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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Infeksi merupakan salah satu penyebab penyakit yang sering terjadi di daerah 

beriklim tropis, seperti Indonesia. Hal ini ditunjang dengan keadaan udara yang 

lembab, berdebu serta temperatur yang hangat sehingga mikroba dapat tumbuh 

dengan subur. Infeksi dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti 

bakteri, virus, riketsia, jamur, dan protozoa (Gibson, 1996). Infeksi bakteri 

menyebabkan munculnya tanda-tanda dan gejala penyakit. Penyakit terjadi jika 

bakteri atau reaksi imunologik menyebabkan kerusakan terhadap seseorang 

(Jawetz et al., 1996). Salah satu infeksi yang sering terjadi pada masyarakat 

adalah infeksi pada mulut. 

Infeksi pada mulut biasanya disebabkan oleh bakteri Streptococcus mutans, 

karena bakteri ini sebagai patogen utama karies gigi, dan juga kemungkinan 

merupakan agen penyebab bakteremia dan infektif endokarditis (Nakano dan 

Ooshima, 2009). Bakteri Streptococcus mutans umumnya sebagai flora normal 

pada saluran pernafasan atas dan mulut (Brooks et al., 2005). Selain 

Streptococcus mutans, bakteri yang juga sering menyebabkan infeksi adalah 

Proteus mirabilis. 

 Proteus mirabilis termasuk bakteri Gram-negatif yang habitat alaminya dalam 

saluran usus manusia dan hewan (Jawetz et al., 1996). Infeksi yang sering 

disebabkan oleh Proteus mirabilis  seperti infeksi saluran kencing, pielonefritis 
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akut, demam, bakteremia, dan yang paling penting bakteri ini menggunakan 

urease untuk mengkatalisis pembentukan batu ginjal (Pearson et al., 2008).    

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilowati dkk. (1997) membuktikan 

bahwa minyak atsiri biji apokat yang diisolasi dengan petroleum eter mempunyai 

daya antibakteri terhadap Streptococcus alpha. Uji antibakteri minyak atsiri biji 

alpukat yang diisolasi dengan petroleum eter diperoleh diameter zona radikal pada 

konsentrasi 2,5%-40% sebesar 9,06 mm-17,09 mm (kontrol 6,00 mm). Tanaman 

apokat (Persea americana) mempunyai kandungan senyawa kimia polifenol, 

alkaloid, flavonoid, dan saponin (Sudarsono, 2002). Tanaman apokat 

menghasilkan buah apokat, bagian dari buah apokat yang biasanya menjadi 

limbah yaitu biji dan kulit buah. Biji apokat digunakan untuk mengobati sakit gigi 

dan daun mudanya sering digunakan sebagai bahan ramuan obat sakit ginjal 

(Rukmana, 1997).  

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji aktivitas antibakteri 

ekstrak etanol biji apokat terhadap Streptococcus mutans yang merupakan bakteri 

Gram positif dan Proteus mirabilis sebagai perwakilan dari Gram negatif dengan 

menggunakan metode difusi Kirby Bauer. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

digunakan untuk mengidentifikasi senyawa yang terkandung dalam ekstrak etanol 

biji apokat dan metode bioautografi untuk menentukan senyawa atau kelompok 

senyawa yang mempunyai aktivitas antibakteri. Dari hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan di bidang pendidikan 

maupun kepada masyarakat tentang manfaat apokat sebagai antibakteri. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Apakah ekstrak etanol biji apokat (Persea americana) mempunyai aktivitas 

antibakteri terhadap Streptococcus mutans dan Proteus mirabilis  serta berapa 

diameter zona hambatannya? 

2.  Senyawa kimia apa dalam ekstrak etanol biji apokat (Persea americana) yang 

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap S. mutans dan P. mirabilis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan pada penelitian 

ini adalah: 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol biji apokat (Persea americana) 

terhadap Streptococcus mutans dan Proteus mirabilis serta diameter zona 

hambatnya.  

2. Mengetahui senyawa kimia dalam ekstrak etanol biji apokat (Persea 

americana) yang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Streptococcus 

mutans dan Proteus mirabilis. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Apokat (Persea americana) 

a. Klasifikasi tanaman apokat  
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Kedudukan tanaman apokat dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida  

Anak kelas : Magnoliidae  

Bangsa  : Laurales 

Suku  : Lauraceae  

Marga   : Persea  

Jenis   : Persea americana Mill 

(Cronquist, 1981)  

b. Sinonim 

Tanaman apokat memiliki sinonim Persea americana Mill atau Persea 

gratissima Gaertn.f (Backer dan van den Brink, 1965). 

c. Nama daerah 

Persea berasal dari bahasa Yunani, artinya suatu pohon yang manis buahnya. 

Dalam perkembangan selanjutnya, nama apokat amat beragam di berbagai 

negara atau daerah, antara lain: advocoat (Belanda), avocat  (Prancis), 

ahuaca-te atau aguacate (Spanyol), avocado (Inggris), alpuket atau alpukat 

(Jawa Barat), alpokat (Jawa Tengah dan Jawa Timur), apokat atau jambu 

wolanda (sebutan di daerah lain) (Rukmana, 1997). 

d. Deskripsi 

Tanaman apokat berbentuk pohon berkayu yang tumbuh menahun 

(perennial). Tinggi mencapai sekitar 3 m-10 m, batang berlekuk-lekuk dan 
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bercabang banyak, serta berdaun rimbun. Daunnya tunggal dan berbentuk 

bulat panjang dengan tepi rata atau berombak, letak daun agak tegak, dan 

permukaannya licin sampai agak kasar. Bunganya tersusun dalam tandan yang 

tumbuh dari ujung-ujung ranting. Struktur bunga berkelamin dua 

(hermaphrodite). Buah apokat berbentuk bulat (pir) sampai lonjong (oblong), 

kulitnya licin berbintik kuning dengan ketebalan 1 mm-1,5 mm, dan pangkal 

buah tumpul atau meruncing, tergantung jenis dan varietas. Buah muda 

berwarna hijau muda dan setelah tua (matang) berubah menjadi hijau tua atau 

hijau kemerah-merahan. Daging buah berwarna kuning atau kuning kehijauan, 

strukturnya agak lunak sampai lunak dan tebal. Dalam setiap buah apokat 

hanya terdapat satu biji yang berbentuk jorong dengan ukuran kecil sampai 

besar (Rukmana, 1997). 

e. Khasiat 

Kandungan potasium pada apokat bermanfaat mengontrol tekanan darah, 

detak jantung, dan kesehatan sistem saraf. Biji apokat untuk mengobati sakit 

gigi dan daun mudanya sering digunakan sebagai bahan ramuan obat sakit 

ginjal (Rukmana, 1997). Perasan daun apokat dan fraksi yang larut dalam 

aseton berefek diuretik pada tikus, infus daun apokat mampu menurunkan 

tekanan darah sistemik pada kucing yang teranestesi, ekstrak daunnya 

mempunyai kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

viridans (Sudarsono, 2002). Ekstrak air biji apokat dapat menurunkan tekanan 

darah pada tikus sehingga dapat digunakan untuk mengobati hipertensi (Anaka 

et al., 2009). Rebusan biji apokat dapat menurunkan hiperglikemia dan 
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membuat glikemia kembali ke nilai normal atau memiliki efek hipoglikemik 

maka digunakan sebagai antidiabetes (Koffi et al., 2009).  

f. Kandungan kimia  

Daun apokat (Persea americana) mempunyai kandungan senyawa kimia 

polifenol, alkaloid, flavonoid, dan saponin. Buah apokat mengandung perseit 

dan D-mannoheptulosa (Sudarsono, 2002). Buah apokat mengandung 78% 

asam lemak tidak jenuh, termasuk asam oleat dan linoleat. Asam lemak tidak 

jenuh bersifat mudah dicerna dan berguna untuk memfungsikan organ tubuh 

secara baik serta dapat menurunkan kolesterol. Kandungan gizi buah apokat 

cukup tinggi karena berisi kalori, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfat, 

zat besi, vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C (Rukmana, 1997). Hasil 

skrining fitokimia menunjukkan bahwa serbuk biji apokat mengandung 

senyawa alkaloid, polifenol, dan tanin (Susilowati dkk., 1997). 

2. Streptococcus mutans  

Seperti bakteri streptococcus lainnya, bakteri S. mutans juga bersifat Gram 

positif, selnya berbentuk bulat atau lonjong dengan diameter 1 mm (Michalek dan 

Mc Ghee, 1982 cit Pratama, 2005). Bakteri ini umumnya sebagai flora normal 

pada saluran pernafasan atas dan mulut (Brooks et al., 2005).  

Klasifikasi dari Streptococcus mutans sebagai berikut: 

Famili : Streptococcaceae 

Genus : Streptococcus 

Spesies : Streptococcus mutans (S. mutans) 

     (Anonim, 1994)  
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Koloni dari bakteri ini berpasangan atau berantai, tidak bergerak dan tidak 

berspora. Metabolismenya dapat secara anaerob maupun anaerob fakultatif. 

Bakteri ini berkembang biak dengan membelah diri pada suhu optimal 37
0
C 

selama 48 jam dalam media yang selektif (Sosialsih, 2002 cit Femi, 2003).  

Streptococcus mutans umumnya dikenal sebagai patogen utama karies gigi, 

juga merupakan kemungkinan agen penyebab bakteremia dan infektif 

endokarditis (Nakano dan Ooshima, 2009). S. mutans mensintesis banyak 

polisakarida seperti dekstran atau levan dari sukrosa (Brooks et al., 2005).  Selain 

itu, S. mutans mampu memetabolisme lebih banyak jenis karbohidrat dari pada 

bakteri Gram-positif lainnya dan dapat mensintesis semua asam amino yang 

dibutuhkan tubuh. S. mutans juga dapat mengkonversi beberapa gula menjadi 

alkohol untuk intermediet glikolitik, dan juga mampu memetabolisme manitol dan 

sorbitol (glucitol) (Dragana et al., 2002). Transmisi Streptococcus mutans sebagai 

penyebab karies gigi terjadi terutama pada usia 2,5 tahun pertama. Bakteri ini 

dapat ditularkan secara horisontal antara anak-anak selama fase awal kolonisasi   

S. mutans di lingkungan pembibitan (Alves et al., 2009).  

S. mutans merupakan bakteri yang mempunyai sifat hemolisis α dan secara 

normal dijumpai pada mulut dan saluran pernafasan atas. Hemolisis α adalah sel 

darah merah sebagian dirusak dan hemoglobin diubah menjadi pigmen berwarna 

hijau (Gibson, 1996). Pertumbuhan bakteri ini tidak dihambat oleh optochin dan 

koloninya tidak dapat larut dalam empedu (deoxycholate) (Brooks et al., 2005).  
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3. Proteus mirabilis   

Proteus mirabilis termasuk bakteri Gram-negatif yang habitat alaminya dalam 

saluran usus manusia dan hewan. Kelompok Proteus ini bergerak sangat aktif 

dengan memakai flagel peritrika, yang mengakibatkan swarming (pertumbuhan 

menyebar pada permukaan membentuk pola menyerupai lingkaran tahun pada 

pohon) pada perbenihan padat kecuali kalau dihambat oleh zat kimia, misalnya 

feniletil alkohol atau perbenihan CLED (Cystine-lactose-electrolyte-deficient) 

(Jawetz et al., 1996). 

Klasifikasi dari Proteus mirabilis sebagai berikut : 

Kingdom  : Prokariota 

Divisio  : Protophyta 

Classis : Schizomycetes 

Ordo : Eubacteriales 

Famili : Enterobacteriaceae 

Genus : Proteus 

Spesies : Proteus mirabilis (P. mirabilis) 

      (Entjang, 2003) 

Bakteri ini menghasilkan metalloenzim urease yang menghidrolisis urea 

menjadi amonia dan karbon dioksida (Heimer et al., 2001). Proteus mirabilis 

merupakan bakteri yang sering menyebabkan infeksi saluran kencing pada 

individu yang menggunakan kateter dalam waktu lama atau karena komplikasi 

saluran kemih (Pearson et al., 2008). Selain karena penggunaan kateter dalam 

waktu lama, infeksi saluran kencing juga dapat disebabkan oleh pendarahan dan 
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ginjal yang merupakan konsekuensi mediasi enzim urease dari hidrolisis urea. 

Selain urease, faktor virulen lainnya adalah hemolisis, fimbria, metaloprotease, 

dan flagela (Burall et al., 2004). Bakteri ini juga dapat menyebabkan pielonefritis 

akut, demam, bakteremia, dan yang paling penting bakteri ini menggunakan 

urease untuk mengkatalisis pembentukan batu ginjal (Pearson et al., 2008).  

4. Mekanisme Kerja Antibakteri 

Berdasarkan mekanisme kerjanya dalam menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme, antibiotik digolongkan sebagai berikut: 

a.  Menghambat sintesis dinding sel bakteri.  

Dinding sel bakteri sangat penting untuk mempertahankan struktur sel 

bakteri. Oleh karena itu, zat yang dapat merusak dinding sel akan melisiskan 

dinding sel sehingga dapat mempengaruhi bentuk dan struktur sel, yang pada 

akhirnya dapat membunuh sel bakteri tersebut. Contoh antibiotik golongan ini 

adalah penisilin,  sefalosporin, fosfomisin, vankomisin, sikloserin, dan 

basitrasin. 

b.  Mengganggu atau merusak membran sel bakteri.  

Membran sel mempunyai peran penting dalam mengatur transportasi 

nutrisi dan metabolit yang dapat keluar masuk sel. Membran sel juga 

berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi dan aktivitas biosintesis 

dalam sel. Beberapa antibiotik dapat mengganggu membran sel sehingga 

dapat mempengaruhi kehidupan sel bakteri. Contoh antibiotik golongan ini 

adalah polimiksin, nistatin, golongan makrolida, dan poliena (misal 

amfoterisin B) 
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c.  Mengganggu biosintesis asam nukleat.  

Proses replikasi DNA di dalam sel merupakan siklus yang sangat penting 

bagi kehidupan sel. Beberapa jenis antibiotik dapat mengganggu metabolisme 

asam nukleat tersebut sehingga mempengaruhi seluruh fase pertumbuhan sel 

bakteri. Antibiotik ini dapat menghambat enzim DNA-girase yang membuat 

lilitan pada DNA untai ganda. Antibiotik golongan ini antara lain asam 

nalidiksat dan golongan kuinolon.    

d.  Menghambat sintesis protein.  

Sintesis protein merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri atas proses 

transkripsi (yaitu DNA ditranskripsi menjadi mRNA) dan proses translasi 

(yaitu mRNA ditranslasi menjadi protein). Antibiotik yang dapat menghambat 

proses-proses tersebut akan menghambat sintesis protein. Antibiotik golongan 

ini adalah aktinomisin, rifampisin, streptomisin, tetrasiklin, kloramfenikol, 

eritromisin, klindamisin, dan gentamisin (Radji, 2011). 

5. Uji Aktivitas Antibakteri 

Aktivitas antimikroba diukur secara in vitro untuk menentukan potensi zat 

antimikroba dalam larutan, konsentrasi dalam cairan tubuh dan jaringan, dan 

kepekaan mikroorganisme terhadap obat pada konsentrasi tertentu. Penentuan 

aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan metode difusi. Cakram kertas 

saring yang berisi obat dalam jumlah tertentu ditempatkan pada permukaan 

media padat yang telah ditanami dengan organisme uji. Setelah itu diinkubasi 

dan adanya diameter zona hambat yang mengelilingi obat dianggap sebagai 

ukuran kekuatan hambat obat terhadap organisme uji (Jawetz et al., 1996).   
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6.  Bioautografi 

Bioautografi merupakan metode yang spesifik untuk menentukan hasil fraksi 

ataupun isolasi senyawa murni yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, 

antifungi, dan antiviral (Stahl, 1985). Bioautografi dapat juga digunakan untuk 

mendeteksi antibiotik yang belum diketahui karena metode kimia atau fisika 

hanya terbatas untuk senyawa murni. Adapun deteksi kimia dengan warna spesifik 

digunakan sebagai pembanding hasil bioautografi sehingga kedua metode tersebut 

saling melengkapi (Djide, 2003).  

Bioautografi dibedakan menjadi 3 macam yaitu : 

1) Bioautografi kontak 

Bioautografi kontak dilakukan dengan meletakkan lempeng 

kromatogram hasil elusi senyawa yang akan diuji di atas media padat yang 

sudah diinokulasi dengan mikroba uji. Adanya senyawa antimikroba ditandai 

dengan adanya daerah jernih yang tidak ditumbuhi mikroba.  

2) Bioautografi imersi atau bioautografi agar overlay  

Bioautografi imersi atau bioautografi agar overlay, lempeng 

kromatogram dilapisi dengan agar yang masih cair yang sudah diinokulasikan 

dengan mikroba uji. Setelah agar mengeras, lempeng kromatogram diinkubasi 

dan diwarnai dengan tetrazolium dye. Penghambatan dapat dideteksi dengan 

terbentuknya pita. 

3) Bioautografi langsung  

Bioautografi langsung dilakukan dengan menyemprot lempeng 

kromatogram dengan mikroba uji dan diinkubasi. Zona hambat yang 
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terbentuk divisualisasikan dengan menyemprot lempeng kromatogram 

dengan tetrazolium dye (Kusumaningtyas dkk., 2008). 

Metode bioautografi dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas biologi 

secara langsung dari senyawa yang komplek, terutama yang terkait dengan 

kemampuan suatu senyawa untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Kelebihan 

lainnya, metode bioautografi cepat, mudah untuk dilakukan, murah, hanya 

membutuhkan peralatan sederhana dan interpretasi hasilnya relatif mudah dan 

akurat (Kusumaningtyas dkk., 2008). 

 

E. Landasan Teori  

Telah dilakukan penelitian isolasi dan uji antibakteri minyak atsiri biji apokat 

dengan pelarut petroeum eter terhadap Streptococcus alpha menggunakan media 

agar darah dan metode difusi dengan teknik sumuran. Uji aktivitas antibakteri dari 

isolasi minyak atsiri biji apokat dengan pelarut petroleum eter diperoleh hasil 

diameter zona radikal pada konsentrasi 40% sebesar 17,09 mm; 20% (15,47 mm); 

10% (13,03 mm); 5% (11,29 mm); dan 2,5% (9,06 mm) serta kontrol PEG dan 

Tween (4:1) = 6,00 mm (Susilowati dkk., 1997).  

Raymond dkk. (2010) menunjukkan aktivitas antimikrobia ekstrak etanol dan 

air biji apokat dengan menggunakan metode dilusi terhadap empat bakteri Gram-

positif, enam bakteri Gram-negatif, dan satu ragi. Ekstrak etanol biji apokat 

menunjukkan aktivitas antimikroba sebesar 104,2-416,7 mg/mL terhadap bakteri 

Gram-positif dan Gram-negatif (kecuali Escherichia coli), sedangkan aktivitas 

antimikroba dari ekstrak air biji apokat hanya terdapat pada                         
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Listeria monocytogenes sebesar 93,8-375,0 mg/mL dan S. epidermidis sebesar            

354,2 mg/mL. Konsentrasi minimum ekstrak etanol biji apokat yang diperlukan 

untuk menghambat Zygosaccharomyces bailii adalah 500 mg/mL, sedangkan 

ekstrak air biji apokat tidak mempunyai aktivitas antimikroba. 

Idris dkk. (2009) melakukan uji aktivitas antimikroba ekstrak biji apokat 

dengan pelarut petroleum eter, kloroform, etil asetat, dan metanol serta untuk uji 

antibakterinya menggunakan metode difusi. Hasil aktivitas antijamur ekstrak 

metanol biji apokat terhadap C. albicans diperoleh diameter zona radikal sebesar 

42 mm sedangkan aktivitas antibakteri ekstrak petroleum eter biji apokat terhadap 

E. coli menghasilkan diameter zona radikal sebesar 6 mm. Namun, S. typhi dan      

E. coli menunjukkan hasil  resisten terhadap ekstrak kloroform dan metanol biji 

apokat.  

 

F. Hipotesis  

Ekstrak etanol biji apokat (Persea americana) mempunyai aktivitas 

antibakteri terhadap Streptococcus mutans dan Proteus mirabilis. 

 


