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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan yang dari waktu ke 

waktu terus berkembang. Infeksi merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari satu 

orang ke orang lain atau dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh berbagai 

mikroorganisme : bakteri, virus, riketsia, jamur, dan protozoa. Organisme-organisme 

ini dapat menyerang seluruh tubuh atau sebagian organ saja (Gibson, 1996). 

Mikroorganisme dapat dihambat atau dirusak menggunakan antibiotik.  

Antibiotik adalah salah satu produk metabolik yang dihasilkan suatu organisme 

tertentu, yang dalam jumlah kecil dapat merusak atau menghambat mikroorganisme. 

Resistensi terhadap antibiotik hanyalah salah satu contoh proses alamiah yang tak 

pernah ada akhirnya yang dilakukan oleh organisme untuk mengembangkan toleransi 

terhadap keadaan lingkungan yang baru (Pelczar et al., 1988). Staphylococcus aureus 

dan Pseudomonas aeruginosa adalah contoh bakteri yang dapat menyebabkan infeksi. 

S. aureus merupakan salah satu penyebab terjadinya penyakit infeksi yang 

terdapat di saluran pernafasan atas, kulit, saluran cerna dan vagina dalam hospes 

dengan keadaan normal. Infeksi kulit stafilokokus termasuk penyakit infeksi yang 

paling sering, lebih dari 1,5 juta kasus furunkulosis  terjadi di Amerika Serikat setiap 

tahunnya (Shulman dkk., 1994). Isolat S. aureus di suatu rumah sakit pada tahun 

1950, 40% diantaranya mengalami resisten terhadap penisilin dan meningkat menjadi 

80% pada tahun 1960 (Anonima, 2007). Isolat pus pada rumah sakit Kustati sejumlah 

21 isolat, 19 diantaranya terdapat bakteri S. aureus dan 52,6% bersifat multiresisten 

antibiotik (Amelia, 2007).
1
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Pseudomonas aeruginosa menyebabkan infeksi pada luka dan luka bakar, 

meningitis jika masuk melalui fungsi lumbal, dan infeksi saluran kencing, juga 

menyebabkan otitis eksterna ganas pada pasien diabetes, pneumonia nekrotika 

(necrotizing pneumonia), dan infeksi mata (Jawetz et al., 2001). P. aeruginosa secara 

alami mengalami resisten terhadap banyak antibiotik (Anonimb, 2007). Kasus 

resistensi antibiotik mendorong pengembangan obat-obat tradisional yang dapat 

digunakan untuk mengatasi penyakit infeksi. 

Obat tradisional adalah obat yang dibuat dari bahan atau paduan bahan-bahan 

yang diperoleh dari tanaman, hewan atau mineral yang belum berupa zat murni. Obat 

tradisional meliputi simplisia, jamu gendong, jamu bungkus dan obat kelompok 

fitoterapi (Agoes, 1992). Tanaman obat telah dimanfaatkan sejak berabad-abad yang 

lalu untuk mengobati berbagai macam penyakit. Jumlah keseluruhan tanaman obat 

yang dimanfaatkan mencapai 20% di negara industri dan  70% di negara berkembang 

(Bombardelli, 2000). Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat 

adalah Hibiscus tiliaceus L atau waru.  Daun waru mempunyai kandungan kimia 

antara lain: saponin, flavonoid, dan polifenol (Dalimartha, 2004).  

Senyawa flavonoid diduga mekanisme kerjanya mendenaturasi protein sel 

bakteri dan merusak membran sel tanpa dapat diperbaiki lagi (Pelczar et al, 1988). 

Senyawa fenol pada konsentrasi rendah dapat mempresipitasikan protein secara aktif 

dan merusak membran sel melalui mekanisme penurunan tegangan permukaan 

membran sel (Chatim dkk., 1994). Senyawa saponin akan merusak membran 

sitoplasma dan membunuh sel (Assani, 1994). 

Dimayuga dkk. (1991) mengemukakan ekstrak etanol 6 tanaman suku 

Malvaceae memiliki aktivitas antimikroba terhadap Staphylococcus aureus, Bacillus

subtilis, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, dan Candida albicans secara in
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vitro. Suganda dkk. (2005) melaporkan 20 ekstrak etanol berbagai tanaman suku 

Malvaceae memiliki aktivitas antimikroba terhadap Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Aspergillus niger, Candida albicans, Hormodendron pedrosoi, 

Microsporum gypseum menggunakan metode difusi agar. Bell (2006) mengemukakan 

ekstrak etanol daun waru memiliki daya antimikroba terhadap suspensi yeast

menggunakan disk ekstrak. 

Nisa’ dkk. (2005) melaporkan ekstrak etanol daun waru memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus pada KBM 1% dan Escherichia coli pada 

KBM 0,5%. Metanol dapat digunakan sebagai pengganti etanol dalam ekstraksi daun 

waru karena disebutkan bahwa metanol merupakan penyari yang lebih baik daripada 

etanol bila dalam uji sisa pelarut menunjukkan hasil negatif. Berdasarkan data-data 

tersebut dilakukan fraksinasi untuk mengetahui fraksi metanol ekstrak daun waru 

yang memiliki aktivitas antibakteri. Penelitian orientasi fraksinasi menggunakan 

metode kromatografi cair vakum dengan fase gerak kloroform, aseton, dan metanol 

yang kepolarannya menurun secara gradien diperoleh 4 fraksi utama yaitu fraksi A, 

B, C, dan D. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui aktivitas antibakteri fraksi A 

ekstrak metanol daun waru  terhadap S. aureus dan P. aeruginosa multiresisten 

antibiotik. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Apakah fraksi A ekstrak metanol daun waru (Hibiscus tiliaceus L.) memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap S. aureus dan P. aeruginosa multiresisten 

antibiotik? 
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2. Berapa Kadar Bunuh Minimum (KBM) fraksi A ekstrak metanol daun waru  

terhadap S. aureus dan P. aeruginosa multiresisten antibiotik? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri fraksi A ekstrak metanol daun waru  terhadap 

S. aureus dan P. aeruginosa multiresisten antibiotik. 

2. Mengetahui Kadar Bunuh Minimum (KBM) fraksi A ekstrak metanol daun 

waru terhadap S. aureus dan P. aeruginosa multiresisten antibiotik. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Waru (Hibiscus tiliaceus L) 

a. Sistematika 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledoneae 

Sub Kelas : Dialypetalae 

Bangsa   : Malvales 

Suku    : Malvaceae 

Marga   : Hibiscus 

Jenis    : Hibiscus tilliaceus L.      (Van Steenis, 2003) 

b. Spesifikasi tanaman 

Tumbuhan tropis berbatang sedang, terutama tumbuh di pantai yang tidak 

berawa atau di dekat pesisir. Waru tumbuhya liar di hutan dan di ladang, kadang-
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kadang ditanam di pekarangan atau di tepi jalan sebagai pohon pelindung. Pada tanah 

yang subur, batangnya lurus, tetapi pada tanah yang tidak subur batangnya tumbuh 

membengkok, percabangan dan daun-daunnya lebih lebar (Dalimartha, 2004). 

Tinggi pohon sekitar 5-15 m. Batang berkayu, bulat, bercabang, warnanya 

coklat. Daun bertangkai, tunggal, berbentuk jantung atau bundar telur, diameter 

sekitar 19 cm. Pertulangan menjari, warnanya hijau, bagian bawah berambut abu-abu 

rapat. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan, bertaju 8-11 buah, berwarna 

kuning dengan noda ungu pada pangkal bagian dalam, berubah menjadi kuning 

merah, dan akhirnya menjadi kemerah-merahan. Buah bulat telur, berambut lebat, 

beruang lima, panjang sekitar 3 cm, berwarna coklat. Biji kecil berwarna coklat muda 

(Dalimartha, 2004). 

c. Sifat dan Khasiat 

Daun berkhasiat antiradang, antitoksik, ekspektoran, dan berefek diuretik. Akar 

berkhasiat sebagai antipiretik dan peluruh haid (Dalimartha, 2004). 

Hibiscus tiliaeus L. dilaporkan memiliki potensi dalam pengobatan dan 

digunakan oleh masyarakat di Pasifik Selatan. Senyawa kimia dalam Hibiscus

tiliaceus L. memiliki efek positif pada patah tulang, keseleo, gonorrhea, penyakit 

kulit, infeksi mata, dan sakit perut (Anonim, 1998). 

d.  Kandungan Kimia 

Daun mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol, sedangkan akarnya 

mengandung saponin, flavonoid, dan tanin (Dalimartha, 2004). 
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2. Staphylococcus aureus 

Sistematika S. aureus adalah sebagai berikut :  

Divisi  : Protophyta  

Kelas  : Schizomycetes  

Bangsa  : Eubacteriales 

Suku  : Micrococcaceae 

Marga  : Staphylococcus

Jenis  : Staphylococcus aureus       (Salle, 1961) 

Staphylococcus berasal dari perkataan staphyle yang berarti kelompok buah 

anggur dan kokus yang berarti benih bulat. Bakteri ini sering ditemukan sebagai 

bakteri flora normal pada kulit dan selaput lendir pada manusia, dapat menjadi 

penyebab infeksi baik pada manusia maupun pada hewan. Beberapa jenis bakteri ini 

dapat membuat enterotoksin yang menyebabkan keracunan makanan (Warsa, 1994).  

Jenis-jenis staphylococcus di laboratorium tumbuh dengan baik dalam kaldu 

biasa pada suhu 370C. Batas-batas suhu untuk pertumbuhannya ialah 150C dan 400C,

sedangkan suhu pertumbuhan optimum ialah 350C. Pertumbuhan terbaik dan khas 

ialah pada suasana aerob, bakteri ini bersifat anaerob fakultatif dan dapat tumbuh 

dalam udara yang hanya mengandung hidrogen dan pH optimum pertumbuhan ialah 

7,4. Pada lempeng agar, koloni berbentuk bulat, diameter 1 – 2 mm, cembung, buram, 

mengkilat dan konsistensinya lunak. Warna khas ialah kuning keemasan, intensitas 

warnanya dapat bervariasi pada lempeng agar darah umumnya koloni lebih besar dan 

pada varietas tertentu koloninya dikelilingi oleh zona hemolisis (Warsa, 1994).

S. aureus menimbulkan infeksi pada manusia. Setiap jaringan atau alat tubuh 

dapat diinfeksi olehnya dan menyebabkan timbulnya penyakit dengan tanda-tanda 

yang khas, yaitu peradangan, nekrosis dan pembentukan abses. Bakteri ini berbentuk 
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sferis, bila menggerombol dalam susunan yang tidak teratur mungkin sisinya agak 

rata karena tertekan. Diameter antara 0,8 – 1,0 µm. Pada sediaan langsung yang 

berasal dari nanah dapat terlihat sendiri, berpasangan, menggerombol dan bahkan 

dapat tersusun seperti rantai pendek. Susunan gerombolan yang tidak teratur biasanya 

ditemukan pada sediaan yang dibuat dari perbenihan padat, sedangkan dari 

perbenihan kaldu biasanya ditemukan tersendiri atau tersusun sebagai rantai pendek. 

Bakteri ini tidak bergerak, tidak berspora dan Gram positif (Warsa, 1994). 

S. aureus membuat 3 macam metabolit, yaitu metabolit yang bersifat 

nontoksin, eksotoksin dan enterotoksin yang termasuk metabolit nontoksin ialah 

antigen permukaan, koagulase, hialuronidase, fibrinolisin, gelatinase, protease, lipase, 

tributirinase, fosfatase dan katalase. Metabolit eksotoksin terdiri dari alfa hemolisin, 

beta hemolisin, delta hemolisin, leukosidin, sitotoksin dan toksin eksofoliatif. 

Sedangkan metabolit enterotoksin dibuat jika bakteri ditanam dalam perbenihan 

semisolid dengan konsentrasi CO2 30%. Toksin ini terdiri dari protein yang bersifat 

nonhemolitik, nonparalitik, termostabil, dalam air mendidih tahan selama 30 menit 

dan tahan terhadap pepsin dan tropsin menyebabkan keracunan makanan, antara 2 – 6 

jam dengan gejala yang timbul secara mendadak, yaitu mual, muntah, dan diare 

(Warsa,1994).

S. aureus merupakan bakteri yang patogen yang bersifat invasif, penyebab 

hemolisis, membentuk koagulasi, mencairkan gelatin, membentuk pigmen kuning 

emas dan meragi manitol (Warsa, 1994). 
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3. Pseudomonas aeruginosa 

Sistematika P. aeruginosa adalah sebagai berikut :  

Divisi  : Protophyta  

Kelas  : Schizomycetes  

Bangsa  : Pseudomonadales 

Suku  : Pseudomonadaceae 

Marga  : Pseudomonas  

Jenis : Pseudomonas aeruginosa                             (Salle, 1961) 

P. aeruginosa tersebar luas di alam dan biasanya ada di lingkungan lembab di 

rumah sakit. P. aeruginosa dapat berada pada orang-orang sehat, dimana bersifat 

saprofit. Ini menyebabkan penyakit pada manusia dengan ketahanan tubuh yang tidak 

normal (Jawetz et al., 2001). 

Morfologi : P. aeruginosa dapat bergerak aktif dan berbentuk batang, 

ukurannya 1,5-3µm x 0,5µm. Merupakan gram negatif dan terlihat sebagai bentuk 

tunggal, ganda dan kadang-kadang dalam rantai pendek (Jawetz et al., 2001). 

P. aeruginosa bersifat aerobik obligat yang tumbuh dengan cepat pada berbagai 

media. Beberapa galur menghemolisis darah. P. aeruginosa membentuk koloni 

berbentuk bulat, halus dengan warna fluoresen kehijauan. Juga memproduksi pigmen 

kebiruan yang tidak berfluoresen disebut piosianin. Beberapa galur juga 

menghasilkan pigmen pioverdin yang memberikan warna kehijauan pada agar. 

Beberapa galur menghasilkan pigmen merah gelap piorubin atau pigmen hitam 

piomelanin (Anonim, 1997). 

P. aeruginosa tumbuh baik pada 370-420C, pertumbuhan pada 420C membantu 

membedakannya dari spesies pseudomonas pada kelompok fluoresen bersifat 

oksidase positif. Identifikasi biasanya berdasar pada bentuk koloni, oksidasi 
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positifnya, adanya pigmen yang khas, dan tumbuh pada 420C. Pembedaan pada P.

aeruginosa dari pseudomonas lainnya berdasar aktifitas biokimia membutuhkan tes 

dengan substrat yang banyak (Anonim, 1997). 

Struktur Antigenik dan Toksin : Pili (fimbriae) menonjol dari permukaan sel 

berfungsi untuk perlekatan pada sel epitel inang. Kapsul polisakarida menyebabkan 

bentuk koloid. Liposakarida yang ada dalam beragam bentuk antigenik, bersifat pada 

sifat endotoksin organisme. P. aeruginosa dapat dibedakan serologis dengan anti-sera 

polisakarida dan dengan kepekaan terhadap piosin. Sebagian besar P. aeruginosa

yang dipisahkan dari infeksi klinis memproduksi enzim ekstraseluler, termasuk 

elastase, protease, dan dua hemolisin: sebuah fosfolipase C yang tidak tahan panas 

dan glikolipid yang tahan panas (Jawetz et al., 2001). 

Banyak galur memproduksi eksotoksin A yang menyebabkan jaringan nekrosis 

dan jika bentuk murni disuntikkan pada binatang bisa mematikan. Toksin memblok 

sintesis protein dengan sebuah mekanisme identik dengan toksin difteria, meskipun 

struktur kedua toksin tidak identik. Antitoksin terhadap eksotoksin A ditemukan di 

beberapa serum manusia, termasuk pasien yang sembuh dari infeksi P. Aeruginosa 

(Jawetz et al., 2001).

Patogenesis : menjadi patogenik jika berada pada tempat dengan daya tahan 

yang tidak normal, misalnya di selaput lendir dan kulit yang rusak akibat kerusakan 

jaringan. Bakteri menempel dan menyerang selaput lendir atau kulit, menyebar dari 

tempat tersebut, dan berakibat penyakit sistemik. Proses ini dipercepat oleh pili, 

enzim, dan toksin yang dijelaskan di atas. Lipopolisakarida mempunyai peran 

langsung dalam menyebabkan demam, syok, oliguria, lekositosis, dan lekopenia, 

gangguan koagulasi darah (Disseminated Intravaculer Coagulation/DIC), dan gejala 

susah bernafas pada orang dewasa (Jawetz et al., 2001). 
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Temuan klinis : P. aeruginosa menyebabkan infeksi pada luka dan luka bakar, 

meningitis jika masuk melalui fungsi lumbal, dan infeksi saluran kencing jika msuk 

melalui kateter dan instrumen atau karena larutan irigasi. Penyerangan pada saluran 

nafas, khususnya respirator yang tercemar, mengakibatkan pneumonia nekrotika 

(necrotizing pneumonia). Bakteri sering ditemukan pada otitis eksterna ringan pada 

perenang. Hal ini dapat menyebabkan otitis eksterna berat pada pasien diabetes. 

Infeksi pada mata, yang mengarah pada perusakan mata dengan cepat, biasanya 

terjadi sesudah luka atau operasi mata. Sebagian besar infeksi P. aeruginosa, gejala 

dan tandanya tidak spesifik dan berkaitan dengan organ yang terserang. Kadang-

kadang, verdoglobin (hasil perpecahan hemoglobin) atau pigmen fluoresen dapat 

dideteksi pada luka, luka bakar, atau urine dengan sinar ultraviolet. Nekrosis 

hemoragik pada kulit dalam sepsis karena P. aeruginosa yang disebut ektima 

gangrenosum, dikelilingi daerah kemerahan dan tidak berisikan nanah. P. aeruginosa

dapat dilihat pada sediaan hapusan dari lesi ektima yang diwarnai dengan Gram. 

Ektima gangrenosum tidak biasa terjadi pada bakteremia oleh mikroba selain P.

aeruginosa (Jawetz et al., 2001). 

Epidemologi dan pencegahan : P. aeruginosa  merupakan sebuah patogen 

nosokomial utama, dan metode untuk mengontrol infeksi mirip dengan patogen 

nosokomial lain. Untuk tujuan epidemologik, galur bisa dibedakan berdasarkan piosin 

dan serotipe lipopolisakarida. Vaksin dari tipe yang tepat pada pasien dengan resiko 

tinggi, dapat mencegah sepsis akibat pseudomonas (Jawetz et al., 2001). 

4. Metode Ekstraksi 

Ekstraksi adalah penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan mentah obat 

dengan menggunakan pelarut yang dipilih di mana zat yang diinginkan dapat terlarut. 

Hasil ekstraksi disebut ekstrak. Ekstrak adalah sediaan kering, cair, kental, atau cair 
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yang dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, 

di luar pengaruh cahaya matahari secara langsung. Ekstrak tidak mengandung hanya 

satu unsur saja tetapi berbagai macam unsur (Ansel, 2005). 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). 

Secara teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi 

pada keseimbangan. Maserasi kinetik berarti dilakukan pengadukan yang kontinyu 

(terus-menerus). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan pelarut 

setelah dilakukan penyaringan maserat pertama, dan seterusnya (Anonim, 2000). 

Maserasi dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan 

penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke rongga sel yang 

mengandung zat aktif. Zat aktif tersebut akan larut, dan karena ada perbedaan 

konsentrasi antara larutan zat-zat aktif di dalam sel dengan di luar sel, maka larutan 

yang pekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang hingga terjadi keseimbangan 

konsentrasi antara larutan luar dan dalam sel. Maserasi digunakan untuk penyarian 

simplisia yang mengandung zat aktif yang mudah larut dalam cairan penyari dan 

tidak mudah mengembang dalam cairan penyari (Anonim, 1986). 

5. Kromatografi

a. Kromatografi Lapis Tipis 

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

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

Sistem pelarut untuk KLT dapat dipilih dari pustaka, tetapi lebih sering dengan 

mencoba-coba karena waktu yang diperlukan hanya sebentar. Sistem yang paling 

sederhana adalah campuran pelarut organik yang dipakai untuk memisahkan molekul 

yang mempunyai satu atau dua gugus fungsi dengan cara kromatografi cair preparatif 

pada lapisan silika gel atau alumina aktif (Gritter et al., 1995). 

Fase gerak dipilih berdasarkan pada faktor-faktor yang sama seperti dalam 

pemisahan kromatografi kolom serapan. Sebaiknya menggunakan campuran pelarut 

organik yang mempunyai polaritas serendah mungkin. Salah satu alasannya adalah 

untuk mengurangi serapan dari setiap komponen cairan pelarut atau fase gerak. Fase 

gerak berpolaritas tinggi dapat mengubah sistem menjadi sistem partisi 

(Sastrohamidjojo, 2005). 

Jarak pengembangan senyawa pada kromatogram biasanya dinyatakan dengan 

Rf atau hRf. Angka Rf berjangka antara 0,00 sampai 1,00 dan hanya dapat ditentukan 

dua desimal, hRf adalah angka Rf dikalikan faktor 100 (h) menghasilkan nilai 

berjangka 0 sampai 100 (Stahl, 1985). 

b. Kromatografi Cair Vakum 

Kromatografi Cair Vakum (KCV) dipublikasikan pada tahun 1977 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). 
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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). 

6. Uji Aktivitas Antibakteri

Pengujian terhadap aktivitas antimikroba dilakukan untuk mengetahui obat-

obat yang paling poten untuk kuman penyebab penyakit terutama penyakit kronis. 

Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara,  yaitu : 

a. Agar difusi 

Media yang dipakai adalah Mueller Hinton. Metode difusi ini ada beberapa 

cara, yaitu: 

1). Cara Kirby Bauer 

Beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam diambil, disuspensikan ke 

dalam 0,5 ml BHI cair, diinkubasikan 5-8 jam pada 37oC. Suspensi ditambah aquades 

steril hingga kekeruhan tertentu sesuai dengan standar konsentrasi bakteri 108 CFU 

per ml. Kapas lidi steril dicelupkan ke dalam suspensi bakteri lalu ditekan-tekan pada 

dinding tabung hingga kapasnya tidak terlalu basah, kemudian dioleskan pada 

permukaan media agar hingga rata. Kemudian diletakkan kertas samir (disk) yang 

mengandung antibakteri di atasnya, diinkubasi pada 37oC selama 9-24 jam, hasilnya 

dibaca : 

a). Zone radikal yaitu suatu daerah di sekitar disk dimana sama sekali tidak 

ditemukan adanya pertumbuhan bakteri. Potensi antibakteri diukur dengan mengukur 

diameter dari zone radikal. 
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b) Zone irradikal yaitu suatu daerah di sekitar disk dimana pertumbuhan bakteri 

dihambat oleh antibakteri tetapi tidak dimatikan. 

2). Cara Sumuran 

Beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam diambil, disuspensikan ke 

dalam 0,5 ml BHI cair, diinkubasi 5-8 jam selama 370C. Suspensi ditambah aquades 

steril hingga kekeruhan tertentu sesuai dengan standar konsentrasi bakteri 108 CFU 

per ml. Kapas lidi steril dicelupkan ke dalam suspensi bakteri lalu ditekan-tekan pada 

dinding tabung hingga kapasnya tidak terlalu basah, kemudian dioleskan pada 

permukaan media agar hingga rata. Media agar dibuat sumuran dengan garis tegah 

tertentu, ke dalam sumuran diteteskan larutan antibakteri, diinkubasi pada 370C

selama 18-24 jam. Hasilnya dibaca seperti pada cara Kirby Bauer. 

3). Cara Pour Plate 

Beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam diambil, disuspensikan ke 

dalam 0,5 ml BHI cair, diinkubasi 5-8 jam selama 370 C. Suspensi ditambah aquades 

steril hingga kekeruhan tertentu sesuai dengan standar konsentrasi bakteri 108 CFU 

per ml. Suspensi bakteri diambil satu mata ose dan dimasukkan ke dalam 4 ml agar 

base 1,5 % yang mempunyai  temperatur 500C. Setelah suspensi  kuman tersebut 

homogen  dituang  ke  dalam  media  agar  Mueller  Hinton,  ditunggu sebentar 

sampai agar tersebut membeku, diletakkan disk di atas media dan diinkubasi 15-20 

jam dengan temperatur 370C. Hasil dibaca sesuai dengan standar masing-masing 

antibakteri.

b. Dilusi Cair atau Dilusi Padat 

Pada prinsipnya antibakteri diencerkan sampai diperoleh beberapa konsentrasi. 

Pada dilusi cair, masing-masing konsentrasi obat ditambah suspensi kuman dalam 
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media. Sedangkan pada dilusi padat tiap konsentrasi obat dicampur dengan media 

agar, lalu ditanami bakteri (Anonim, 1993). 

7. Mekanisme Antimikroba 

Kemoterapeutik antimikroba dapat digolongkan atas dasar mekanisme kerjanya 

yaitu zat bakterisid dan zat bakteriostatis. Zat bakterisid berkhasiat mematikan kuman 

sedangkan zat bakteriostatis berkhasiat menghentikan pertumbuhan dan perbanyakan 

kuman. Penggolongan yang juga sering digunakan adalah berdasarkan luas 

aktivitasnya, artinya aktif terhadap banyak atau sedikitnya jenis, yaitu antibiotik 

dengan aktivitas luas dan sempit (Tjay, 2002) 

Pemusnahan mikroba dengan antimikroba yang bersifat bakteriostatik masih 

tergantung dari kesanggupan reaksi daya tahan tubuh hospes. Peranan lamanya 

kontak antara mikroba dengan antimikroba dalam kadar efektif juga sangat 

menentukan untuk mendapatkan efek (Setiabudy dan Gan, 1995). 

Antimikroba dibagi menjadi lima kelompok berdasarkan mekanisme kerjanya: 

a. Antimikroba yang menghambat metabolisme sel mikroba. 

b. Antimikroba yang menghambat sintesis dinding sel mikroba. 

c. Antimikroba yang mengganggu permeabilitas membrane sel mikroba. 

d. Antibiotik yang menghambat sintesis protein sel mikroba. 

e. Antibiotik yang menghambat sintesis atau merusak asam nukleat sel mikroba  

(Setiabudy dan Gan, 1995). 

8. Resistensi Bakteri 

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 
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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 

resisten atau faktor R atau plasmid (Wattimena dkk.,1991). 

Penyebab terjadi resistensi mikroba adalah penggunaan antibiotik yang tidak 

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

teratur atau tidak kontinu, 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 dkk., 1991). 

Dalam resistensi ekstrakromosomal, yang berperan adalah faktor R yang 

terdapat di luar kromosom yaitu di dalam sitoplasma. Faktor R ini diketahui 

membawakan resistensi bakteri terhadap berbagai antibiotik. Faktor R dapat 

dipindahkan dari bakteri yang satu ke bakteri yang lain sehingga terjadi resistensi 

silang. Dengan cara ini suatu bakteri dapat memperoleh sekaligus gen yang resisten 

terhadap enam sampai tujuh antibiotik. Pemindahan faktor R umumnya terjadi secara 

konjugasi, sedangkan pemindahan plasmid diantara berbagai Staphylococcus terjadi 

secara transduksi (Wattimena dkk., 1991). 

E. Landasan Teori 

Dimayuga dkk. (1991) mengemukakan bahwa ekstrak etanol dari 6 tanaman 

suku Malvaceae memiliki aktivitas antimikrobia secara in vitro terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, 

dan Candida albicans (yeast). Suganda dkk. (2005) mengemukakan bahwa 20 ekstrak 

etanol berbagai tumbuhan suku Malvaceae terhadap Staphylococcus aureus, 
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Escherichia coli, Aspergillus niger, Candida albicans, Hormodendron pedrosoi, 

Microsporum gypseum menggunakan metode difusi agar.  

Bell (2006) mengemukakan bahwa ekstrak etanol daun waru memiliki daya 

antimikroba terhadap suspensi yeast dengan menggunakan disk ekstrak. Nisa’ dkk. 

(2005) mengemukakan bahwa ekstrak etanol daun waru memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus pada KBM 1% dan terhadap Escherichia coli pada 

KBM 0,5%. Sukron dkk. (2006) melaporkan bahwa ekstrak metanol umbi bawang 

putih (Alium sativum L.) lebih efektif menghambat Staphylococcus aureus dan 

Eschirichia coli resisten antibiotik daripada ekstrak etanol umbi bawang putih. 

Metanol dapat digunakan sebagai pengganti etanol sebagai penyari daun waru 

sehingga didapatkan ekstrak metanol daun waru. Berdasarkan data-data tersebut 

dilakukan fraksinasi ekstrak metanol daun waru. Penelitian orientasi fraksinasi 

menggunakan metode kromatografi cair vakum dengan fase gerak kloroform, aseton, 

dan metanol yang menurun kepolarannya secara gradien didapatkan 4 fraksi utama 

yaitu fraksi A, B, C, dan D. 

F. Hipotesis 

Fraksi A ekstrak metanol daun waru memiliki aktivitas antibakteri terhadap S. 

aureus dan P. aeruginosa multiresisten antibiotik. 


