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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Infeksi merupakan masalah yang paling banyak dijumpai pada kehidupan 

sehari-hari (Schaffer dkk., 2000). Infeksi adalah multiplikasi bakteri yang 

merupakan bagian flora normal dari saluran gastrointestinal, kulit, dan lain-lain. 

Beberapa bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia terutama berasal dari 

hewan yang secara tidak sengaja menginfeksi manusia, misalnya jenis 

Salmonella,  E. coli dan Campylobacter (Jawetz dkk., 2005). 

 Pengobatan infeksi yang paling umum adalah dengan terapi antibiotik. 

Antibiotik yang biasa digunakan sebagai pengobatan infeksi yaitu siprofloksasin, 

yang merupakan antibiotik yang berspektrum luas, yang aktif terhadap bakteri 

Gram positif dan Gram negatif. Siprofloksasin biasa digunakan untuk mengobati 

Infeksi Saluran Kemih (ISK) yang biasanya disebabkan oleh Escherichia coli 

(BPOM, 2008). Siprofloksasin mempunyai substituen 6-fluoro yang dapat 

memperkuat potensi antibakteri Gram positif dan terutama Gram negatif termasuk 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, dan Campylobacter 

(Neal, 2005). 

Sampai saat ini resistensi bakteri terhadap antibiotik masih merupakan 

masalah besar di dunia. Keadaan ini muncul akibat makin luasnya pemakaian 

antibiotik (Tjay dan Rahardja, 2007). Penggunaan antibiotik yang berlebihan dan 

kurang terkontrol mendorong terjadinya resistensi bakteri di masyarakat (Kumala, 

2009), oleh karena itu masyarakat lebih memilih pengobatan tradisional untuk 

mengobati penyakit, terutama penyakit infeksi. Keuntungan penggunaan obat 

tradisional adalah bahan bakunya mudah diperoleh dan harganya yang relatif 

murah (Poedjarwoto dkk., 1992). Hal ini mendorong para peneliti untuk 

mendapatkan obat-obat baru yang lebih poten dalam mengatasi resistensi 

antibiotik.  
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Siprofloksasin merupakan antibiotik golongan florokuinolon yang 

biasanya digunakan untuk terapi ISK (Infeksi Saluran Kemih). Penggunaan obat 

ini harus dipertimbangkan berkaitan dengan resistensi terhadap mikroba. Widajati 

(2006) melaporkan bahwa adanya resistensi secara in vitro antibiotik golongan 

florokuinolon (levofloksasin dan siprofloksasin) terhadap beberapa jenis mikroba 

penyebab penyakit ISK yang terkomplikasi. Hasil penelitiannya menyebutkan 

bahwa mikroba utama yang menyebabkan ISK yaitu 33% E. coli, 20% Klebsiella, 

dan 13% S. aureus. Angka resistensi bakteri terhadap siprofloksasin sebesar      

20-30%, sedangkan pada levofloksasin sebesar 8-15%. Menurut Ningsih (2007) 

Escherichia coli bersifat resisten terhadap siprofloksasin sebesar 26,7% pada 

penderita ISK di RSU Muhammadiyah Yogyakarta. Siprofloksasin juga 

menimbulkan efek samping yang beberapa diantaranya adalah anemia hemolitik, 

gagal ginjal, disfungsi hati, dan reaksi alergi (BPOM, 2008). 

Salah satu tanaman yang berpotensi sebagai antibakteri yaitu Piper betle 

L., yang dikenal sebagai daun sirih di Indonesia. Daun sirih secara empirik sudah 

banyak dimanfaatkan sebagai pengobatan tradisional oleh masyarakat. Hasil uji 

farmakologi menunjukkan bahwa infus daun sirih dapat digunakan sebagai obat 

batuk, berfungsi sebagai bakteriosid dan mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri penyebab pneumonia (Mursito, 2002). Minyak atsiri daun sirih 

mempunyai aktivitas terhadap bakteri Gram positif dan Bacillus subtilis, Bacillus 

megaterium, Diplococcuspnemoniae, Escherichia coli, Erwiniacarotovora, 

Micrococcus pyogenes, Proteus vulgaris, Pseudomonas solanacearum, 

Salmonella typhosa, Sarcinia lutea, Shigella dysentriae, Streptococcus pyogens, 

dan Vibrio comma. Daun sirih mengandung minyak atsiri dengan kadar berkisar 

antara 0,13-0,33% b/v. Aktivitas antibakteri dari daun sirih diperkirakan dari 

khavikol (Sudarsono dkk., 1996). 

Hermawan (2007) membuktikan bahwa ekstrak metanol dari daun sirih  

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli pada KHM 

2,5% dengan metode difusi disk. Arambewela dkk. (2004) mengemukakan bahwa 

ekstrak etanol daun sirih menunjukkan aktivitas tinggi terhadap Escherichia coli 

dengan Minimum Inhibitory Concentration (MIC) sebesar 5x10³ μg/mL.  
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Ahmed dkk. (2010) melaporkan bahwa efektivitas antimikroba suatu 

antibiotik dapat ditingkatkan dengan cara mengkombinasikannya dengan ekstrak 

tanaman yaitu kombinasi antibiotik tetrasiklin dengan ekstrak batang Salvadora 

persica terhadap Staphylococcus aureus yang bersifat sinergis dengan 

menghasilkan diameter zona hambatan sebesar 31,5 mm. Bahrami dan Ali (2010) 

melaporkan efek sinergis kombinasi ekstrak etanol daun Scrophularia striata dan 

antibiotik doksisiklin serta ofloksasin terhadap bakteri Staphylococcus aureus. 

Kombinasi ekstrak daun Scrophularia striata dan doksisiklin serta ofloksasin 

didapatkan FICI (Fractional Inhibitory Concentration Index) berturut-turut 

sebesar 0,314 µg mL
-1 

dan 0,43 µg mL
-1 

yang bersifat sinergis. 

Berdasarkan data penelitian tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk 

menguji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sirih yang dikombinasikan 

dengan antibiotik siprofloksasin terhadap bakteri Escherichia coli sensitif dan 

Escherichia coli multiresisten. Kombinasi ekstrak etanol daun sirih dan 

siprofloksasin diharapkan dapat menunjukkan aktivitas antibakteri yang sinergis 

dan menghasilkan diameter zona hambatan yang lebih besar dibandingkan tanpa 

dikombinasikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengobatan penyakit infeksi terutama infeksi yang disebabkan oleh      

Escherichia coli. 

 

B. Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kombinasi ekstrak etanol daun sirih (Piper betle L.) dan 

siprofloksasin mempunyai aktivitas terhadap bakteri Escherichia coli dan 

Escherichia coli multiresisten? 

2. Apakah kombinasi ekstrak etanol daun sirih (Piper betle L.) dan 

siprofloksasin mempunyai efek sinergis terhadap bakteri Escherichia coli 

dan Escherichia coli multiresisten. 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk : 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak etanol daun sirih 

(Piper betle L.) dan siprofloksasin terhadap bakteri Escherichia coli dan 

Escherichia coli multiresisten. 

2. Mengetahui efek kombinasi ekstrak etanol daun sirih (Piper betle L.) dan 

siprofloksasin terhadap bakteri Escherichia coli dan Escherichia coli 

multiresisten. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

 

1. Tanaman Sirih (Piper betle L.) 

a. Sistematika 

Tanaman sirih (Piper betle L.) tergolong ke dalam familia Piperaceae. 

Klasifikasi lengkap tanaman sirih adalah sebagai berikut: 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Anak kelas : Magnoliidae 

Bangsa  : Piperales 

Suku  : Piperaceae 

Marga  : Piper 

Jenis  : Piper betle L (Cronquist, 1981). 

b. Khasiat 

Daun sirih mempunyai rasa yang pedas, bersifat hangat, adstringen, 

aromatik, dan stimulan. Daun sirih berkhasiat sebagai antiradang, antiseptik, 

antibakteri, penghenti, pendarahan (hemostatis), pereda batuk, peluruh kentut, 

merangsang keluarnya air liur, mencegah infeksi cacing, menghilangkan gatal, 

dan penenang (sedatif sentral) (Dalimartha, 2008). 
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c. Kandungan kimia 

Tanaman sirih (Piper betle L.) mengandung komponen-komponen kimia 

yang terdiri dari minyak atsiri 0,8-1,8% (terdiri atas khavikol, khavibetol (betel 

phenol), allilpirokatekol (hidroksikavikol), allilpirokatekolmono dan diasetat, 

karvakrol, eugenol, eugenol methilether, p-simen, sineol, kariofillen, kadinen, 

estragol, terpenen, seskuiterpen, fenil propana, tanin, diastase, karoten, tiamin, 

riboflavin, asam nikotinat, vitamin C, gula, pati, dan asam amino. Khavikol yang 

menyebabkan sirih berbau khas dan memiliki khasiat antibakteri (daya bunuh 

bakteri 5x lebih kuat daripada fenol biasa) serta imunomudulator. Bagian yang 

digunakan pada tanaman sirih yaitu pada daun, akar, buah dan minyak juga 

berkhasiat obat (Dalimartha, 2008). 

Sediaan gel dengan kadar ekstrak daun sirih mulai 15% mempunyai 

kemampuan menurunkan mikroorganisme di telapak tangan sampai 57%, 

sedangkan kadar ekstrak 25% mampu menghilangkan semua mikroorganisme 

(Sari dkk., 2006). Soemiati dan Elya (2002) melaporkan adanya aktivitas 

antifungi terhadap Candida albicans dari infus daun sirih dengan KHM sebesar 

62,4 mg/mL dan pada konsentrasi 250 mg/mL menghasilkan diameter zona 

hambatan sebesar 10, 43 mm. Andarwulan dkk. (1996) melaporkan bahwa daun 

sirih juga berkhasiat sebagai antioksidan. Aktivitas antioksidan daun sirih hijau 

lebih tinggi dibandingkan daun sirih kuning, hal ini dikarenakan aroma sirih hijau 

lebih pedas dibandingkan pada sirih kuning. Haniah (2008) melaporkan bahwa 

isolasi jamur endofit dari tanaman sirih memiliki aktivitas antibakteri terhadap    

S. aureus dan E. coli dengan menghasilkan diameter zona hambatan masing-

masing sebesar 31,76 mm dan 23,44 mm. 

 

2. Escherichia coli 

a. Sistematika dan klasifikasi 

Salah satu bakteri yang menyebabkan infeksi adalah Escherichia coli, 

berikut sistematika dan klasifikasi E. coli : 

 Kingdom : Prokaryotae 

Divisio  : Gracilicutes 
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Kelas  : Scotobacteria 

Ordo  : Enterobacteriales 

Famili  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Escherichia 

Spesies  : Escherichia coli (Jawetz dkk., 2005). 

b. Morfologi 

Enterobactericeae merupakan fakultatif anaerob atau aerob yang dapat 

memfermentasikan karbohidrat, memiliki struktur antigenik yang komplek, dan 

menghasilkan beberapa toksin yang mematikan. Escherichia coli menghasilkan 

tes positif terhadap indol, lisin dekarboksilase, memfermentasi laktosa dan 

laktosa, serta dapat menghasilkan gas yang ditandai dengan terangkatnya media 

ke atas. E. coli merupakan penyebab paling banyak penyakit ISK kurang lebih 

90% pada wanita muda dan E. coli merupakan penyebab penyakit diare yang 

paling umum di dunia (Jawetz dkk., 2005). E. coli merupakan salah satu group 

koliform yang dapat memfermentasikan laktosa dengan menghasilkan asam dan 

gas pada suhu 44
o
C, bersifat indol positif dengan penambahan pereaksi kovaks 

akan terbentuk cincin. E. coli dapat menghasilkan asam dari manitol pada suhu 

37
o
C, bersifat metil merah positif. Pada biakan E. coli bersifat aerob atau 

fakultatif anaerob dan tumbuh pada pembenihan biasa, misalnya pada biakan cair, 

agar Mac Conkey dan agar darah. Suhu optimum pertumbuhan adalah 37
o
C 

(Juliantina dkk., 2002).  

 

3.  Antibiotik  

Antibiotik merupakan  suatu metabolit yang diperoleh atau dibentuk oleh 

berbagai jenis mikroorganisme, yang dalam konsentrasi rendah mampu 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Berdasarkan mekanisme 

kerjanya dalam menghambat pertumbuhan mikroorganisme, antibiotik 

digolongkan menjadi empat, yang pertama antibiotik yang dapat menghambat 

sintesis dinding sel mikroba, kedua antibiotik yang dapat merusak membran sel 

bakteri, ketiga antibiotik yang mengganggu biosintesis asam nukleat, dan yang 

keempat antibiotik yang dapat menghambat sintesis protein pada bakteri      
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(Radji, 2011). Penggunaan antibiotik di Indonesia yang cukup dominan adalah 

turunan tetrasiklin, penisilin, kloramfenikol, eritromisin dan streptomisin 

(Refdanita dkk., 2004). Terapi obat yang rasional harus mempertimbangkan faktor 

pasien, farmakokinetik dan farmakodinamik, profil bakteri, pola sensitivitas 

antibiotik, serta tujuan terapi antibiotik (Sudibyo dkk., 2008). 

 

4. Siprofloksasin 

Siprofloksasin, enoflokasasin, lomefloksasin, levofloksasin, dan 

oflofloksasin merupakan agen-agen kelompok kedua yang memiliki aktivitas 

Gram negatif yang bagus dan aktivitas dari sedang hingga baik terhadap bakteri 

Gram positif. MIC untuk kokkus Gram negatif dan basil Gram negatif, termasuk  

Enterobacteriaceae, Pseudomonas, Neisseria, Haemophilus dan Campylobacter 

adalah 1-2 µg/mL (Katzung, 2004). Siprofloksasin diabsorbsi dengan baik secara 

oral dan dapat diberikan secara intravena. Siprofloksasin dieliminasi oleh ginjal 

dan sebagian besar dieliminasi dalam bentuk yang tidak berubah (Neal, 2005). 

 

E. Landasan Teori 

 

Tanaman sirih (Piper betle L.) yang termasuk ke dalam keluarga 

Piperaceae terbukti memiliki aktivitas antibakteri (Dalimartha, 2008). Prakash 

(2006) membuktikan bahwa ekstrak etanol daun sirih dengan konsentrasi 10% 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dengan rata-rata 

diameter zona hambat sebesar 13,8 mm. Ekstrak alkohol daun sirih (Piper betle 

L.) yang diujikan terhadap bakteri Escherichia coli O517:H7 dapat menghasilkan 

rataan dan simpangan baku diameter hambatan sebesar 17,90±0,47 mm dengan 

MIC 312 µg/mL (Stonsaovapak dkk., 2000). Suliantari (2009) melaporkan bahwa 

ekstrak etanol daun sirih memiliki aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli 

dengan diameter hambat 14 mm dengan MIC (Minimum Inhibitory 

Concentration) sebesar 1%. 

Ekstrak metanol daun sirih pada KHM 2,5% memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Escherichia coli dengan metode difusi disk (Hermawan, 2007). Ekstrak 
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etanol daun sirih menunjukkan aktivitas tinggi terhadap Escherichia coli dengan 

Minimum Inhibitory Concentration (MIC) sebesar  5x10³ μg/mL (Arambewela 

dkk., 2004). 

Siprofloksasin merupakan antibiotik golongan florokuinolon. 

Siprofloksasin 500 mg efektif untuk diare yang disebabkan oleh bakteri Shigella, 

Salmonella, Escherichia coli toksigenik atau Campylobacter (Katzung, 2004). 

Escherichia coli O517:H7 sensitif terhadap siprofloksasin dengan menghasilkan 

diameter zona hambatan sebesar 26 mm pada konsentrasi 20 µg/disk (Karmegam 

dkk, 2008). Nurdin (2005) membuktikan uji pola kepekaan Escherichia coli pada 

penderita infeksi saluran kemih terhadap antibiotik golongan florokuinolon dan 

didapatkan hasil 54,5% Escherichia coli peka terhadap antibiotik siprofloksasin. 

Hasil penelitian Bahrami dan Ali (2010) mengungkapkan adanya efek sinergis 

antara kombinasi ekstrak etanol daun Scrophularia striata dan antibiotik 

doksisiklin serta ofloksasin terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan FICI 

(Fractional Inhibitory Concentration Index) berturut-turut sebesar 0,314 µg mL
-1 

dan 0,43 µg mL
-1 

menggunakan metode mikrodilusi. 

 

F. Hipotesis 

 

Kombinasi ekstrak etanol daun sirih (Piper betle L.) dan siprofloksasin 

mempunyai aktivitas antibakteri dan berefek sinergis terhadap Escherichia coli 

sensitif dan Escherichia coli multiresisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




