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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini telah terjadi peningkatan kasus resistensi antibiotik dan kekebalan 

patogen di dalam sistem imun suatu individu. Jadi harus ada perhatian besar yang 

ditujukan untuk pengembangan cara-cara pencegahan dan pengobatan terhadap 

penyakit dan kasus tersebut (Pelczar and Chan, 1988). 

Pengobatan infeksi yang paling umum dilakukan adalah dengan terapi 

antibiotik (Waluyo, 2004). Antibiotik adalah salah satu produk metabolik yang 

dihasilkan suatu organisme tertentu, yang dalam jumlah kecil dapat merusak atau 

menghambat mikroorganisme. Cara pengobatan dengan menggunakan kombinasi 

berbagai antibiotik juga dapat menimbulkan masalah resistensi (Tjay dan Rahardja, 

2007). Resistensi terhadap antibiotik hanyalah salah satu contoh proses alamiah yang 

tidak pernah ada akhirnya yang dilakukan oleh organisme untuk mengembangkan 

toleransi terhadap keadaan lingkungan yang baru (Pelczar dan Chan, 1988). 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli adalah contoh bakteri yang dapat 

menyebabkan infeksi (Jawetz et al., 2005). 

Staphylococcus aureus merupakan patogen utama bagi manusia. Hampir 

setiap orang pernah mengalami berbagai infeksi S. aureus selama hidupnya, dari 

keracunan makanan yang berat sampai infeksi yang tidak dapat disembuhkan (Jawetz 

et al., 2001). Bakteri S. aureus merupakan flora normal pada kulit dan selaput lendir 
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manusia, mulut dan saluran nafas bagian atas. Infeksi S. aureus dapat menyebabkan 

endokarditis, meningitis dan infeksi terhadap paru-paru. Staphylococcus tahan 

terhadap kondisi kering, panas (bakteri tersebut bertahan pada temperatur 50˚C 

selama 30 menit) dan natrium klorida 9%, tetapi dihambat oleh bahan kimia tertentu 

seperti heksaklorofen 3% (Jawetz et al., 2001). 

Escherichia coli adalah bakteri Gram negatif yang merupakan bagian flora 

normal gastrointestinal manusia tapi juga merupakan penyebab umum infeksi saluran 

urin, diare pada musafir, dan penyakit lain. Sifatnya unik karena dapat menyebabkan 

infeksi primer pada usus misalnya diare pada anak dan travelers diarrhea, seperti 

juga kemampuannya menimbulkan infeksi pada jaringan tubuh lain di luar usus. 

Genus Escherichia terdiri dari 2 spesies yaitu Escherichia coli dan Escherichia 

hermani (Jawetz et al., 2001). Salah satu faktor terjadinya resistensi adalah 

bagaimana cara penggunaan antibiotik. 

Alam Indonesia dikenal kaya akan berbagai jenis tanaman. Tidak sedikit dari 

jenis tanaman tersebut memiliki khasiat sebagai obat tradisional. Salah satu tanaman 

yang diduga mempunyai potensi sebagai antibakteri adalah tanaman stroberi 

(Fragaria x ananassa). Buah stroberi mempunyai rasa khas manis dan menyegarkan. 

Selain itu buah stroberi mengandung flavonoid yang memiliki kemampuan 

menghambat pertumbuhan bakteri (Gunawan dkk., 2010). 

Menurut paparan hasil penelitian diperoleh bahwa ekstrak etanol buah stroberi 

(Fragaria vesca L.) memenuhi parameter standar mutu ekstrak dengan kadar flavonoid 

total sebesar 1,9003 ± 1,5449 µg/mL dan memiliki aktivitas antimikroba terhadap bakteri 
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E. coli dengan konsentrasi efektif ekstrak 513 ppm dan terhadap bakteri S.dysentriae 

pada konsentrasi efektif ekstrak 980,842 ppm (Anggani, 2009). Tetapi pada penelitian 

tersebut ekstrak etanol buah stroberi belum mengalami fraksinasi dan purifikasi secara 

sederhana yang ditujukan untuk mendapatkan bagian semi polar dari ekstrak yang polar. 

Oleh karena itu perlu diteliti fraksi semipolar ekstrak etanol buah stroberi. 

Berdasarkan data empiris dan penelitian inilah, mendorong penelitian untuk 

dapat membuktikan secara ilmiah kandungan senyawa kimia tanaman stroberi dan 

khasiatnya sebagai antibakteri sehingga bermanfaat bagi perkembangan pengobatan 

penyakit infeksi karena bakteri di Indonesia. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah fraksi semipolar ekstrak etanol buah stroberi mempunyai aktivitas 

sebagai antibakteri terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus 

multiresisten antibiotik dan berapa Kadar Hambat Minimumnya (KHM)? 

2. Apakah golongan senyawa kimia yang terkandung dalam fraksi semipolar ekstrak 

etanol buah stroberi? 

 

 

 

 



4 
 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri fraksi semipolar ekstrak etanol buah stroberi 

(Fragaria x ananassa) sebagai antibakteri terhadap Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus multiresisten antibiotik dan mengetahui Kadar Hambat 

Minimumnya (KHM). 

2. Mengetahui kandungan golongan senyawa kimia dalam fraksi semipolar ekstrak 

etanol  buah stroberi (Fragaria x ananassa). 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Stroberi 

a. Klasifikasi tanaman stroberi 

Tanaman stroberi mempunyai klasifikasi sebagai berikut: 

Divisi    : Magnoliophyta 

Kelas    : Magnoliopsida 

Anak kelas  : Rosidae 

Bangsa   : Rosales 

Suku    : Rosaceae 

Marga    : Fragaria 

Spesies   : Fragaria x ananassa Duchesne  (Cronquist, 1981). 
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b. Deskripsi 

Tanaman stroberi berakar tunggang (radix primaria) terus tumbuh 

memanjang dan berukuran besar. Panjang akar mencapai 100cm, akan tetapi 

biasanya akar tanaman stroberi tersebut hanya menembus lapisan tanah atas 

sedalam 15cm – 45cm, tergantung jenis dan kesuburan tanahnya. Batang 

beruas-ruas pendek dan berbuku-buku, batang tanaman banyak mengandung 

air (herbaceous), tertutupi oleh pelepah daun, sehingga seolah-olah tampak 

seperti rumpun tanpa batang. Penampakan stolon (cabang merayap) secara 

visual mirip dengan sulur. Daun tersusun pada tangkai yang berukuran agak 

panjang. Tangkai daun tanaman berbentuk bulat serta seluruh permukaannya 

ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Helai daun bersusun tiga (trifoliate), bagian 

tepi daun bergerigi, berwarna hijau, berstruktur tipis. Bunga sempurna 

(hermaphrodite), struktur bunga terdiri atas 5 kelopak bunga (sepal), 5 daun 

mahkota (petal), 20 – 35 benang sari (stamen), dan ratusan putik (pistil). Ada 

8 tipe bentuk buah stroberi, yaitu oblate, globose, globose conic, conic, long 

conic, necked, long wedge, dan short wedge. Buah tipe oblate dan globose 

ditandai dengan ujung yang bulat, sedangkan conic berujung meruncing, dan 

wedge bentuk ujungnya mendatar. Biji berukuran kecil, terletak diantara 

daging buah. Potensi biji pada setiap buah stroberi dapat menghasilkan 200 – 

300 butir biji. Di Indonesia, daerah yang berpotensi sebagai daerah 

pengembangan kebun agrowisata stroberi adalah daerah kawasan yang 
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berhawa sejuk, seperti Lembang dan Cipanas (Jawa Barat), Tretes (Jawa 

Timur), Bedugul (Bali), dan Tanah Karo (Sumatera Utara) (Rukmana, 1998). 

c. Kegunaan 

Selain mengandung berbagai vitamin dan mineral, buah stroberi terutama 

biji dan daunnya diketahui mengandung ellagic acid. Senyawa ini ternyata 

berperan sebagai antikarsinogen dan antimutagen yang berarti penting untuk 

kesehatan manusia. Daun stroberi juga bisa dimanfaatkan, yaitu sebagai 

diuretik dan antirematik. Lumatan daun stroberi yang dilumurkan di wajah 

juga sangat bermanfaat untuk mencegah pengeriputan kulit. Akar dan daun 

stroberi ternyata juga bermanfaat sebagai obat diabetes (Budiman dan 

Saraswati, 2005). 

d. Kandungan 

Buah stroberi mengandung hydrolysable tannins (ellagitannins, 

gallotannins, dan ellagic acid), anthocyanins, flavonols, hydroxycinnamic 

acid derivatives dan esternya, dan flavonols (katekin). Flavonol buah stroberi 

mengandung kuersetin rutinosida, kuersetin glukosida, kuersetin glukoronida, 

dan kaempferol glukoronida. Buah stroberi mengandung beberapa senyawa 

antosianin yaitu pelargonidin diglukosida, sianidin glukosida, pelargonidin 

glukosida, pelargonidin rutinosida (Seeram et al., 2006). 

2. Metode Penyarian 

Penyarian merupakan kegiatan penarikan zat yang dapat larut dari bahan yang 

tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang dicari, mengandung zat aktif 
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yang dapat larut dan zat yang tidak larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-

lain. Faktor yang mempengaruhi kecepatan penyarian adalah kecepatan difusi zat 

yang larut melalui lapisan-lapisan batas antara cairan penyari dengan bahan yang 

mengandung zat tersebut (Anonim, 1986). Metode penyarian yang digunakan 

tergantung dari wujud dan kandungan zat dari bahan tumbuhan yang diekstraksi serta 

jenis senyawa yang diisolasi (Voigt, 1995). 

Ekstrak adalah sediaan yang dapat berupa kering, kental dan cair, dibuat 

dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai yaitu 

maserasi, perkolasi atau penyeduhan dengan air mendidih. Sebagai cairan penyari 

digunakan air, eter, atau campuran etanol dan air (Anonim, 2000). 

Ada beberapa metode ekstraksi untuk penyarian diantaranya adalah maserasi, 

perkolasi, soxhletasi, dan infundasi. Penyarian disamping memperhatikan sifat fisik 

simplisia dan sifat zat aktifnya, juga harus memperhatikan zat-zat yang terdapat 

dalam simplisia seperti protein, karbohidrat, dan lemak (Anonim, 1986). 

Maserasi merupakan proses penyarian yang paling sederhana dan banyak 

digunakan untuk menyari bahan obat yang berupa serbuk simplisia yang halus. 

Simplisia ini direndam dalam penyari sampai meresap dan melemahkan susunan sel 

sehingga zat-zat akan terlarut. Serbuk simplisia yang akan disari ditempatkan dalam 

wadah atau bejana bermulut besar, ditutup rapat kemudian dikocok berulang-ulang 

sehingga memungkinkan pelarut masuk ke seluruh permukaan serbuk simplisia. 

Maserasi dapat pula dilakukan dengan cara memasukkan 10 bagian simplisia 

atau campuran simplisia dengan derajat halus yang cocok ke dalam sebuah bejana, 
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lalu dituangi dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari 

terlindung dari cahaya sambil sering diaduk, kemudian diserkai, ampas diperas, 

kemudian dicuci dengan cairan penyari secukupnya sehingga diperoleh 100 bagian 

(Anonim, 1979). Keuntungan dari cara ini adalah pekerjaan dan peralatan yang 

digunakan sederhana dan mudah diusahakan. Kerugian dari cara ini adalah 

dibutuhkan waktu yang lama (Voight, 1995). 

Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. Cairan 

penyari yang baik harus memenuhi kriteria murah dan mudah diperoleh, stabil secara 

fisika dan kimia, bereaksi netral, tidak mudah menguap, dan tidak mudah terbakar, 

selektif yaitu hanya menarik zat berkhasiat yang dikehendaki, tidak mempengaruhi 

zat berkhasiat dan diperbolehkan oleh peraturan (Anonim, 1986). 

3. Fraksinasi 

Fraksinasi merupakan prosedur pemisahan yang bertujuan memisahkan 

golongan utama kandungan yang satu dari kandungan yang lain. Senyawa yang 

bersifat polar akan masuk ke pelarut polar dan senyawa non polar akan masuk ke 

pelarut non polar (Harborne, 1987). 

Metode fraksinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

kromatografi kolom. Kolom diisi dengan penyerap padat sebagai fase tetap dan dialiri 

dengan pelarut sebagai fase gerak. Cuplikan yang akan difraksi dimasukkan ke dalam 

kolom dan dialiri fase gerak yang akan membentuk jalur-jalur serapan dari senyawa. 

Bila pelarut dibiarkan mengalir melalui kolom, ia akan mengangkut senyawa-
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senyawa yang merupakan komponen-komponen dari campuran. Pemisahan 

komponen suatu campuran tergantung pada tingkat kepolaran dari fase gerak dan 

senyawa yang terkandung dalam campuran tersebut (Sastrohamidjodjo, 2003). 

Kromatografi kolom yang digunakan dalam fraksinasi ini adalah kromatografi kolom 

cair vakum (KCV). Metode ini merupakan modifikasi dari kromatografi kolom 

gravitasi dengan menambahkan vakum (penarik udara) pada bawah kolom. Dapat 

digunakan untuk fraksinasi atau memurnikan fraksi. Digunakan metode ini karena 

KCV lebih efektif dan efisien dalam pemisahan dibandingkan dengan kromatografi 

kolom gravitasi. 

Pada tahun 1977 Kromatografi Cair Vakum (KCV) dipublikasikan untuk 

mengisolasi diteroena sembrenoid dari terumbu karang lunak Australia. 

Modifikasinya diperkenalkan untuk mencegah pembentukan saluran, artinya sistem 

dirancang untuk kondisi vakum terus-menerus. Cara asli adalah dengan menggunakan 

corong buchner, kaca masir, atau kolom pendek, sedangkan kolom panjang 

digunakan untuk meningkatkan daya pisah (Hostettmann et al., 1995). 

Kromatografi dikemas kering dalam keadaan vakum agar diperoleh kemasan 

rapat yang maksimal, pelarut yang kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan 

penjerap lalu divakumkan lagi. Kolom dihisap sampai kering dan siap dipakai. 

Cuplikan dilarutkan dalam pelarut yang cocok, mulai pelarut yang kepolarannya 

rendah lalu kepolarannya ditingkatkan perlahan-lahan, kolom dihisap jangan sampai 

kering pada setiap pengumpulan fraksi (Hostettmann et al., 1995). 
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Keuntungan kromatografi cair vakum dibandingkan dengan kromatografi 

konvensional terletak pada jumlah fase gerak yang digunakan. Pada kromatografi cair 

vakum, konsumsi fase gerak hanya 80% atau lebih sedikit dibandingkan dengan 

kromatografi konvensional, sedangkan kekurangan metode konfensional adalah 

membutuhkan waktu yang cukup lama (Hostettman et al., 1995). 

4. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi lapis tipis (KLT) adalah metode pemisahan fitokimia. Lapisan 

yang memisahkan terdiri atas bahan berbutir-butir (fase diam), ditempatkan pada 

penyangga berupa pelat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Campuran yang akan 

dipisahkan berupa larutan, ditotolkan berupa bercak. Setelah pelat atau lapisan 

diletakkan di dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan pengembang yang cocok 

(fase gerak), pemisahan terjadi selama perambatan kapiler (pengembangan). 

Selanjutnya senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan (dideteksi) (Stahl, 

1985). 

Pada semua prosedur kromatografi, kondisi optimum untuk suatu pemisahan 

merupakan hasil kecocokan antara fasa diam dan fasa gerak. Dalam KLT, fasa diam 

harus mudah didapat. Keistimewaan KLT adalah lapisan tipis fasa diam dan 

kemampuan pemisahannya. Pada umunya sebagai fasa diam digunakan silika gel. 

Fasa diam dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal, misalnya berdasarkan 

sifat kimianya dapat dikelompokkan dalam senyawa organik dan anorganik. Jika 

dilihat dari mekanisme pemisahan, fasa diam dapat dikelompokkan menjadi 
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kromatografi serapan, kromatografi partisi, kromatografi penukar ion, kromatografi 

gel. Ada beberapa fasa diam yang sukar dikelompokkan, misalnya poliamida, polimer 

organik berpori seperti Porapak. Setiap jenis fasa diam sangat bervariasi, hal ini 

disebabkan oleh struktur fasa diam, ukuran, kemurnian, zat tambahan sebagai 

pengikat dan sebagainya. 

Silika gel merupakan fasa diam yang paling sering digunakan untuk KLT. 

Untuk penggunaan dalam suatu tipe pemisahan perbedaannya tidak hanya pada 

struktur, tetapi juga pori-porinya dan struktur lubangnya menjadi penting, disamping 

pemilihan fasa gerak (Sudjadi, 1986).  

   Jarak pengembangan senyawa pada kromatogram biasanya dinyatakan 

dengan Rf atau hRf (Stahl, 1985). Harga Rf umumnya lebih dari 1, sedangkan bila 

dikalikan dengan 100 akan berharga antara 1-100, untuk itulah parameter ini dapat 

digunakan untuk perhitungan kualitatif dalam pengujian sampel dengan KLT 

(Sumarno, 2001). 

  Bercak yang terjadi setelah dielusi dapat dideteksi dengan cara fisika maupun 

kimia. Cara fisika ini digunakan untuk substansi yang berfluoresensi, defluoresensi 

pada lampu UV. Untuk substansi yang tidak berfluoresensi penjerap ditambah 

indikator fluoresensi, bercak akan kelihatan gelap dengan cara penyemprotan. Bercak 

kemudian dilihat dengan sinar tampak atau lampu UV. Setelah penyemprotan 

kadang-kadang diperlukan pemanasan   (Stahl, 1985). 

Identifikasi dari senyawa-senyawa yang terpisah pada lapisan tipis lebih baik 

dikerjakan dengan pereaksi lokasi kimia dan reaksi warna. Tetapi lazimnya untuk 
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identifikasi menggunakan harga Rf meskipun harga Rf dalam lapisan tipis kurang 

tepat bila dibandingkan pada kertas. Harga Rf didefinisikan sebagai berikut: 

 

Harga Rf untuk senyawa murni dapat dibandingkan dengan harga standar 

(Sastrohamidjojo, 2002). Perkiraan identifikasi diperoleh dengan pengamatan dua 

bercak dengan harga Rf dan ukuran yang hampir sama (Anonim, 1979). 

5. Bakteri 

Spesies bakteri yang diteliti yaitu Escherichia coli dan Staphylococcus aureus: 

a. Escherichia coli 

Sistem klasifikasi sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class  : Gamma Proteobacteria 

Order  : Enterobacteriales 

Family  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Escherichia 

Species : E. coli     (Todar’s, 2004) 

Escherichia coli adalah bakteri Gram negatif, berbentuk batang pendek, 

berderet seperti lantai. Bakteri E. coli dapat memfermentasi glukosa dan laktosa 

membentuk asam dan gas. Bakteri E. coli dapat tumbuh baik pada media Mc. Conkey 

dan dapat mencegah laktosa dengan cepat, juga dapat tumbuh pada media agar darah. 

(1) 
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Escherichia coli juga dapat merombak karbohidrat dan asam – asam lemak menjadi 

asam dan gas serta dapat menghasilkan gas karbondioksida dan hidrogen (Pelczar dan 

Chan, 1988). 

Escherichia coli banyak ditemukan di dalam usus besar manusia sebagai flora 

normal, tapi bila kesehatan menurun, bakteri ini dapat bersifat pathogen terutama 

akibat toksin yang dihasilkan. Escherichia coli umumnya tidak menyebabkan 

penyakit bila masih berada dalam usus, tetapi dapat menyebabkan penyakit pada 

saluran kencing, paru, saluran empedu, dan saluran otak (Jawetz et al., 1991). 

Escherichia coli dan sebagian besar bakteri enterik yang lain membentuk 

koloni bulat, cembung serta lembut dengan tepi yang berbeda. Escherichia coli 

menghasilkan tes positif terhadap indole, lisin dekarboksilase, dan memfermentasi 

manitol dan menghasilkan gas dari laktosa (Jawetz et al., 2005). 

b. Staphylococcus aureus 

Sistem klasifikasinya sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Firmicutes 

Class : Bacilli 

Ordo : Bacillales 

Family : Staphylococcaceae 

Genus : Staphylococcus 

Species : Staphylococcus aureus             (Todar’s, 2004) 
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Staphylococcus merupakan sel Gram positif berbentuk bulat biasanya 

tersusun dalam bentuk kluster yang tidak teratur seperti anggur. Staphylococcus 

tumbuh dengan cepat pada berbagai tipe media dan dengan aktif melakukan 

metabolisme, melakukan fermentasi karbohidrat dan menghasilkan bermacam-macam 

pigmen dari warna putih hingga kuning gelap (Jawetz et al., 2005). 

Tiga tipe staphylococcus yang berkaitan dengan medis adalah Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus saprophyticus. 

Staphylococcus aureus bersifat koagulase positif, yang membedakannya dari spesies 

lain. Staphylococcus aureus adalah patogen utama pada manusia. Hampir setiap 

orang pernah mengalami berbagai infeksi Staphylococcus aureus selama hidupnya, 

dari keracunan makanan yang berat sampai infeksi yang tidak dapat disembuhkan 

(Jawetz et al., 2005). 

Stafilokokus tumbuh dengan baik pada berbagai media bakteriologi dibawah 

suasana aerobik atau mikroaerofilik. Tumbuh dengan cepat pada temperatur 37˚C 

namun pembentukan pigmen yang terbaik adalah pada temperatur kamar (20-35˚C). 

Koloni pada media yang padat berbentuk bulat, lembut, dan mengkilat. S.aureus 

biasanya membentuk koloni abu-abu hingga kuning emas (Jawetz et al., 2005). 

Stafilokokus bersifat nonmotil dan tidak membentuk spora. Stafilokokus 

menghasilkan katalase, yang membedakannya dengan streptokokus. Stafilokokus 

memfermentasi karbohidrat, menghasilkan asam laktat dan tidak menghasilkan gas 

(Jawetz et al., 2005). 



15 
 

 
 

Staphylococcus sensitif terhadap beberapa obat antimikroba. Resistensinya 

dikelompokkan dalam beberapa golongan: 

1) Biasanya menghasilkan enzim beta laktamase, yang berada di bawah control 

plasmid, dan membuat organisme resisten terhadap beberapa penisilin (penisilin 

G, ampisilin, tikarsilin, piperasilin, dan obat-obat yang sama). 

2) Resisten terhadap nafsilin (dan terhadap metisilin dan oksasilin) yang tidak 

tergantung pada produksi beta-laktamase. 

3) Galur S. aureus yang mempunyai tingkat kerentanan menengah terhadap 

vankomisin (Kadar Hambat Minimum 4-8 mg/mL) telah diisolasi di Jepang, 

Amerika Serikat dan beberapa negara lain dan ini sangat mendapat perhatian dari 

para klinisi. 

4) Plasmid juga dapat membawa gen untuk resistensi terhadap tetrasiklin, 

eritromisin, aminoglikosida dan obat-obat lainnya. 

5) Akibat sifat resisten berdampak bahwa staphylococcus dihambat oleh obat tetapi 

tidak dibunuh oleh obat tersebut, misalnya terdapat perbedaan yang besar antara 

KHM (Kadar Hambat Minimum) dan KBM (Kadar Bunuh Minimum) dari obat 

antimikroba. 

Staphylococcus tahan terhadap kondisi kering, panas (mereka bertahan pada 

temperature 50˚C selama 30 menit) dan natrium klorida 9%, tetapi dihambat oleh 

bahan kimia tertentu seperti heksaklorofen 3% (Jawetz et al., 2005). 
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6. Antibakteri 

Antibakteri adalah obat atau senyawa kimia yang digunakan untuk membasmi 

bakteri, khususnya bakteri yang bersifat merugikan manusia (Pelczar dan Chan, 

1988). 

Beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan proses pembasmian 

bakteri: 

a. Germisid  adalah bahan yang dipakai untuk membasmi mikroorganisme dengan 

mematikan sel-sel vegetatif, tetapi tidak selalu mematikan bentuk sporanya. 

b. Bakterisid adalah bahan yang dipakai untuk mematikan bentuk-bentuk vegetatif 

bakteri. 

c. Bakteriostatik adalah suatu bahan yang mempunyai kemampuan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri tanpa mematikannya. 

d. Antiseptik adalah suatu bahan yang menghambat atau membunuh mikroorganisme 

dengan mencegah pertumbuhan atau menghambat aktivitas metabolisme, 

digunakan pada jaringan hidup. 

e. Desinfektan adalah bahan yang dipakai untuk membasmi bakteri dan 

mikroorganisme patogen tapi belum tentu beserta sporanya, digunakan pada benda 

mati (Pelczar dan Chan, 1988). 

Mekanisme kerja antibakteri adalah sebagai berikut : 

a. Perusakan dinding sel 

Bakteri memiliki lapisan luar yang kaku, disebut dinding sel yang dapat 

mempertahankan bentuk bakteri dan melindungi membran protoplasma dibawahnya 
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(Jawetz et al., 2001). Struktur dinding sel dapat dirusak dengan cara menghambat 

pembentukannya atau mengubahnya setelah selesai terbentuk. Antibiotik yang 

bekerja dengan mekanisme ini diantaranya adalah penisilin (Pelczar dan Chan, 1988). 

b. Perubahan permeabilitas sel 

Membran sitoplasma mempertahankan bahan-bahan tertentu di dalam sel serta 

mengatur aliran keluar masuknya bahan-bahan lain. Membran memelihara integritas 

komponen-komponen seluler. Kerusakan pada membran ini akan mengakibatkan 

terhambatnya pertumbuhan sel atau matinya sel. Polimiksin bekerja dengan merusak 

struktur dinding sel dalam kemudian antibiotik tersebut bergabung dengan membran 

sel sehingga menyebabkan disorientasi komponen-komponen lipoprotein serta 

mencegah berfungsinya membran sebagai perintang osmotil (Pelczar dan Chan, 

1988). 

c. Perubahan molekul protein dan asam nukleat 

Hidup suatu sel bergantung pada terpeliharanya molekul-molekul protein dan 

asam-asam nukleat dalam keadaan alamiahnya. Suatu antibakteri dapat mengubah 

keadaan ini dengan mendenaturasikan protein dan asam-asam nukleat sehingga 

merusak sel tanpa dapat diperbaiki lagi. Salah satu antibakteri yang bekerja dengan 

cara mendenaturasi protein dan merusak membran sel adalah fenolat dan 

persenyawaan fenolat (Pelczar dan Chan, 1988). 

d. Penghambatan kerja enzim 

Setiap enzim yang ada di dalam sel merupakan sasaran potensial bagi 

bekerjanya suatu penghambat. Penghambatan ini dapat mengakibatkan terganggunya 
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metabolisme atau matinya sel. Sulfonamid merupakan salah satu contoh antibiotik 

yang bekerja dengan cara penghambatan kerja enzim (Pelczar dan Chan, 1988). 

e. Penghambatan sintesis asam nukleat dan protein 

DNA, RNA dan protein memegang peranan amat penting di dalam proses 

kehidupan normal sel. Hal ini berarti bahwa gangguan apapun yang terjadi pada 

pembentukan atau pada fungsi zat-zat tersebut dapat mengakibatkan kerusakan total 

pada sel. Tetrasiklin merupakan salah satu antibiotik yang dapat menghambat sintesis 

protein dengan cara menghalangi terikatnya RNA pada tempat spesifik ribosom 

selama pemanjangan rantai peptida (Pelczar dan Chan, 1988). 

Antimikroba yang ideal harus memenuhi syarat-syarat antara lain mempunyai 

kemampuan untuk mematikan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang 

luas (broad spectrum antibiotic), tidak menimbulkan terjadinya resistensi dari 

mikroorganisme patogen, tidak menimbulkan efek samping (side effect) yang buruk 

pada tubuh (seperti reaksi alergi, kerusakan syaraf, iritasi lambung, dan sebagainya), 

serta tidak mengganggu keseimbangan flora normal tubuh seperti flora usus atau flora 

kulit (Jawetz et al., 2001). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas antimikroba adalah pH 

lingkungan, komponen-komponen perbenihan, stabilitas obat, besarnya inokulum 

bakteri, masa pengeraman, dan aktivitas metabolik mikroorganisme (Jawetz et al., 

1996). 
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7. Resistensi Antibiotik 

Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi,   

yang dapat menghambat atau membasmi mikroba jenis lain. Obat yang digunakan 

untuk membasmi mikroba, penyebab infeksi pada manusia, ditentukan harus 

memiliki sifat toksisitas selektif setinggi mungkin. Obat tersebut haruslah bersifat 

sangat toksik untuk mikroba, tetapi relatif tidak toksik untuk hospes (Setiabudy dan 

Gan, 1995). 

Resistensi sel mikroba adalah suatu sifat tidak terganggunya sel mikroba oleh 

antimikroba. Sifat ini dapat merupakan suatu mekanisme alamiah untuk bertahan 

hidup (Setiabudy dan Gan, 1995). Resistensi merupakan masalah individual 

epidemiologik yang menggambarkan ketahanan mikroba terhadap antibiotik tertentu 

yang dapat berupa resistensi alamiah, resistensi karena adanya mutasi spontan 

(resistensi kromosomal) dan resistensi silang yaitu karena adanya faktor R pada 

sitoplasma (resistensi ekstrakromosomal) atau resistensi karena pemindahan gen yang 

resistensi atau faktor R atau plasmid (Wattimena, 1991). 

Penyebab terjadinya resistensi mikroba adalah penggunaan antibiotik yang 

tidak tepat, misalnya penggunaan dengan dosis yang tidak memadai, pemakaian yang 

tidak teratur atau tidak kontinyu, demikian juga waktu pengobatan yang tidak cukup 

lama. Maka untuk mencegah atau memperlambat timbulnya resistensi mikroba, harus 

diperhatikan cara-cara penggunaan antibiotik yang tepat  (Wattimena, 1991). 
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Ada beberapa perbedaan mekanisme resistensi pada mikroorganisme terhadap 

obat: 

a. Mikroorganisme menghasilkan enzim dan merusak obat yang aktif. Misalnya, 

stafilokokus resisten terhadap penisilin G menghasilkan β-lactamase yang 

merusak obat. β-lactamase lain dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Bakteri gram 

negatif resisten tehadap aminoglikosida (dengan peran plasmid) menghasilkan 

adenilasi, fosforilasi, atau enzim asetilasi yang merusak obat. 

b. Mikroorganisme merubah permeabilitasnya terhadap obat. Misalnya, tetrasiklin 

terkumpul dalam bakteri yang peka tetapi tidak dalam bakteri yang resisten.  

c. Mikroorganisme merubah struktur target untuk obat. Organisme yang resisten 

terhadap eritromisin mempunyai reseptor yang berubah pada subunit 50S 

ribosom, sebagai hasil dari metilasi 23S RNA ribosom. Resistensi terhadap 

beberapa penisilin dan sefalosprin merupakan akibat berubah atau hilangnya PBP. 

d. Mikroorganisme mengembangkan jalur metabolisme baru yang menghindari jalur 

yang biasa dihambat oleh obat. 

e. Mikroorganisme mengembangkan enzim baru yang masih dapat melakukan 

fungsi metaboliknya tapi sedikit dipengaruhi oleh obat (Jawetz et al., 2005). 

8. Uji Aktivitas Antibakteri 

Penentuan kepekaan bakteri patogen terhadap antimikroba dapat dilakukan 

dengan salah satu dari dua metode pokok yakni dilusi atau difusi. Penting sekali 

untuk menggunakan metode standar untuk mengendalikan semua faktor yang 

mempengaruhi aktivitas antimikroba (Jawetz et al., 2005). 
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a. Metode Dilusi 

Metode ini menggunakan antimikroba dengan kadar yang menurun secara 

bertahap, baik dengan media cair atau padat. Kemudian media diinokulasi bakteri uji 

dan dieramkan. Tahap akhir metode ini, antimikroba dilarutkan dengan kadar yang 

menghambat atau mematikan. Uji kepekaan cara dilusi agar memakan waktu dan 

penggunaannya dibatasi pada keadaan tertentu saja. Uji kepekaan cara dilusi cair 

dengan menggunakan tabung reaksi, tidak praktis dan jarang dipakai, namun kini ada 

cara yang lebih sederhana dan banyak dipakai, yakni menggunakan microdilution 

plate (Jawetz et al., 2005). 

Pada dilusi cair, masing-masing konsentrasi antimikroba ditambah suspensi 

kuman dalam media. Sedangkan pada dilusi padat tiap konsentrasi antimikroba 

dicampur dengan media agar kemudian ditanami bakteri. Konsentrasi terendah yang 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri ditunjukkan dengan tidak adanya kekeruhan 

disebut Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) atau Minimum Inhibitory 

Concentration (MIC) (Setiabudy dkk., 2007). 

b. Metode Difusi 

Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi agar. Cakram 

kertas saring berisi sejumlah tertentu obat ditempatkan pada medium padat yang 

sebelumnya telah diinokulasi bakteri uji pada permukaannya. Setelah diinkubasi, 

diameter zona hambat sekitar cakram untuk dipergunakan mengukur kekuatan 

hambatan obat terhadap organisme uji. Metode ini dipengaruhi beberapa faktor fisik 

dan kimia, selain faktor antara obat dan organisme (misalnya sifat medium dan 
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kemampuan difusi, ukuran molekular dan stabilitas obat). Meskipun demikian, 

standardisasi faktor-faktor tersebut memungkinkan melakukan uji kepekaan dengan 

baik (Jawetz et al., 2005). 

E. Landasan Teori 

Penelitian mengenai kandungan senyawa golongan fenolik dalam stroberi 

telah banyak dilakukan. Menurut Seeram et al (2006), buah stroberi mengandung 

hydrolysable tannins (ellagitannins, gallotannins, dan ellagic acid), anthocyanins, 

flavonols, hydroxycinnamic acid derivatives dan esternya, dan flavonols (katekin). 

Flavonol buah stroberi mengandung kuersetin rutinosida, kuersetin glukosida, 

kuersetin glukoronida, dan kaempferol glukoronida. Antosianin buah stroberi 

mengandung pelargonidin diglukosida, sianidin glukosida, pelargonidin glukosida, 

pelargonidin rutinosida. Flavonoid yang terkandung di dalam buah stroberi memiliki 

kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri (Gunawan dkk., 2010). Zhang et al., 

(2008) melakukan isolasi beberapa senyawa golongan fenolik yang diidentifikasi 

sebagai cyanidin-3-glucoside, pelargonidin, pelargonidin-3-glucoside, pelargonidin-

3-rutinoside, kaempferol, quercetin, kaempferol-3-(6’-cumaroyl)glucoside), 3,4,5-

trihydroxyphenyl-acrylic acid, glucose ester of (E)-p-coumaric acid dan ellagic acid. 

Kadar antosianin total (terutama turunan cyanidin) dari ekstrak Chinese purple corn 

(EZPC) memiliki aktivitas antimikroba terhadap Salmonella enteritidis, 

Staphylococcus aureus, dan Candida albicans (Zhao et al., 2009). Gallic acid dan 

quercetin dari ekstrak etanol Lemna minor L. Lemnaceae memiliki aktivitas 
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antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, 

Staphylococcus warneri, Citrobacter freundii, Citrobacter koseri, Neisseria 

lactamica, Neisseria sicca, Micrococcus luteus, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, dan 

Streptococcus pneumonia (Gulcin et al., 2008). Pada penelitian lainnya, kuersetin 

yang dikombinasi dengan kaempferol memiliki aktivitas antibakteri pada S. aures 

dengan kadar hambat minimum 33,4 µg/mL dan E. coli dengan kadar hambat 

minimum 34,1 µg/mL (Alvarez et al., 2008). Morton (1987) cit Mohanty, S. dan 

Cock, I. E. (2009) meneliti aktivitas antibakteri senyawa tanin. Menurut Reynertson 

et al (2006) cit Mohanty, S. dan Cock, I. E. (2009) senyawa flavanol, phenolic acid 

anthocyanins, dan ellagic acid memiliki aktivitas antibakteri. Einbond et al (2004) cit 

Mohanty, S. dan Cock, I. E. (2009) menyimpulkan bahwa senyawa cyanidin-3-

glucoside dapat menghambat pertumbuhan 7 dari 10 bakteri Gram negatif (70%) dan 

100% bakteri Gram positif yang digunakan dalam uji aktivitas.  

F. Hipotesis 

Fraksi semipolar ekstrak etanol buah stroberi (Fragaria x ananassa) 

mengandung senyawa golongan flavonoid yang mempunyai aktivitas sebagai 

antibakteri terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus multiresisten 

antibiotik. 

 

 

 


