
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Infeksi merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang 

lain atau dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme 

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

infeksi paling banyak diderita oleh penduduk di negara berkembang, termasuk 

Indonesia. Salah satu penyebab penyakit infeksi adalah bakteri (Radji, 2010).  

Beberapa contoh bakteri Gram positif dan Gram negatif yang dapat 

menyebabkan infeksi diantaranya Staphylococcus saprophyticus                         

(S. saprophyticus) dan Shigella sonnei (S. sonnei). S. saprophyticus umumnya 

menyebabkan infeksi saluran urin pada wanita muda (Brooks dkk., 2005). Pasien 

ISK yang disebabkan oleh S. saprophyticus biasanya mempunyai gejala cystitis 

(Hovelius dan Mardh, 1984). S. sonnei adalah batang Gram negatif yang 

menyebabkan disentri ringan. Infeksi menyebabkan peradangan akut usus besar 

disertai keluarnya tinja encer yang mengandung darah, pus, dan mukus (Goud dan 

Brooker, 2003).  

Terapi infeksi dengan antibiotik dapat membawa masalah tersendiri, yaitu 

adanya resistensi bakteri terhadap antibiotik (Wattimena, 1991). Mekanisme 

resistensi bervariasi dari agen ke agen dan melibatkan satu atau lebih perubahan 

dari target obat dalam sel bakteri, modifikasi enzimatis atau perusakan dari obat 

itu sendiri (Poole, 2002). Upaya mencari alternatif lain dalam pengobatan infeksi 

adalah dengan penggunaan obat tradisonal. 

 Salah satu tanaman yang dapat dikembangkan untuk pengobatan anti 

infeksi adalah biji apokat. Penelitian yang telah dilakukan oleh Susilowati dkk. 

(1997) menunjukkan  bahwa fraksi petroleum eter biji apokat memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Streptococcus alpha dengan menggunakan metode difusi 

teknik sumuran. Idris dkk. (2009) menyebutkan bahwa ekstrak metanol dan etil 

asetat biji apokat menunjukkan aktivitas antimikroba terhadap S. aureus dengan 

diameter zona hambat pada konsentrasi 100 mg/mL adalah 37 mm dan ekstrak 
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petroleum eter biji apokat terhadap B. subtilis dengan diameter zona hambat 

sebesar 6 mm. Ekstrak kloroform dan metanol biji apokat resisten terhadap E. coli 

dan S. typhi. Pada hasil skrining fitokimia ekstrak metanol biji apokat 

mengandung senyawa flavonoid, steroid, terpenoid, saponin, tanin, dan alkaloid. 

Raymond dkk. (2010) menunjukkan bahwa ekstrak etanol biji apokat memiliki 

aktivitas antimikrobia sebesar 104,2-416,7 mg/mL terhadap bakteri empat Gram-

positif dan enam Gram-negatif (kecuali Escherichia coli), sedangkan ekstrak air 

biji apokat hanya terdapat aktivitas antimikroba terhadap Listeria monocytogenes 

(93,8-375,0 mg/mL) dan S. epidermidis (354,2 mg/mL).  

Berdasarkan data tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji aktivitas 

antibakteri ekstrak etanol biji apokat (Persea americana) terhadap bakteri yang 

mewakili bakteri Gram positif Staphylococcus saprophyticus dan Gram negatif 

Shigella sonnei dengan metode difusi serta metode Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT) dan bioautografi. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

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

antibakteri terhadap Staphylococcus saprophyticus dan Shigella sonnei dengan 

metode difusi? 

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

americana) yang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

saprophyticus dan Shigella sonnei dengan metode bioautografi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut maka tujuan 

penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

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

terhadap Staphylococcus saprophyticus dan Shigella sonnei dengan metode 

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

americana) yang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

saprophyticus dan Shigella sonnei dengan metode bioautografi. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Apokat (Persea americana) 

a. Klasifikasi tanaman apokat 

Kedudukan tanaman apokat dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida  

Anak kelas : Magnoliidae  

Bangsa  : Laurales 

Suku  : Lauraceae  

Marga   : Persea  

Jenis   : Persia americana Mill 

(Cronquist, 1981)  

b. Nama daerah 

Nama apokat tiap daerah dan negara berbeda-beda yaitu apuket, alpuket, 

jambu wolanda (Sunda), apokat, avokat, plokat (Jawa), alpokat, advokat 

(Melayu), advocaat, avocatier, alligator pear, avocado pear (Inggris), abacate 

(Portugal), aguacate, palta (Spanyol) (Dalimartha, 2008). 

c. Morfologi  

Morfologi dari tanaman apokat yaitu ketinggian pohon 3-10 m, berakar 

tunggang, berkayu, batang bulat, berwarna cokelat kotor, bercabang banyak. 

Helaian daun bentuk jorong sampai bulat telur memanjang, ujung daun pangkal 

runcing, bertulang menyirip,  panjang 10-20 cm, lebar 3-10 cm, daun muda 

berwarna kemerahan, serta daun tua bewarna hijau. Buah berupa buni, bentuk 

bola atau telur, berwarna hijau atau hijau kekuningan, baerbintik-bintik ungu 

atau ungu sama sekali, berbiji satu, berwarna hijau kekuningan. Biji bulat, 

diameter 2,5-5 cm, berwarna putih kemerahan (Dalimartha, 2008). 
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d. Kegunaan 

Bagian tanaman yang digunakan sebagai obat adalah daging buah, daun, 

dan biji. Daging buah digunakan untuk mengatasi sariawan, dan melembabkan 

kulit. Daun untuk mengobati kencing batu, darah tinggi, nyeri lambung. Biji 

untuk mengobati sakit gigi, dan kencing manis (Dalimartha, 2008). 
e. Kandungan kimia 

Buah apokat mengandung alkaloid, flavonoid, tanin, asam pantotenat, 

asam folat, vitamin (B1, B6, C, A,dan E) serta mineral (Dalimartha, 2008). Daun 

apokat mengandung polifenol, alkaloid, flavonoid, dan saponin (Sudarsono, 

2002). Biji mengandung flavonoid, saponin, tanin, steroid, alkaloid, dan 

terpenoid (Idris dkk., 2009). 

2. Staphylococcus saprophyticus 

Klasifikasi bakteri S. saprophyticus didasarkan pada kesamaan atau 

kemiripan sifat-sifat spesifik dan unik yang dimiliki bakteri. 

Ordo : Eubacteriales  

Family : Micrococcaceae 

Genus : Staphylococcus 

Spesies : S. saprophyticus 

(Radji, 2011) 

Stafilokokus berasal dari kata stapile yang berarti kelompok buah anggur 

dan kokus yang berarti benih bulat. Kuman ini sering ditemukan sebagai kuman 

flora normal pada kulit dan selaput lendir manusia. S. saprophyticus dapat 

menyebabkan infeksi baik pada manusia maupun hewan (Anonim, 1994).            

S. saprophyticus merupakan bakteri Gram positif, bentuk bulat, berdiameter 1 µm, 

biasanya tersusun dalam bentuk kluster yang tidak teratur, bersifat nonmotil dan 

tidak membentuk spora (Brooks dkk., 2005). 

Stafilokokus tumbuh dengan baik pada berbagai media bakteriologi di 

bawah suasana aerobik atau mikroaerofilik. S. saprophyticus tumbuh dengan 

cepat pada temperatur 37°C namun pembentukan pigmen yang terbaik adalah 

pada temperatur kamar (20-35°C). Koloni pada media yang padat berbentuk bulat, 
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lembut, dan mengkilat (Brooks dkk., 2005). Pada wanita muda, S. saprophyticus 

merupakan agen kedua penyebab ISK akut (Hovelius dan Mardh, 1984). 

3. Shigella sonnei 

Shigella merupakan batang Gram-negatif  yang tipis, bentuk coccobacilli 

pada pembenihan muda. Shigella merupakan fakultatif anaerob, tetapi mudah 

tumbuh baik secara aerob (Jawetz dkk., 2005), suhu pertumbuhan optimum 37°C 

kecuali S. sonnei dapat tumbuh pada suhu 45°C (Anonim, 1994). Koloni Shigella 

cembung, bundar, transparan dengan diameter sampai kira-kira 2 mm. Semua 

Shigella dapat memfermentasi glukosa kecuali Shigella sonnei tidak dapat 

memfermentasi laktosa. Ketidakmampuan untuk memfermentasi laktosa 

diperlihatkan Shigela dalam media diferensial (Jawetz dkk., 2005).  

Infeksi Shigella hampir selalu terbatas pada sistem gastrointestinal, 

penyebaran ke dalam aliran darah sangat jarang. Shigella dapat menular (Jawetz 

dkk., 2005). Shigella sonnei menyebabkan infeksi peradangan akut usus besar 

disertai keluarnya tinja encer yang mengandung darah, pus, dan mukus. Kuman 

ini disebarkan melalui rute fekal-oral, di mana kasus ini biasanya terjadi pada 

anak-anak yang tinggal di institusi atau panti. Pengendaliannya adalah dengan 

memperbaiki standar higiene perorangan. Penyakit kronik jarang dijumpai, 

walaupun mereka yang baru sembuh dari infeksi akut mungkin masih 

mengeluarkan bakteri selama beberapa minggu (Goud dan Brooker, 2003). 

4. Antibakteri 

Antibakteri merupakan senyawa kimia yang dalam konsentrasi kecil mampu 

menghambat bahkan membunuh suatu mikroorganisme (Ganiswarna et al., 1995). 

Kadar minimal yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan bakeri dikenal 

sebagai Kadar Hambat Minimal (KHM). Antibakteri tertentu aktivitasnya dapat 

meningkat dari bakteriostatik menjadi bakterisid bila kadar antibakterinya 

ditingkatkan melebihi KHM (Setiabudy dan Gan, 1995). 

Berdasarkan mekanisme kerjanya dalam menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme, antibiotik digolongkan sebagai berikut: 
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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 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).  

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 sehingga mempengaruhi seluruh fase pertumbuhan sel bakteri. 

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 

Penentuan kepekaan bakteri patogen terhadap antimikroba dapat dilakukan 

dengan salah satu dari dua metode yakni dilusi atau difusi. Penting sekali untuk 

menggunakan metode standar untuk mengendalikan semua faktor yang 

mempengaruhi aktivitas antimikroba (Jawetz et al., 2005). 
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a. Metode Dilusi 

Metode ini menggunakan antimikroba dengan kadar yang menurun secara 

bertahap, baik dengan media cair atau padat. Kemudian media diinokulasi 

bakteri uji dan dieramkan. Tahap akhir metode ini, antimikroba dilarutkan 

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

memakan waktu dan penggunaannya dibatasi pada keadaan tertentu saja. Uji 

kepekaan dilusi cair menggunakan tabung reaksi, tidak praktis dan jarang 

dipakai, namun kini ada cara yang lebih sederhana dan banyak dipakai, yakni 

menggunakan microdilution plate (Jawetz et al., 2005). 

b. Metode Difusi 

Metode difusi ini dipengaruhi beberapa faktor fisik dan kimia, selain 

faktor antara obat dan organisme (misalnya sifat medium dan kemampuan difusi, 

ukuran molekular dan stabilitas obat). Meskipun demikian, standardisasi faktor-

faktor tersebut memungkinkan melakukan uji dengan baik (Jawetz et al., 2005).  

Ada beberapa cara yang dapat digunakan pada metode ini yaitu: 

1) Cara Kirby Bauer 

Prinsip dasar metode ini adalah terjadinya difusi antara sampel yang terdapat 

pada disk dengan media yang terinokulasi. Suspensi bakteri dengan kekeruhan 

tertentu dituang pada permukaan media. Kemudian kertas samir (disk) yang 

mengandung antibakteri diletakkan di atasnya. Pengamatan dilakukan setelah 

diinkubasi pada 37ºC selama 18-24 jam. Hasilnya dibaca dan ada dua 

pengertian tentang zona hambatan, yaitu: 

a) Zona radikal, adalah zona di sekitar sumuran yang sama sekali tidak terlihat 

adanya pertumbuhan bakteri. Potensi antibakteri dapat diketahui dengan 

mengukur diameter zona radikal ini. 

b) Zona irradikal, adalah zona di sekitar sumuran yang pertumbuhan 

bakterinya dihambat oleh antibakteri, tetapi tidak dimatikan. Disini akan 

terlihat adanya pertumbuhan yang kurang subur atau jarang dibandingkan 

dengan daerah di luar pengaruh antibakteri tersebut (Anonim, 1993). 
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2) Cara Sumuran 

Beberapa koloni kuman, disuspensikan ke dalam BHI cair, diinkubasi pada 

37ºC selama 5-8 jam. Suspensi ditambah akuades steril hingga kekeruhan 

tertentu sesuai dengan standar konsentrasi bakteri 108 CFU per mL. Suspensi 

bakteri dengan kekeruhan tertentu dituang pada permukaan media. Media agar 

dibuat sumuran, kemudian dalam sumuran diteteskan larutan antibakteri dan 

diinkubasi pada 37ºC selama 18-24 jam. Hasilnya dibaca seperti Kirby Bauer 

(Anonim, 1993). 

3) Cara Pour Plate 

Berbeda dengan metode Kirby Bauer dan sumuran, pada metode ini suspensi 

bakteri yang telah memiliki kekeruhan setara dengan standar Mc. Farland 

dicampur ke dalam 4 mL agar base 1,5% dengan suhu sekitar 50ºC. Suspensi 

kuman yang telah homogen dituang pada media agar MH. Disk diletakkan di 

atas media dengan suspensi bakteri yang telah memadat. Pengamatan 

dilakukan setelah diinkubasikan 15-20 jam pada suhu 37ºC (Anonim, 1993). 

6. Bioautografi 

Bioautografi merupakan metode yang spesifik untuk menentukan hasil 

fraksi ataupun isolasi senyawa murni yang mempunyai aktivitas sebagai 

antibakteri, antifungi, dan antiviral (Stahl,1969).  

Bioautografi dapat dikategorikan menjadi 2 macam, yaitu: 

a. Bioautografi Langsung 

Bioautografi langsung dilakukan dengan cara meletakka lempeng KLT 

pada permukaan media agar. Letak zat aktif antimikrobia ditandai dengan 

adanya zona jernih pada media yang telah ditumbuhi bakteri.  

b. Bioautografi Overlay 

Bioautografi overlay dilakukan dengan menuangkan media agar bakteri di 

atas permukaan lempeng KLT, setelah media padat kemudian diinkubasi. 

Penampakan zona hambatan dilakukan dengan penyemprotan menggunakan 

larutan tetrazolium klorida, maka letak zat aktif antimikroba ditandai dengan 

adanya zona jernih dengan latar belakang ungu (Pratiwi, 2008). 
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E. Landasan Teori 

Beberapa penelitian tentang aktivitas antibakteri dari biji apokat telah 

dilakukan Susilowati dkk. (1997) menguji aktivitas antibakteri fraksi petroleum 

eter ekstrak biji apokat terhadap Streptococcus alpha menggunakan metode difusi 

dengan teknik sumuran. Hasil pengukuran diameter zona radikal menunjukkan 

bahwa semakin besar konsentrasi  fraksi petroleum eter biji apokat, maka semakin 

kuat daya antibakterinya. Aktivitas antibakteri dari biji apokat (Persea americana)  

juga telah diuji oleh Idris et al. (2009) yang menyebutkan bahwa ekstrak metanol 

dan etil asetat biji apokat menunjukkan aktivitas antimikroba terhadap S. aureus 

dengan diameter zona hambat pada konsentrasi 100 mg/mL adalah 37 mm dan 

ekstrak petroleum eter biji apokat terhadap B. subtilis dengan diameter zona 

hambat sebesar 6 mm. Ekstrak kloroform dan metanol biji apokat resisten 

terhadap E. coli dan S. typhi. Pada hasil skrining fitokimia ekstrak metanol biji 

apokat mengandung senyawa flavonoid, steroid, terpenoid, saponin, tanin, dan 

alkaloid. 

Penelitian yang dilakukan oleh Raymond dkk (2010) menunjukkan bahwa 

ekstrak etanol biji apokat memiliki aktivitas antimikrobia sebesar 104,2-416,7 

mg/mL terhadap bakteri empat Gram-positif dan enam Gram-negatif (kecuali 

Escherichia coli), sedangkan ekstrak air biji apokat hanya terdapat aktivitas 

antimikroba terhadap Listeria monocytogenes (93,8-375,0 mg/mL) dan                

S. epidermidis (354,2 mg/mL).  

 

F. Hipotesis 

1. Ekstrak etanol biji apokat (Persea americana) mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap Staphylococcus saprophyticus dan Shigella sonnei dengan metode 

difusi. 

2. Ekstrak etanol biji apokat (Persea americana) mempunyai senyawa kimia yang 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus saprophyticus dan 

Shigella sonnei dengan metode bioautografi. 

 


