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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit infeksi masih merupakan penyakit utama dan penyebab 

kematian di Indonesia (Batubara, 2008). Infeksi dapat terjadi jika mikroorganisme 

tumbuh dan mengalahkan mekanisme pertahanan tubuh. Mikroorganisme meliputi 

semua organisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang seperti bakteri, 

jamur, ragi, dan virus (James et al., 2008). Di antara bakteri yang dapat 

menyebabakan infeksi adalah Escherichia coli dan Staphylococcus aureus (Jawetz 

et al., 2005). 

Bakteri E. coli merupakan bagian dari flora normal pada usus manusia. 

Bakteri E. coli merupakan penyebab paling banyak dari infeksi sistem saluran 

kencing. Bakteri ini juga menyebabkan diare karena kontaminasi produk makanan 

dengan sampah yang mengandung bakteri tersebut. Bakteri lain yang juga sering 

menyebabkan penyakit yaitu Staphylococcus aureus. Bakteri S. aureus merupakan 

salah satu bakteri patogen utama pada manusia. Bakteri ini tergolong flora normal 

pada kulit dan selaput mukosa manusia, tetapi pada kondisi lain bakteri ini dapat 

menyebabkan pernanahan, abses, berbagai infeksi piogen, dan bahkan septikemia 

yang fatal (Jawetz et al., 2005).  

Jumlah dan jenis antibakteri sangat banyak dan selalu bertambah seiring 

dengan perkembangan infeksi (Batubara, 2008). Pengobatan infeksi dengan 

kombinasi berbagai antibiotik yang semula dipercaya sebagai obat yang mampu 
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memusnahkan bakteri penyebab infeksi ternyata juga menimbulkan permasalahan 

baru, yaitu munculnya bakteri yang multiresisten (Maryati dkk., 2007). 

Munculnya resistensi antibiotik merupakan pengurangan efikasi antibiotik yang 

serius dan dapat meningkatkan jumlah infeksi yang menjadi sulit untuk diobati. 

Pengembangan obat-obat non antibiotik mulai digerakkan untuk mengatasi 

masalah resistensi (Chusri et al., 2009). 

Hampir setiap orang Indonesia pernah menggunakan tumbuhan obat untuk 

mengobati penyakit atau kelainan yang timbul pada tubuh selama hidupnya. 

Popularitas tanaman obat tetap besar di masyarakat karena manfaatnya secara 

langsung dapat dirasakan secara turun temurun, walaupun mekanismenya secara 

ilmiah masih belum banyak diketahui. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk 

memulai kegiatan penelitian sekecil apapun terhadap tumbuhan berkhasiat 

terhadap penyakit tertentu (Zein, 2005). 

Salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah 

tumbuhan stroberi. Zhang, et al., (2008) telah melakukan isolasi bebarapa 

senyawa golongan fenolik buah stroberi 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. Kandungan asam ellagic dan tannic dari stroberi digunakan sebagai adjuvant 

yang dapat meningkatkan aktivitas antibiotik koumarin melawan Acinetobacter 

baumanii multiresisten antibiotik (MDR). Pada konsentrasi 40 µm asam ellagic 

dan tannic dapat meningkatkan aktivitas novobiosin, coumermycin, chlorobiocin, 
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rifampicin dan asam fusidat melawan A. Baumanii (Chusri et al., 2009). 

Kandungan fragarin dalam stroberi merupakan antibiotik hasil isolasi dan 

purifikasi dari soluble fraction daun stroberi yang dimungkinkan bisa menjadi 

komponen baru antimikroba. Penambahan isolat fragarin pada kultur pertumbuhan 

bakteri patogen Clavibacter michiganensis dapat menghambat pertumbuhan dan 

konsumsi oksigen pada bakteri tersebut. Fragarin dapat beraksi pada level 

membran dan aksi ini berhubungan dengan penurunan viabilitas sel bakteri 

(Filippone et al., 2001). Kombinasi dua senyawa flavonol yaitu kaempferol dan 

kuersetin memiliki aktivitas antibakteri pada S. aureus dengan kadar hambat 

minimum 33,4 µg/mL dan E. coli dengan kadar hambat minimum  34,1 µg/mL. 

Kombinasi flavanon (naringenin) dan flavonol (kuersetin) juga memiliki kadar 

hambat minimal yang lebih rendah dibandingkan senyawa tunggal yaitu           

63,4 µg/mL dan 29,5 µg/mL pada bakteri  S. aureus dan E. coli (Alvarez et al., 

2008). 

Dalam rangka mengembangkan penggunaan obat alam, maka perlu 

dilakukan penelitian mengenai aktivitas dan kandungan aktif obat alam. Oleh 

karena itu, berdasarkan data dari penelitian tersebut, maka pada penelitian ini 

dilakukan fraksinasi ekstrak etanol buah stroberi serta mengambil bagian fraksi 

nonpolar yang diperkirakan mengandung flavonoid dengan satu atau dua gugus 

hidroksil lebih sedikit pada cincin B yang berhubungan dengan sifat kepolaran 

untuk mengetahui aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus multiresisten antibiotik. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah fraksi nonpolar dari ekstrak etanol buah stroberi (Fragaria x ananassa) 

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus 

aureus multiresisten antibiotik serta berapa Konsentrasi Hambat Minimalnya 

(KHM)? 

2. Golongan senyawa kimia apa yang terkandung dalam fraksi nonpolar ekstrak 

etanol buah stroberi (Fragaria x ananassa)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan 

penelitian ini yaitu : 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri fraksi nonpolar ekstrak etanol buah stroberi 

(Fragaria x ananassa) terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus 

multiresisten antibiotik serta mengetahui Konsentrasi Hambat Minimal (KHM). 

2. Mengetahui golongan senyawa kimia yang terkandung dalam fraksi nonpolar 

ekstrak etanol buah stroberi (Fragaria x ananassa). 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman stroberi 

Stroberi merupakan tanaman buah berupa herba. Jenis yang      

pertama kali ditemukan yaitu Fragaria chiloensis (L.) Duchesne yang berasal 
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dari Chili. Selanjutnya spesies lain yaitu F. vesca L. lebih menyebar luas         

dibandingkan spesies lainnya. Stroberi yang sering ditemukan untuk           

usaha komersial adalah jenis stroberi hasil persilangan antara F. virginiana (L.) 

Duchesne asal Amerika Utara dengan F. chiloensis (L.) Duchesne                

yang menghasilkan Fragaria x ananassa Duchesne (Rukmana, 1998). 

a. Klasifikasi tanaman stroberi  

Tanaman stroberi diklasifikasikan sebagai berikut:  

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas    : Magnoliopsida 

Anak kelas  : Rosidae 

Bangsa    : Rosales 

Suku    : Rosaceae 

Marga    : Fragaria 

Jenis    : Fragaria x ananassa Duch     (Cronquist, 1981). 

b. Morfologi 

Morfologi tanaman stroberi adalah sebagai berikut: 

1) Akar: Tanaman stroberi berakar tunggang yang tumbuh memanjang 

menyebar ke segala arah dan berukuran besar. Akar tanaman dapat 

mencapai panjang 100 cm, tetapi biasanya hanya dapat menembus lapisan 

tanah atas sedalam 15 cm– 45 cm (Rukmana, 1998). 

2) Batang: Batang tanaman stroberi beruas-ruas pendek, berbuku-buku serta 

mengandung banyak air. Batang tertutup oleh pelepah daun, sehingga 

tampak seperti rumpun tanpa batang (Rukmana, 1998). 
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3) Cabang merayap (stolon): Stolon merupakan cabang kecil yang tumbuh 

mendatar atau menjalar di atas permukaan tanah. Stolon yang tumbuh 

mandiri dapat dipotong atau dipisah dari induk dan digunakan sebagai 

bibit (Rukmana, 1998). 

4) Daun: Tersusun pada tangkai yang berukuran agak panjang. Tangkai daun 

berbentuk bulat serta permukaannya ditumbuhi oleh bulu-bulu halus. Helai 

daun bersusun tiga (trifoliata), bagian tepi daun bergerigi, berwarna hijau 

dan berstruktur tipis (Rukmana, 1998). 

5) Bunga: Tanaman stroberi berbunga sempurna, tersusun dalam malai yang 

berukuran panjang, terletak pada ujung tanaman (Rukmana, 1998). 

6) Buah: Umumnya buah stroberi berbentuk kerucut hingga bulat. Buah yang 

tampak secara visual disebut buah semu yang berasal dari dasar bunga 

(receptaculum) kemudian berubah bentuk menjadi gumpalan daging buah 

(Rukmana, 1998). 

7) Biji: Biji stroberi berukuran kecil terletak diantara daging buah. Setiap 

buah stroberi menghasilkan antara 200-300 butir biji yang merupakan alat 

perbanyakan tanaman secara generatif (Rukmana, 1998). 

c. Kandungan kimia 

Fitokimia yang terkandung dalam tanaman stroberi diantaranya 

hydrolyzable tannins (ellagitannins, gallotannins, dan asam ellagic), 

antosianin (pelargonidin dan cyanidin), flavonol (quercetin-rutinoside, 

quercetin-glucoside, quercetin-glucoronide, kaempferol-coumaroyl-

glucoside, kaempferol-glucoronide), turunan asam hidroksisinnamat          



7 

(p-coumaroyl-glucoside) dan esternya, dan flavanol (katekin) (Seeram et al., 

2006). Isolasi bebarapa senyawa golongan fenolik dari ekstrak metanol buah 

stroberi yang telah dilakukan 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 (Zhang et al., 2008). 

d. Kegunaan 

1) Buah 

Secara tradisional buah stroberi digunakan oleh suku Indian di 

bagian barat Washington untuk pengobatan diare, gonorrhea, gout, sakit 

perut dan batu ginjal (Mark, 2006). Penelitian oleh Anggani (2009) 

diketahui bahwa ekstrak etanol buah stroberi (Fragaria x ananassa) 

mengandung flavonoid yang memiliki aktivitas antimikroba terhadap 

bakteri E. coli dengan konsentrasi efektif ekstrak 513 ppm dan terhadap 

bakteri S. dysentriae pada konsentrasi efektif ekstrak 980,842 ppm. Hasil 

infusa buah stroberi juga telah diteliti memiliki aktivitas penghambatan 

terhadap bakteri Streptococcus mutans secara in vitro (Gunawan et al., 

2010). Kandungan fenolik dalam buah stroberi memiliki aktivitas 

antioksidan dan aktivitas antiproliferatif dengan menghambat 

pertumbuhan sel tumor pada kolon, prostat, dan oral secara in vitro (Zhang 

et al., 2008). Asam ellagic dalam buah stroberi dapat menghambat 

pertumbuhan serta mencegah kanker payudara dan kanker leher rahim. 
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Kandungan antioksidan yang tinggi juga berperan sebagai pelindung tubuh 

dari radikal bebas, termasuk sel kanker (Budiman dan Saraswati, 2005).  

2) Daun 

Daun stroberi berperan sebagai diuretik dan antirematik. Zat 

astringent dalam daun stroberi dapat digunakan sebagai antidiare. Lumatan 

daun stroberi yang dilumurkan di wajah juga bermanfaat untuk mencegah 

pengeriputan kulit (Budiman dan Saraswati, 2005).  

3) Akar 

Rebusan akar stroberi dapat memulihkan pembengkakan akibat 

nyeri sendi dan asam urat (Budiman dan Saraswati, 2005). 

2. Penyarian 

Penyarian adalah penarikan zat yang dapat larut dari bahan yang tidak 

dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia yang disari, mengandung zat aktif 

yang dapat larut dan zat yang tidak larut. Zat aktif yang semula berada di dalam 

sel, ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif larut dalam cairan penyari 

tersebut (Anonim, 1986). Sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi 

zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani disebut ekstrak. Dalam 

mengekstraksi digunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir 

semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan 

sedemikian rupa, sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Ansel, 1989). 

Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. 

Kriteria cairan penyari yang harus dipenuhi antara lain: murah dan mudah 

diperoleh, stabil secara fisika dan kimia, bereaksi netral, tidak mudah menguap 
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dan tidak mudah terbakar, hanya menarik zat berkhasiat yang dikehendaki, tidak 

mempengaruhi zat berkhasiat dan yang diperbolehkan oleh peraturan (Anonim, 

1986).   

 Secara umum penyarian dapat dibedakan menjadi: Infundasi, Maserasi, 

Perkolasi, dan Destilasi uap (Anonim, 1986). Salah satu metode penyarian 

sederhana dan banyak digunakan untuk menyari bahan obat yang berupa serbuk 

simplisia halus adalah maserasi (Ansel, 1989). Maserasi merupakan cara 

penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan dengan merendam serbuk 

simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan 

masuk ke rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan karena 

adanya perbedaan konsentrasi larutan zat aktif di dalam dan di luar sel, maka 

larutan terpekat didesak keluar. Proses ini berulang sampai terjadi keseimbangan 

konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Keuntungan cara 

penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan peralatan yang 

digunakan sederhana dan mudah diusahakan (Anonim, 1986). 

 

3. Kromatografi lapis tipis (KLT) 

 Kromatografi lapis tipis merupakan kromatografi cairan-cairan dimana 

fase diam adalah lapisan tipis air yang diserap dari lembab udara oleh lempeng 

gelas atau aluminium yang dilapisi dengan lapisan tipis alumina, silika gel atau 

bahan serbuk lainnya (Sudjadi, 1986). Campuran yang akan dipisah merupakan 

totolan larutan berupa bercak atau pita (awal). Setelah pelat atau lapisan ditaruh 

dalam bejana tertutup rapat berisi larutan pengembang yang cocok (fase gerak), 
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pemisahan terjadi selama perambatan kapiler (pengembangan). Selanjutnya, 

senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan (dideteksi) (Stahl, 1985). 

 Salah satu keunggulan KLT diantaranya yaitu fleksibilitas untuk dapat 

mendeteksi hampir semua senyawa, bahkan beberapa senyawa anorganik 

(Watson, 2009). Deteksi bercak pada KLT dapat dilakukan secara kimia, fisika, 

maupun biologi. Cara kimia yang biasa digunakan yaitu dengan mereaksikan 

bercak dengan suatu pereaksi melalui cara penyemprotan. Cara fisika dapat 

digunakan dengan fluoresensi sinar ultraviolet, terutama untuk senyawa yang 

berfluoresensi. Jika senyawa tidak dapat berfluoresensi maka bahan 

penyerapnya diberi indikator yang dapat berfluoresensi, dengan demikian 

bercak akan kelihatan hitam sedang latar belakangnya akan tampak 

berfluoresensi (Gandjar dan Rohman, 2007). Untuk deteksi secara biologi 

meliputi deteksi langsung pada pelat KLT, dan pengerokan bercak kromatogram 

yang diikuti pengalihan ke teknik deteksi biologi (Stahl, 1985). 

 Pada kromatogram KLT, jarak pengembangan senyawa dinyatakan 

dengan angka Rf atau hRf.  

    
awal titik daridepan  garisJarak  

awal titik daribercak pusat  k Jarak titi  Rf =  

 Angka Rf berjangka antara 0,00 - 1,00 dan hRf ialah angka Rf dikalikan 

faktor 100 (h), berjangka 0 sampai 100 (Stahl, 1985). 

4. Kromatografi cair vakum (KCV) 

 Kromatografi cair vakum merupakan suatu metode yang dapat 

digunakan untuk fraksinasi ekstrak tumbuhan. Prinsip kromatografi cair vakum 
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adalah pemisahan yang dipercepat dengan bantuan pompa vakum (Hostettman 

et al., 1995). 

 Kolom kromatografi dikemas kering dalam keadaan vakum agar 

diperoleh kerapatan kemasan yang maksimal. Vakum dihentikan, pelarut yang 

kepolarannya rendah dituangkan ke permukaan penjerap lalu divakumkan lagi. 

Kolom dihisap sampai kering dan siap dipakai. Cuplikan dilarutkan dalam 

pelarut yang cocok, dimasukkan langsung pada bagian atas kolom atau pada 

lapisan prapenjerap dan dihisap perlahan-lahan ke dalam kemasan dengan 

memvakumkannya. Kolom dielusi dengan campuran pelarut yang cocok, mulai 

dengan pelarut yang kepolarannya rendah lalu kepolarannya ditingkatkan 

perlahan-lahan, kolom dihisap sampai kering pada setiap pengumpulan fraksi 

(Hostettman et al., 1995). 

5. Escherichia  coli 

Klasifikasi dari Escherichia coli sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class : Gamma Proteobacteria 

Order : Enterobacteriales 

Family : Enterobacteriaceae 

Genus : Escherichia 

Species : Escherichia coli     (Todar’s, 2004) 

Bakteri E. coli memiliki berbentuk batang pendek (kokobasil) dengan 

ukuran 0,4-0,7 µm x 1,4 µm dan merupakan negatif Gram (Karsinah dkk., 1994). 
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Bakteri ini menghasilkan tes positif terhadap indol, lisin dekarboksilase, 

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

Bakteri E. coli merupakan kuman yang banyak ditemukan sebagai flora 

normal di dalam usus besar manusia (Karsinah dkk.,  1994). Banyak galur 

Escherichia coli di dalam usus menghasilkan kolkisin yang dapat melindungi 

saluran pencernaan dari bakteri-bakteri usus yang patogenik (Pelczar dan Chan, 

1988). Dalam keadaan dimana terjadi perubahan pada host atau apabila ada 

kesempatan memasuki bagian tubuh yang lain, banyak diantara kuman ini 

menimbulkan penyakit pada tiap jaringan tubuh manusia (Karsinah dkk.,  1994). 

Bakteri E. coli dapat menyebabkan infeksi saluran kemih dan diare karena 

kontaminasi produk makanan dengan sampah yang mengandung bakteri tersebut 

(Jawetz et al., 2005). 

6. Staphylococcus aureus 

 Klasifikasi dari Staphylococcus aureus sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Firmicutes 

Class : Bacilli 

Order : Bacillales 

Family : Staphylococcaceae 

Genus : Staphylococcus 

Species : Staphylococcus  aureus    (Todar’s, 2004). 

 Stafilokokus merupakan sel Gram positif berbentuk bulat dengan 

diameter 1 µm yang tersusun dalam rangkaian tak beraturan seperti anggur. 
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Beberapa diantaranya tergolong flora normal pada kulit dan selaput mukosa 

manusia (Jawetz et al., 2005). 

Bakteri ini mudah tumbuh pada berbagai perbenihan. Pada biakan cair 

tampak kokus tunggal, berpasangan, berbentuk tetrad, dan berbentuk rantai. 

Koloni pada pembenihan padat  berbentuk bundar, halus, menonjol, berkilau 

warna abu-abu sampai kuning emas tua. Bakteri ini tumbuh paling cepat pada 

suhu 37°C, tetapi membentuk pigmen paling baik pada suhu 20°-25°C.           

Bakteri S. aureus bersifat koagulase positif, yang membedakannya dari tiga 

spesies lain genus stafilokokus patogen pada manusia. Bakteri ini 

menghasilkan katalase, memfermentasi karbohidrat, menghasilkan asam laktat 

dan tidak menghasilkan gas (Jawetz et al., 2005). 

Infeksi lokal stafilokokus tampak sebagai jerawat, infeksi folikel 

rambut, atau abses. Infeksi S. aureus juga dapat disebabkan karena 

kontaminasi langsung pada luka seperti infeksi luka pascabedah atau infeksi 

setelah trauma (osteomielitis kronis setelah patah tulang terbuka, meningitis 

yang menyertai patah tulang tengkorak). Jika S. aureus menyebar dan terjadi 

bakteremia, dapat terjadi endokarditis, osteomielitis akut hematogen, 

meningitis, atau infeksi paru-paru (Jawetz et al., 2005). 

 

7. Antibakteri   

Antibakteri merupakan obat atau senyawa kimia pembasmi bakteri, 

khususnya bakteri yang merugikan pada manusia, dalam konsentrasi kecil 

mampu menghambat bahkan membunuh (Setiabudy, 2007). 
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Untuk dapat berguna sebagai antibakteri, suatu zat harus dapat 

menghambat atau membunuh bakteri patogen tanpa membahayakan manusia. 

Umumnya antibakteri hanya efektif terhadap beberapa bakteri patogen. 

Antibakteri yang hanya menghentikan pertumbuhan disebut bakteriostatik, 

sedangkan yang dapat membunuh disebut bakterisidal. Kadar minimal yang 

diperlukan untuk menghambat pertumbuhan mikroba disebut Kadar Hambat 

Minimal (KHM). Kadar Bunuh Minimal (KBM) adalah kadar minimal yang 

diperlukan untuk membunuh mikroba (Batubara, 2008).  

Antimikroba memiliki beberapa mekanisme dalam aksinya yaitu 

menghambat metabolisme sel mikroba, menghambat sintesis dinding sel 

mikroba, menganggu keutuhan membran sel mikroba dan menghambat sintesis 

protein sel mikroba (Setiabudy, 2007). 

Antimikroba yang ideal harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a.  Mempunyai kemampuan menghambat atau mematikan pertumbuhan 

mikroorganisme yang luas (broad spectrum antibiotic). 

b. Tidak menimbulkan resistensi dari mikroorganisme patogen. 

c.  Tidak menimbulkan efek samping yang buruk pada tubuh, seperti reaksi 

alergi, kerusakan syaraf, iritasi lambung, dan sebagainya. 

d. Tidak menganggu keseimbangan flora normal tubuh (Jawetz et al., 2005). 

 

8. Resistensi 

Resisten adalah kemampuan suatu bakteri untuk tidak terbunuh atau 

terhambat pertumbuhannya oleh suatu antibakteri (Batubara, 2008). Konsentrasi 
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biasa agen antimikroba tidak dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

yang resisten. Hal ini diperkirakan karena mikroorganisme beradaptasi dengan 

lingkungannya (James et al., 2008).  

Resistensi ada tiga jenis yaitu: 

a. Resistensi bawaan (primer), yaitu resistensi yang secara alamiah sudah 

terdapat pada bakteri.  

b. Resistensi yang diperoleh (sekunder), yaitu akibat kontak dari kuman 

dengan kemoterapeutika dan biasanya disebabkan oleh pembentukan secara 

spontan jenis baru dengan ciri berlainan. Mutan memperbanyak diri dan 

menjadi suku baru yang resisten. 

c. Resistensi episomal, merupakan resistensi yang disebabkan oleh pembawa 

faktor genetis di luar kromosom yaitu faktor R (R = resistensi) sebagai 

episom atau plasmid yang dapat dimasuki oleh bakteri lain dengan 

penggabungan atau kontak dengan sel lain. Transmisi ini tidak terbatas pada 

satu jenis bakteri saja (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Secara garis besar bakteri dapat menjadi resisten terhadap suatu 

antimikroba melalui tiga mekanisme yaitu : 

a) Obat tidak dapat mencapai tempat kerjanya di dalam sel mikroba. 

b) Inaktivasi obat, yaitu mikroba mampu membuat enzim yang merusak 

antimikroba. 

c) Mikroba mengubah tempat ikatan (binding site) antimikroba (Setiabudy, 

2007). 
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9. Pengukuran aktivitas antibakteri 

 Penentuan aktivitas antibakteri umumnya menggunakan kultur media 

dan bakteri/jamur (mikroorganisme) yang cocok (Anonim, 1989). Dapat 

dilakukan dua metode pokok untuk menentukan kepekaan bakteri patogen yaitu 

dilusi dan difusi (Jawetz et al., 2005). 

Metode dilusi menggunakan antimikroba dengan kadar yang menurun 

secara bertahap, baik pada media cair maupun padat. Media kemudian 

diinokulasi bakteri uji dan dieramkan. Tahap akhir yaitu melarutkan antimikroba 

dengan kadar yang menghambat atau membunuh. Uji kepekaan cara dilusi agar 

memakan waktu dan penggunaan hanya pada waktu tertentu saja (Jawetz et al., 

2005). 

 Metode difusi agar  merupakan metode yang paling sering digunakan. 

Pada metode ini cakram kertas saring berisi sejumlah tertentu obat ditempatkan 

pada permukaan medium padat yang sebelumnya telah diinokulasi bakteri uji 

pada permukaannya. Setelah inkubasi, diameter zona hambatan sekitar cakram 

dipergunakan mengukur kekuatan hambatan obat terhadap mikroorganisme uji. 

Daerah hambatan sekitar cakram yang berisi sejumlah tertentu antimikroba tidak 

mencerminkan kepekaan pada obat dengan konsentrasi yang sama per milimeter 

media (Jawetz et al., 2005). 

E. Landasan Teori 

Penelitian mengenai kandungan fenolik dalam stroberi telah banyak 

dilakukan. Zhang, et al., (2008) melakukan isolasi bebarapa senyawa golongan 

fenolik yang diidentifikasi sebagai cyanidin-3-glucoside, pelargonidin, 
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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. Pratt et al., (1960) dan 

Powers et al., (1960) cit Puupponen-Pimiä et al., (2001) meneliti aktivitas 

antimikroba antosianin dan antosianidin dari tanaman stroberi dengan komponen 

senyawa aktif pelargonidin-3-monoglycoside pada bakteri Typhimurium dan       

E. coli CM 871. Cyanidin-3-glucoside hasil isolasi daun Mangifera indica 

memiliki aktivitas antimikroba pada bakteri Pseudomonas dan Staphlococcus 

hasil isolasi dari strain bakteri Aulacophora foveicollis dengan zona hambat       

7,0 mm (Sami and Shakoori, 2011). Kombinasi dua senyawa flavonol yaitu 

kaempferol dan kuersetin memiliki aktivitas antibakteri pada S. aureus dengan 

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

34,1 µg/mL (Alvarez et al., 2008). Kombinasi flavanon (naringenin) dan flavonol 

(kuersetin) juga memiliki kadar hambat minimal yang lebih rendah dibandingkan 

senyawa tunggal yaitu 63,4 µg/mL dan 29,5 µg/mL pada bakteri S. aureus dan     

E. coli (Alvarez et al., 2008). Kaempferol dan kuersetin bersifat lipofilik di alam, 

satu atau dua gugus hidroksilnya lebih sedikit pada cincin B (Puupponen-Pimiä  et 

al., 2001).  

F. Hipotesis  

Hasil fraksinasi ekstrak etanol buah stroberi (Fragaria x ananassa) 

yang bersifat nonpolar mengandung senyawa flavonoid, memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus multiresisten 

antibiotik. 


