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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah dalam bidang 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. Infeksi 

disebabkan oleh berbagai mikroorganisme : bakteri, virus, riketsia, jamur, 

protozoa. Organisme-organisme ini dapat menyerang sebagian atau seluruh tubuh 

(Gibson, 1996).  

Staphylococcus merupakan penyebab penting penyakit infeksi. Dalam 

keadaan normal Staphylococcus terdapat di saluran pernafasan atas, kulit, saluran 

cerna dan vagina. Staphylococcus dapat menimbulkan penyakit terutama bila daya 

tahan tubuh hospes sedang turun, misalnya sedang menderita infeksi virus atau 

ada benda asing. Infeksi kulit Staphylococcus mungkin termasuk penyakit infeksi 

yang paling sering, misalnya, lebih dari 1,5 juta kasus furunkulosis terjadi di 

Amerika Serikat setiap tahunnya (Shulman et al., 1994). Staphylococcus aureus

dapat menyebabkan timbulnya penyakit dengan tanda-tanda yang khas, yaitu 

peradangan, nekrosis, dan pembentukan abses (Warsa, 1993).  

Bakteri lain yang juga berbahaya adalah Pseudomonas aeruginosa.

Pseudomonas aeruginosa menyebabkan infeksi pada luka dan luka bakar, 

menghasilkan nanah warna hijau biru, meningitis jika masuk melalui fungsi 

lumbal, dan infeksi saluran kencing jika masuk melalui kateter dan instrumen atau 
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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 ganas pada pasien diabetes. Pada bayi atau orang 

yang lemah, P. aeruginosa  masuk aliran darah dan mengakibatkan sepsis yang 

fatal, hal ini terjadi biasanya pada pasien yang leukemia atau limfoma yang 

mendapatkan terapi antineoplastik atau terapi radiasi dan pada pasien dengan luka 

bakar yang berat (Jawetz et al., 2001).  

Dalam pengobatan penyakit infeksi, masalah yang sering timbul adalah 

terjadinya resistensi. Resistensi bakteri terhadap antibiotik membawa masalah 

tersendiri yang dapat menggagalkan terapi antibiotik (Wattimena, 1991). Bagi 

negara-negara berkembang timbulnya strain bakteri yang resisten terhadap 

antibiotik menyebabkan angka kematian semakin meningkat. Selain itu cara 

pengobatan dengan menggunakan kombinasi berbagai antibiotik juga dapat 

menimbulkan masalah resisten yaitu munculnya bakteri yang multiresisten 

terhadap antibiotik (Tjay dan Rahardja, 2002). Meluasnya resistensi mikroba 

terhadap obat-obatan yang ada, mendorong pentingnya penggalian sumber 

antimikroba  dari bahan alam. Tanaman obat diketahui potensial dikembangkan 

lebih lanjut pada penyakit infeksi namun masih banyak yang belum dibuktikan 

aktivitasnya secara ilmiah (Hertiani et al., 2003 ). 

Isolasi dan identifikasi senyawa stilbenoid dari tumbuhan famili 

Dipterocarpaceae telah banyak dilaporkan (Sotheeswaran and Pasupathy, 1993). 

Senyawa-senyawa  stilbenoid dilaporkan memiliki berbagai aktivitas biologis 
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yang menarik, salah satunya adalah distichol yang diisolasi dari Shorea disticha

sebagai antibakteri (Sultanbawa et al., 1987). Shorea accuminatissima  termasuk 

dalam famili Dipterocarpaceae sehingga diperkirakan mengandung senyawa 

stilbenoid yang mempunyai aktivitas antibakteri. Beberapa oligostilbenoid atau 

resveratrol seperti shoreaketon berhasil diisolasi dari ekstrak aseton Shorea 

uliginosa (Ito et al., 2005). Selain itu, vateriafenol A dan vateriafenol B juga 

berhasil diisolasi dari ekstrak aseton Vateria indica (Ito et al., 2003). 

Berdasarkan data-data dari penelitian tersebut, pada penelitian ini akan 

dilakukan fraksinasi ekstrak aseton kulit batang meranti kuning (Shorea 

accuminatissima) dengan metode Kromatografi Cair Vakum untuk mengetahui 

pada fraksi manakah ekstrak aseton kulit batang meranti kuning (Shorea 

accuminatissima) tersebut beraktivitas sebagai antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa multiresisten antibiotik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri fraksi aktif ekstrak 

aseton kulit batang meranti kuning (Shorea accuminatissima) terhadap 

Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa multiresisten antibiotik. 

 B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah ekstrak aseton kulit batang meranti kuning (Shorea accuminatissima)

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan 

Pseudomonas aeruginosa multiresisten antibiotik? 
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2. Fraksi manakah dari ekstrak aseton kulit batang meranti kuning (Shorea 

accuminatissima) yang merupakan fraksi aktif dengan aktivitas antibakteri 

tertinggi? 

3. Berapa Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) dari fraksi aktif ekstrak aseton 

kulit batang meranti kuning (Shorea accuminatissima) terhadap 

Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa multiresisten antibiotik? 

 C. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui apakah ekstrak aseton kulit batang meranti kuning (Shorea 

accuminatissima) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

aureus dan Pseudomonas aeruginosa multiresisten antibiotik. 

2. Menentukan fraksi aktif ekstrak aseton kulit batang meranti kuning (Shorea 

accuminatissima) dengan aktivitas antibakteri tertinggi. 

3. Mengetahui Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) dari fraksi aktif ekstrak 

aseton kulit batang meranti kuning (Shorea accuminatissima) terhadap 

Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa multiresisten antibiotik.  

 D.  Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman meranti kuning (Shorea accuminatissima)

Divisio             :  Magnoliophyta 

Subdivisio :  Angiospermae     

Kelas          :  Magnoliopsida 
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Subkelas           :  Dilleniidae  

Ordo            :  Theales  

Famili          :  Dipterocarpaceae  

Genus           :  Shorea 

Subgenus   :  Shorea  

Spesies           :  Shorea accuminatissima (Newman et al., 1999) 

Dipterocarpaceae merupakan salah satu famili dari keanekaragaman 

hayati hutan  tropika Indonesia yang sangat berpotensi untuk dikembangkan, 

karena selain memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tumbuhan ini juga 

menghasilkan berbagai jenis senyawa kimia, sebagian di antaranya memiliki 

aktivitas biologi. Salah satu genus terbesar dari famili Dipterocarpaceae yaitu 

Shorea yang juga dikenal sebagai meranti. Di Indonesia sebagian besar 

tumbuhan ini terdapat di Kalimantan, 140 jenis, dan Sumatra, 53 jenis 

(Newman et al., 1999).  

Penelitian fitokimia yang telah dilakukan terhadap genus Shorea, 

melaporkan adanya senyawa senyawa golongan flavonoid, fenilpropanoid, 

asam fenolik, serta terpenoid. Sejak satu dasawarsa terakhir ini, banyak 

penelitian kimia Shorea dilakukan untuk mempelajari senyawa polifenol 

khususnya golongan stilbenoid. Senyawa-senyawa  stilbenoid dilaporkan 

memiliki   berbagai   aktifitas  biologis  yang  menarik, seperti antijamur 

(Pryce and Langcake, 1977), antibakteri (Sultanbawa et al., 1987), antikanker 
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dan antioksidan (Tukiran et al., 2001), antiinflamasi (Kitanaka et al., 1990), 

dan menghambat kerja enzim asetilkolin esterase (Sung et al., 2002). 

Beberapa oligostilbenoid atau resveratrol seperti shoreaketon berhasil 

diisolasi dari ekstrak aseton Shorea uliginosa (Ito et al., 2005). Selain itu, 

vateriafenol A dan vateriafenol B juga berhasil diisolasi dari ekstrak aseton 

Vateria indica (Ito et al., 2003). Penelusuran pustaka mengenai ilmu kimia 

tumbuhan Shorea, menunjukkan bahwa metabolit sekunder yang dikandung 

tumbuhan ini kaya akan senyawa fenolik kelompok oligomer resveratrol 

(Takaya et al., 2002 ; Ito et al., 2005 ; Commun et al., 2003), selain itu Shorea 

juga mengandung senyawa fenolik lainnya seperti senyawa kelompok 

flavonoid dan senyawa turunan asam fenolat (Quiney et al., 2004), dan juga 

senyawa non fenolik yaitu senyawa terpenoid (Misra et al., 1997). 

2. Metode Penyarian 

a. Penyarian 

Proses ekstrasi atau penyarian merupakan proses penarikan zat 

pokok yang diinginkan dari bahan mentah obat dengan menggunakan 

pelarut yang dipilih dimana zat yang diinginkan larut. Ekstrak adalah 

sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia 

nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian 

semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang 
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tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan. Sediaan ekstrak dibuat agar zat berkhasiat dari simplisia 

mempunyai kadar yang tinggi sehingga memudahkan dalam pengaturan 

dosis (Ansel, 1989).  

Penggunaan air sebagai penyari kurang menguntungkan, karena di 

samping zat aktif juga zat lain yang tidak diperlukan ikut tersari. Air 

merupakan tempat tumbuh bagi kuman dan kapang, serta dapat melarutkan 

enzim. Enzim yang terlarut dengan adanya air akan menyebabkan reaksi 

enzimatis, yang mengakibatkan penurunan mutu, di samping itu juga akan 

mempercepat proses hidrolisis. Sedangkan etanol sebagai penyari dapat 

melarutkan alkaloid basa, minyak menguap, glikosida, kurkumin, kumarin, 

antrakinon, flavonoid, steroid, damar, dan klorofil. Lemak, malam, tanin, 

dan saponin hanya sedikit larut. Dengan demikian zat pengganggu yang 

larut hanya terbatas (Anonim, 1986). 

b. Larutan Penyari 

Pemilihan larutan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. 

Larutan penyari yang baik harus memenuhi kriteria yaitu 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, 

diperbolehkan oleh peraturan. Farmakope Indonesia menetapkan bahwa 

sebagai cairan penyari adalah air, etanol-air dan eter (Anonim, 1986). 
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c. Maserasi 

Maserasi adalah cara ekstraksi yang sederhana. Maserasi merupakan 

proses merendam bahan simplisia yang telah dihaluskan dalam menstrum 

sampai meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah 

larut akan terlarut (Ansel, 1989). 

Selama proses maserasi, bahan direndam dalam wadah bermulut 

lebar, ditutup rapat, disimpan terlindung dari cahaya langsung (mencegah 

reaksi yang dikatalisis cahaya atau perubahan warna) dan isinya dikocok 

berulang-ulang selama 4-10 hari. Menurut pengalaman, maserasi selama 5 

hari sudah memadai untuk menarik zat-zat di dalam bahan. Pengocokan 

diulangi kira-kira tiga kali sehari. Adanya pengocokan ini, memberikan 

suatu keseimbangan konsentrasi bahan ekstraktif yang lebih cepat ke dalam 

cairan penyari. Keadaan diam selama proses maserasi menyebabkan 

turunnya perpindahan zak aktif. Semakin besar perbandingan simplisia 

terhadap cairan ekstraksi akan semakin baik hasil yang diperoleh. Setelah 

maserasi, maka rendaman diperas dengan kain pemeras, kemudian ampas 

dicuci dengan bahan ekstraksi. Proses pencucian ini dilakukan untuk 

memperoleh sisa kandungan bahan ekstraktif dan untuk menyeimbangkan 

kembali  kehilangan  saat penguapan yang terjadi pada penyaringan  

(Ansel, 1989). 

Maserasi dapat juga dilakukan dengan mencampur 10 bagian 

simplisia dengan derajad halus yang cocok dimasukkan ke dalam bejana 
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kemudian dituang dengan 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan 

selama 5 hari, terlindung dari cahaya, sambil berulang-ulang diaduk, sari 

atau maserat diserkai, ampas diperas lalu ampas dicuci dengan cairan 

penyari secukupnya hingga diperoleh 100 bagian (Ansel, 1989; Voight, 

1995). Keuntungan maserasi cara kerja dan peralatan yang digunakan 

relatif sederhana. Kerugian maserasi adalah membutuhkan banyak pelarut, 

waktu yang dibutuhkan sampai berhari-hari dan hasil ekstraksi kurang 

akurat (Ansel, 1989). 

3. Separasi dan Pemurnian 

Tujuan dari tahap separasi dan pemurnian adalah menghilangkan atau 

memisahkan senyawa yang tidak dikehendaki semaksimal mungkin tanpa 

berpengaruh pada senyawa kandungan yang dikehendaki, sehingga diperoleh 

ekstrak yang lebih murni. Sebagai contoh adalah senyawa tanin, pigmen dan 

senyawa lain yang akan berpengaruh pada stabilitas senyawa kandungan 

termasuk juga hal ini adalah sisa pelarut yang dikehendaki (Anonim, 2000). 

4. Kromatografi 

a. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis dapat digunakan untuk keperluan yang luas 

dalam pemisahan-pemisahan. Disamping memberikan hasil pemisahan yang 

lebih baik, juga membutuhkan waktu yang lebih cepat. Kromatografi lapis 
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tipis hanya membutuhkan penjerap dan cuplikan dalam jumlah sedikit dan 

noda-noda yang terpisahkan dilokalisir pada plat. Metode lapis tipis 

mempunyai keuntungan yang utama yaitu membutuhkan waktu yang lebih 

cepat dan diperoleh pemisahan yang lebih baik. Waktu rata-rata untuk 

kromatografi lapis tipis dengan panjang 10 cm pada silika gel adalah sekitar 

20-30 menit (tergantung sifat fase gerak) (Sastrohamidjojo, 1991). 

Penjerap yang paling umum adalah silika gel dan dipakai untuk 

pemisahan campuran senyawa lipofil maupun campuran senyawa hidrofil 

(Hostettmann et al., 1995). Silika gel yang digunakan kebanyakan diberi 

pengikat (binder) yang dimaksud untuk memberikan kekuatan pada lapisan 

dan menambah adhesi pada gelas penyokong. Pengikat yang digunakan 

kebanyakan kalsium sulfat. Tetapi biasanya dalam perdagangan silika gel 

telah diberi pengikat. Jadi tidak perlu mencampur sendiri dan diberi nama 

dengan kode silika gel G    (Sastrohamidjojo, 1991). 

Pemilihan fase gerak atau pelarut baik tunggal maupun campuran 

tergantung pada solut yang dianalisis dan fase diam atau penjerap yang 

digunakan (Sumarno, 2001). 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 organiknya 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., 1991). 
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Jarak pengembangan senyawa pada kromatogram biasanya 

dinyatakan dengan Rf atau hRf. 

Rf  =

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). 

Bercak yang terjadi setelah dielusi dapat dideteksi dengan cara 

fisika maupun kimia. Cara fisika 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). 

Keberhasilan pemisahan kromatografi tergantung juga pada proses 

deteksi. Senyawa- senyawa yang berwarna tentu saja terlihat sebagai noda-

noda berwarna yang terpisah pada akhir pengembangan.  Senyawa- senyawa 

yang tidak berwarna memerlukan deteksi secara kimia dan fisika. Sering 

menjadi pekerjaan rutin bahwa kromatogram-kromatogram diuji di bawah 

sinar ultraviolet sebelum dan sesudah setiap metode dikerjaan. Cara yang 

digunakan uutuk mendeteksi noda yaitu dengan penyemprotan yang 

dilakukan perlahan-lahan dari samping ke samping dan dari atas ke bawah. 

Jarak garis depan  dari titik awal 
Jarak tertentu pusat bercak dari titik awal (1) 
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Pelarut yang digunakan untuk penyemprotan harus tidak menguap. Di lain 

pihak, penguapan yang cepat dari kertas diperlukan untuk mencegah difusi 

dari noda-noda yang terpisah. Pelarut-pelarut yang digunakan adalah etanol, 

propanol, n-butanol, atau kloroform. Campuran berair dapat digunakan, 

tetapi terlalu banyak air harus dicegah, karena dapat memberikan efek 

kelemahan kertas. Penyemprotan kertas harus dlakukan dalam lemari asam 

dan selesai penyemrotan alat alat harus dibersihkan untuk mencegah lubang 

penyemprotan menjadi buntu (Sastrohamidjojo, 1991).     

b. Kromatografi Cair Vakum 

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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5. Staphylococcus aureus 

Klasifikasi dari bakteri ini sebagai berikut. 

Kingdom : Prokariot 

Divisio   : Protophyta  

Kelas  : Schizomycetes  

Ordo   : Eubacteriales 

Familia   : Micrococcaceae 

Genus   : Staphylococcus  

Spesies     : Staphylococcus aureus (Salle, 1961). 

Stafilokokus adalah sel Gram positif berbentuk bulat, biasanya 

tersusun dalam rangkaian tak beraturan seperti anggur. Bakteri ini mudah 

tumbuh dalam berbagai pembenihan (Jawetz et al., 2001). 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang berbentuk bola, 

dengan diameter 1 μm yang tersusun dalam bentuk kelompok yang tidak 

teratur. Kokus tunggal, berpasangan, tetrat, dan berbentuk rantai juga tampak 

dalam biakan cair. Bakteri ini merupakan bakteri yang tidak berspora, tidak 

bergerak dan dapat tumbuh pada berbagai media pada suasana aerob. 

Beberapa diantaranya tergolong flora normal pada kulit dan selaput mukosa 

manusia, lainnya menyebabkan pernanahan, abses, beberapa infeksi piogen, 

dan bahkan septikemia yang fatal. Stafilokokus patogen sering menghemolisis 

darah, mengkoagulasi plasma, serta menghasilkan berbagai enzim ektraseluler 

dan toksin. Bakteri ini tumbuh paling cepat pada suhu 37ºC, tetapi membentuk 

pigmen paling baik pada suhu kamar (20-25ºC) (Jawetz et al., 2001).    



14

6. Pseudomonas aeruginosa 

Klasifikasi dari bakteri ini adalah: 

Kingdom  : Prokaryot 

Divisio  : Protophyta 

Subdivisio  : Schizomycetae 

Kelas  : Schizomycetes 

Ordo  : Pseudomonadales 

Familia  : Pseudomonadaceae 

Genus  : Pseudomonas 

Spesies  : Pseudomonas aeruginosa (Salle, 1961). 

Pseudomonas aeruginosa dapat bergerak dan berbentuk batang, 

ukurannya 0,6 x 2 μm, merupakan Gram negatif dan terlihat sebagai bentuk 

tunggal, ganda dan kadang-kadang dalam rantai pendek, bakteri mempunyai 

lapisan luar yang rigid, yaitu dinding sel berfungsi untuk   mempertahankan 

bentuk mikroorganisme dan pelindung sel bakteri yang mempunyai tekanan 

osmotik internal yang tinggi. Trauma pada dinding sel (misal oleh lisozim) 

atau penghambatan pembentukannya, dapat menimbulkan lisis pada sel         

(Jawetz et al., 2001).

Pseudomonas umumnya saprofit tersebar luas di dalam tanah, air, 

tumbuh-tumbuhan dan binatang, dan yang dianggap patogen bagi manusia 

adalah Pseudomonas aeruginosa dijumpai dalam sejumlah kecil dalam usus 

sebagai flora normal dan juga kulit manusia. Pseudomonas aeruginosa

tersebar luas di alam dan biasanya terdapat dalam lingkungan yang lembab 
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dalam rumah sakit, dan dapat menimbulkan penyakit pada manusia yang daya 

tahannya menurun (Jawetz et al., 2001). 

Pseudomonas aeruginosa menjadi patogenik hanya jika berada pada 

tempat dengan daya tahan tidak normal, misalnya di selaput lendir dan kulit 

yang rusak akibat kerusakan jaringan (Jawetz et al., 2001). 

7.  Antibakteri 

Antibakteri ialah obat pembasmi mikroba atau bakteri, khususnya 

bakteri yang merugikan manusia. Berdasarkan sifat toksisitas selektif (daya 

kerjanya), ada antibakteri yang bersifat menghambat pertumbuhan mikroba 

dikenal sebagai aktivitas bakterostatik, dan ada yang bersifat membunuh 

mikroba, dikenal sebagai aktivitas bakterisid. Konsentrasi minimal yang 

digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri atau membunuhnya, 

masing-masing dikenal sebagai Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) dan 

Konsentrasi Bunuh Minimal (KBM). Antibakteri tertentu aktivitasnya dapat 

meningkat dari bakteriostatik manjadi bakteriosid bila kadar antimikrobanya 

ditingkatkan melebihi KBM (Setyabudy dan Gan, 1995). 

    Menurut Setyabudy dan Gan (1995) berdasarkan mekanisme kerjanya 

antibakteri dibagi dalam 4 kelompok antara lain: 

a. Antibakteri yang menghambat sintesis dinding sel bakteri. Penghambatan 

reaksi dalam proses sintesis dinding sel, dapat menyebabkan tekanan 
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osmotik dalam sel bakteri lebih tinggi daripada di luar sel maka perusakan 

dinding sel bakteri akan menyebabkan lisis. 

b. Antibakteri yang mengganggu keutuhan membran sel bakteri. Kerusakan 

membran sel menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari 

dalam sel bakteri yaitu protein, asam nukleat, dan nukleotida.   

c. Antibakteri yang menghambat sintesis asam nukleat sel bakteri. DNA dan 

RNA memegang peranan 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. 

d. Antibakteri yang menghambat sintesis protein sel bakteri. Sintesis protein 

berlangsung di ribosom, dengan bantuan mRNA dan tRNA. Pada bakteri, 

ribosom terdiri atas dua subunit yang berdasarkan konstanta sedimentasi 

dinyatakan sebagai ribosom 30S dan 50S. Untuk berfungsi pada sintesis 

protein kedua komponen ini akan bersatu pada pangkal rantai mRNA yang 

menjadi ribosom 70S.  

8. Resistensi terhadap Antibiotik 

   Resistensi sel mikroba ialah suatu sifat tidak terganggunya kehidupan 

sel mikroba oleh antibiotik. Sifat ini merupakan suatu mekanisme alamiah 

untuk bertahan hidup (Setyabudy dan Gan, 1995). 
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   Sebab-sebab terjadinya resistensi bakteri terhadap obat dapat dibagi 

menjadi:   

a. Sebab non genetik 

Penggunaan antimikroba yang tidak sesuai aturan menyebabkan tidak seluruh 

mikroba dapat terbunuh. Beberapa mikroba yang masih bertahan hidup 

kemungkinan akan mengalami resistensi saat digunakan antimikroba yang 

sama. Proses ini dinamakan dengan seleksi (Jawetz et al., 2001). 

b. Sebab genetik 

 Terjadinya resistensi kuman terhadap antibiotik umumnya terjadi karena 

perubahan genetik. Perubahan genetik tersebut dapat dipindahkan dari satu 

spesies kuman kepada spesies kuman yang lain melalui berbagai mekanisme. 

Mekanisme tersebut terbagi dalam 3 kelompok yaitu resistensi kromosomal, 

resistensi ekstra kromosomal dan resistensi silang (Sudarmono, 1993). 

1) Resistensi Kromosomal. 

Ini  terjadi   sebagai  akibat  mutasi spontan  pada  suatu  lokus  DNA  

yang mengendalikan kepekaan terhadap suatu obat antimikroba 

(Sudarmono, 1993). Adanya antimikrobia bertindak sebagai mekanisme 

selektif yakni membunuh bakteri yang peka dan membiarkan tumbuh 

bakteri yang resisten (Jawetz et al., 2001).  

2) Resistensi Ekstra Kromosomal.  

Bakteri mengandung pula unsur-unsur genetik ekstrakromosomal yang 

dinamakan plasmid (Sudarmono, 1993). Faktor R adalah kelompok 

plasmid yang membawa gen resistensi terhadap satu atau beberapa obat 
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antimikrobia dan logam berat. Gen plasmid untuk resistensi antimikrobia 

mengontrol pembentukan enzim yang mampu merusak antimikrobia 

(Jawetz et al., 2001). Bahan genetik dan plasmid dapat dipindah melalui 

beberapa mekanisme seperti tranduksi (plasmid ditransfer ke populasi 

bakteri oleh bakteriofaga), transformasi (fragmen DNA bebas dapat 

melewati dinding sel bakteri dan bersatu dalam genom sel tersebut 

sehingga merubah genotipnya) dan konjugasi (transfer unilateral dari 

materi genetik antara bakteri sejenis maupun jenis lain)                     

(Sudarmono, 1993). 

3) Resistensi Silang 

Mikroorganisme resisten terhadap obat tertentu dan mungkin juga resisten 

terhadap obat lain yang mekanismenya sama. Kemiripan antar 

antimikrobia seperti kedekatan struktur kimia (misalnya berbagai macam 

aminoglikosida) atau yang mempunyai kesamaan ikatan atau mekanisme 

kerja (misalnya makrolida-linkomisin). Pada obat golongan tertentu, 

kesamaan terletak pada inti aktif kimiawinya (misal tetrasiklin) bisa 

diduga akan sering terjadi resistensi silang (Jawetz et al., 2001). 

9. Uji Aktivitas Antibakteri 

 Uji aktivitas antibakteri mempunyai tujuan mengukur aktivitas daya 

antibakteri dari suatu senyawa kimia terhadap bakteri (Anonim, 2004). Tujuan 

pengukuran aktivitas antibakteri adalah untuk menentukan potensi suatu zat 

antibakteri dalam larutan, konsentrasi suatu antibakteri terhadap cairan badan 
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dari jaringan dan kepekaan suatu antibakteri terhadap konsentrasi-konsentrasi 

obat yang dikenal (Jawetz et al., 2001). 

Metode untuk menetapkan potensi antibakteri dikenal beberapa metode 

yaitu metode agar difusi, metode enzimatik, turbidimetri, penghambatan 

perubahan pH, metode radioimunoassay, dan pengukuran secara kimiawi 

(Anonim, 2004).  

Metode dilusi padat atau cair pada prinsipnya adalah antibakteri 

diencerkan sampai diperoleh beberapa konsentrasi. Pada dilusi cair, masing-

masing konsentrasi obat ditambah suspensi kuman dalam media. Sedang pada 

dilusi padat tiap konsentrasi obat dicampur dengan media agar, lalu ditanami 

bakteri. Metode dilusi cair adalah metode untuk menentukan konsentrasi 

minimal dari suatu antibakteri menghambat atau membunuh mikroorganisme 

konsentrasi terendah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

ditunjukkan dengan ketidaksamaan adanya kekeruhan disebut Konsentrasi 

Hambat Minimum (KHM) atau Minimal Inhibitory Concentration (MIC) 

(Anonim, 2004).  

10. Bioautografi 

Bioautografi merupakan metode yang spesifik untuk menentukan hasil 

fraksi ataupun isolasi senyawa murni yang mempunyai aktivitas sebagai 

antibakteri, antifungi dan antiviral (Stahl,1969). Sehingga dalam penentuan uji 

aktivitas antibakteri, antifungi dan antiviral hanya dilakukan pada senyawa 

yang mempunyai aktivitas tertinggi dalam bioautografi. 
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Ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu :  

a. Metode KLT 

Pada prakteknya kromatogram hasil elusi diletakkan pada permukaan 

media agar di dalam permukaan petri yang telah diinokulasi dengan 

mikroorganisme yang sensitif untuk antibiotik yang akan dipelajari. 

Setelah diinokulasi selama 15-20 jam pada temperatur kira-kira 37o C akan 

tampak zona yang jernih pada lapisan media agar, antibiotik berdifusi 

kelapisan tersebut dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme, 

sedangkan lapisan media agar yang ditumbuhi mikroorganisme akan 

tampak buram (Zweig and Whitaker, 1971). 

b. Metode filter paper disk

Metode ini sering digunakan karena sederhana, cepat dan ekonomis. 

Metode ini biasa digunakan untuk menguji aktivitas fraksi ataupun isolat 

murni yang telah diperoleh sebelumnya (Pelczar dan Reid, 1958). Kertas 

saring yang telah disterilkan  sebelumnya,  diimpregnasi menggunakan 

senyawa yang  diduga  mempunyai  aktivitas  antibakteri  pada  

konsentrasi tertentu. Kemudian kertas saring tersebut diletakkan  pada 

permukaan  media  agar di dalam  permukaan  petri  yang  telah 

diinokulasi dengan mikroorganisme. Sensitifitas mikroorganisme terhadap 

senyawa ditunjukkan oleh adanya  zona  hambatan  yang  merupakan  zona 

jernih pada lapisan media agar (Doughari, 2006; Agaoglu et al., 2005; 

Tewtrakul et al., 2005; Phongpaichit et al., 2007). 



21

E. Landasan Teori 

Sejak satu dasawarsa terakhir ini, banyak penelitian kimia Shorea dilakukan 

untuk mempelajari senyawa polifenol khususnya golongan stilbenoid. Senyawa-

senyawa stilbenoid dilaporkan memiliki berbagai aktivitas biologis, salah satunya 

sebagai antibakteri (Sultanbawa, et al., 1987). Beberapa oligostilbenoid atau 

resveratrol seperti shoreaketon berhasil diisolasi dari ekstrak aseton Shorea 

uliginosa (Ito et al., 2005). Selain itu, vateriafenol A dan vateriafenol B juga 

berhasil diisolasi dari ekstrak aseton Vateria indica (Ito et al., 2003). Penelusuran 

pustaka mengenai ilmu kimia tumbuhan Shorea, menunjukkan bahwa metabolit  

sekunder yang dikandung tumbuhan  ini  kaya  akan senyawa fenolik kelompok 

oligomer resveratrol (Takaya et al., 2002 ; Ito et al., 2005 ; Commun et al., 2003), 

selain itu juga mengandung senyawa fenolik lainnya seperti senyawa kelompok 

flavonoid dan senyawa turunan asam fenolat (Quiney et al., 2004), dan juga 

senyawa non fenolik yaitu senyawa terpenoid (Misra et al., 1997). Shorea 

accuminatissima  termasuk dalam famili Dipterocarpaceae sehingga diperkirakan 

mengandung senyawa stilbenoid yang mempunyai aktivitas biologis tertentu, 

salah satunya sebagai antibakteri. 

F. Hipotesis 

 Ekstrak dan hasil fraksinasi ekstrak aseton kulit batang meranti kuning 

(Shorea accuminatissima) yang kaya akan senyawa fenolik mempunyai aktivitas 

sebagai antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa

multiresisten antibiotik.   


