Salmonella typhi pada konsentrasi 10%, sedangkan yang dapat membunuh 

bakteri Salmonella typhi pada konsentrasi 12,5%. Azmi (2013), juga melakukan 

penelitian tentang skrining fitokimia dan uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol 

serta fraksi-fraksi bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan Klebsiella pneumoniae. Hasil yang didapatkan dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa ekstrak etanol memberikan daerah 
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hambat yang efektif terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Klebsiella pneumonia.  

Penelitian lainnjuga telah menguji daya antimikrobaabunga belimbing wuluh 

terhadap bakteri lain, diantaranta adalah bakteri Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA). 

Didapatkan hasil bahwa kadar hambatmminimum (KHM) dan kadar bunuh 

minimumw(KBM) bakterimPseudomonas aeruginosa pada konsentrasi 10% dan 

untuk KHM bakteri Escherichia coli dan MRSA didapatkan pada konsentrasi 

15%, KBM bakterinMRSA terdapat pada konsentrasi 25%, sedangkan untuk 

bakteri  Escherichia coli tidak ditemukan KBM. Hal yang membedakan penelitian 

sebelumnya dengan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan 

metode ekstrasi dengan larutan etanol 96%, uji kepekaan daya hambat 

menggunakan metode disc diffusion (tes Kirby & Bauer), serta bakteri uji yang 

digunakan adalah bakteri Streptococcus pyogenes. 

Hasil dari penelitian tentang pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak bunga 

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri 

Streptococcus pyogenes dan pemanfaatan sebagai sumber belajar biologi dapat 

dikembangkan menjadi sumber belajar materi pengayaan tentang struktur dan cara 

hidup bakteri serta perannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sesuai 

dengan KD 3.5 kelas X semester ganjil. Pemanfaatan hasil penelitian sebagai 

sumber belajar biologi akan dilihat dari 6 aspek, yaitu kejelasan potensi, kejelasan 

sasaran, kesesuaian dengan tujuan belajar, kejelasan informasi yang diungkap, 

kejelasan pedoman eksplorasi dan kejelasan perolehan. Berdasarkan latar 
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belakang diatas, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

berbagai Konsentrasi Ekstrak Bunga Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi) 

terhadap Zona Hambat Pertumbuhan Streptococcus Pyogenes sebagai 

Sumber Belajar Biologi”. 

 

1.2 RumusannMasalah 

Berdasarkanelatar belakang tersebut, rumusan masalahnyang dapat diambil 

adalah sebagaieberikut. 

1. Adakahnpengaruh konsentrasi ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi) terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

pyogenes? 

2. Pada konsentrasi berapakah ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi) yang memilikiwpengaruh terbaik terhadap zona hambat 

pertumbuhanebakteri Streptococcus pyogenes? 

3. Bagaimanakah kajian teoritis hasil penelitian pengaruh berbagai konsentrasi 

ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) terhadap zona hambat 

pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes sebagaiwsumber belajar 

biologi? 

 

1.3 TujuanePenelitian 

Tujuan penelitian yang inginedicapai dari penelitian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut. 
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1. Menganalisis pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak bunga belimbing 

wuluh (Averrhoa bilimbi) terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri 

Streptococcus pyogenes. 

2. Menentukan konsentrasi ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi) yang memilikigpengaruh terbaik terhadap zona hambat 

pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes. 

3. Mengetahui kajian teoritis pemanfaatan hasil penelitian pengaruh 

pemberian berbagai konsentrasi ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi) terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

pyogenes sebagai sumber belajarebiologi. 

 

1.4 ManfaatePenelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya 

sebagai berikut. 

1.1.1 Secara Teoritis 

1) Penelitian ini dapat memperluas wawasan keilmuan bahwa bunga Averrhoa 

bilimbi memiliki kandungan senyawa aktif berupa metabolit sekunder yang 

terdiri dari saponin, polifenol, flavonoid, dan glikosida sehingga berpotensi 

sebagai antibakteri. 

2) Memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang pengaruh berbagai 

konsentrasi ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) terhadap zona 

hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes.  
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1.1.2 Secara Praktis 

1.1.2.1 Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sebagai 

inovasi baru dalam bidang farmasi atau fitofarmaka mengenai penggunaan ekstrak 

bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) sebagai alternatif obat dari bahan-

bahan alam untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

Streptococcus pyogenes. 

1.1.2.2 Bagi Guru dan Siswa 

Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai dasar 

sumber belajar yang diharapkan mampu memberikan pengetahuanptambahan bagi 

guru dan siswa guna meningkatkan pemahaman mengenai manfaat senyawa 

metabolit sekunder yang terkandung dalam bunga belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi) yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri. 

1.1.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat memberikan informasi bagi 

peneliti lanjutan tentang pemanfaatan tanaman belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi) terutama pada bagian bunganya sebagai obat tradisional atau 

memanfaatkan bahan-bahan alam sebagai obat dan sebagai antimikroba terhadap 

bakteri Streptococcus pyogenes. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Peneliti memiliki ruang lingkup atau batasan penelitian dalam melakukan 

penelitian dengan tujuan agar peneliti tidak menyimpang dari fokus permasalahan, 

diantaranya. 

1. Bahan yang digunakankdalam penelitian ini adalah bungaobelimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi) yang masih segar. 

2. Ekstrak yangmdigunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak dari bunga 

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) yang masihnsegar dan menggunakan 

metode ekstraksi basah. 

3. Bakteri uji yang digunakan adalah Streptococcus pyogenes yang telah 

dibiakkan dalam medium BHIA (Brain Heart Infusion Agar) didapatkan dari 

Laboratorium Mikrobiologi Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. 

4. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah diameter zona hambat 

pertmbuhan bakteri Streptococcus pyogenes  pada setiap perlakuan pemberian 

berbagai konsentrasi ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi). 

5. Konsentrasi ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) yang 

digunakan adalah 5%, 10%, 15%, 20%, 25%.  

 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) adalah salah satu bagian dari 

tubuh tumbuhan. Namun, bunga bukan merupakan bagian pokok dari 
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tumbuhan karena bagian pokok dari tumbuhan yaitu akar, batang dan daun 

(Yuliah, 2006). 

2. Zona hambat adalah zona bening yang terbentuk disekitar paper disk yang 

tidak ditumbuhi bakteri uji yang disebabkan adanya zat yang menghambat 

pertumbuhan bakteri uji yang terdapat pada sampel uji yang dikeluarkan 

melalui paper disk yang berdifusi ke medium (Maryam et al., 2015). 

3. Pertumbuhan bakteri adalah pertambahan teratur semua komponen suatu 

organisme, dengan demikian pertambahan ukuran yang terjadi ketika sebuah 

sel mengambil air atau menyimpan lipida atau polisakarida bukanlah 

pertumbuhan yang sebenarnya. Pertumbuhan mengarah pada suatu 

peningkatan dalam jumlah individu-individu yang menghasilkan suatu 

populasi atau kultur (Jawetz et al., 2001). 

4. Streptococcus pyogenes adalah bakteri gram positif yang berpasangan atau 

membentuk rantai selama pertumbuhan. Streptococcus pyogenes merupakan 

flora normal pada saluran pernafasan dan infeksi terjadi ketika pertahanan 

terganggu (Awanis & Mutmainnah, 2016). 

5. Sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada diluar diri siswa yang 

keberadaannya memudahkan terjadinya proses belajar (Rohani, 1997). 

 


