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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit infeksi merupakan jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh 

penduduk negara berkembang, termasuk Indonesia (Radji, 2011). Penyakit ini 

merupakan penyakit yang patogen atau agennya memiliki kemampuan untuk 

masuk, bertahan, dan berkembang biak di dalam tubuh (Timmreck, 2005). Infeksi 

disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, protozoa, atau beberapa kelompok minor 

lain (mikroplasma, riketsia, dan klamidia) (Gould dan Brooker, 2003). Salah satu 

bakteri yang dapat menyebabkan infeksi adalah bakteri Pseudomonas aeruginosa 

(Jawetz dkk., 2005). 

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri yang tersebar luas di alam dan 

biasanya ada di lingkungan lembab di rumah sakit.  Pseudomonas aeruginosa 

dapat berada pada orang sehat, yang bersifat saprofit. Bakteri ini menjadi 

patogenik jika berada pada tempat dengan daya tahan tidak normal (Jawetz dkk., 

2005). Pseudomonas aeruginosa sangat penting diperhatikan karena merupakan 

bakteri utama dalam infeksi nosokomial. Bakteri ini menyebabkan beberapa 

penyakit infeksi yaitu dermatitis, otitis eksterna, folikulitis, infeksi pada mata, dan 

infeksi pada luka bakar. Selain dapat menyebabkan infeksi pada kulit, mata, atau 

telinga, Pseudomonas aeruginosa juga dapat menyebabkan infeksi pada saluran 

napas bagian bawah, saluran kemih, dan organ lain. Di bangsal luka bakar atau 

unit perawatan penyakit kanker, prevalensi bakteri Pseudomonas aeruginosa 

mencapai lebih dari 30% dari semua penyebab infeksi (Radji, 2011).   

Upaya penanggulangan penyakit infeksi dapat dilakukan dengan antibiotik 

(Radji, 2011). Siprofloksasin merupakan salah satu obat antibiotik pilihan pertama 

untuk penanganan terhadap infeksi Pseudomonas aeruginosa (Goodman dan 

Gilman, 2008). Antibiotik ini bekerja dengan cara menghambat enzim gyrase 

DNA (Tambayong, 2002). Hasil uji sensitivitas siprofloksasin menunjukkan 

bahwa rata-rata diameter zona hambat Pseudomonas aeruginosa (4,72 cm) lebih 

tinggi dibandingkan terhadap Staphylococcus aureus (3,73 cm) dengan 
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konsentrasi siprofloksasin sebesar 0,3% (Ikonne and Odozor, 2009). Sehingga 

siprofloksasin lebih poten dalam menghambat bakteri Pseudomonas aeruginosa. 

Semakin luasnya penggunaan antibiotik, menimbulkan masalah baru yaitu 

meningkatnya resistensi bakteri terhadap antibiotik (Mardiastuti dkk., 2007). 

Resistensi mengakibatkan pengobatan penyakit menjadi sangat sulit, juga resiko 

timbulnya komplikasi atau kematian akan meningkat (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Shahid et al. (2003) telah melaporkan bahwa 83,3% isolat Pseudomonas 

aeruginosa dari pasien luka bakar di rumah sakit India Utara telah resisten 

terhadap tujuh atau lebih antibiotik. Jombo et al. (2008) menyebutkan bahwa 

100% isolat Pseudomonas aeruginosa dari sampel urin di UTH (University 

Teaching Hospital) Nigeria telah resisten terhadap penisilin, kloksasilin, 

tetrasiklin, nitrofurantoin, dan asam nalidiksat. Meningkatnya resistensi bakteri 

terhadap antibiotik yang telah ada, harus diimbangi dengan penemuan obat baru. 

Hal ini mendorong untuk ditemukannya produk alternatif pengganti yang lebih 

poten, murah, dan memiliki efek samping yang lebih kecil sehingga resistensi bisa 

diatasi.  

Salah satu alternatif untuk mengatasi masalah resistensi antibiotik yaitu 

kombinasi produk tanaman alam dengan antibiotik (Jayaraman et al., 2010). 

Penelitian Nweze dan Eze (2009) menyatakan bahwa kombinasi antara ekstrak 

etanol daun Ocimum gratissimum L. dengan siprofloksasin memberikan hasil 

sinergis dalam menghambat Pseudomonas aeruginosa. Ekstrak etanol daun 

Ocimum gratissimum L. menaikkan aktivitas antibiotik siprofloksasin 

memperlebar diameter zona hambat yang awalnya 29 mm menjadi 35 mm. 

Selain daun Ocimum gratissimum L., tanaman yang memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa yaitu delima (Punica granatum L.). 

Penelitian Santhanamari et al. (2011)  menunjukkan bahwa ekstrak metanol kulit 

buah delima pada konsentrasi 500 mg/mL mampu menghambat Pseudomonas 

aeruginosa resisten antibiotik dengan diameter zona hambat sebesar 14 mm. Hasil 

penelitian Khan dan Hanee (2011) menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit buah 

delima pada konsentrasi 500 mg/mL memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Pseudomonas aeruginosa dengan diameter zona hambat sebesar 25,5 mm. 
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Senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas  antimikroba pada kulit buah 

delima yaitu elagitanin punicalagin (Machado et al., 2002). 

Berdasarkan hal tersebut, menarik untuk diteliti aktivitas antibakteri 

kombinasi ekstrak etanol kulit buah delima (Punica granatum L.) dan 

siprofloksasin terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa sensitif dan 

multiresisten antibiotik dengan metode difusi. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah kombinasi ektrak etanol kulit buah delima (Punica granatum L.) 

dengan antibiotik siprofloksasin mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 

Pseudomonas aeruginosa sensitif dan multiresisten antibiotik?  

2. Apakah kombinasi ekstrak etanol kulit buah delima (Punica granatum L.)  

dengan antibiotik siprofloksasin mempunyai efek sinergis terhadap 

Pseudomonas aeruginosa sensitif dan multiresisten antibiotik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri kombinasi ektrak etanol kulit buah delima 

(Punica granatum L.) dengan antibiotik siprofloksasin terhadap 

Pseudomonas aeruginosa sensitif dan multiresisten antibiotik. 

2. Mengetahui efek kombinasi ektrak etanol kulit buah delima (Punica 

granatum L.) dengan antibiotik siprofloksasin terhadap Pseudomonas 

aeruginosa sensitif dan multiresisten antibiotik. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Delima (Punica granatum L.) 

a. Klasifikasi tanaman  

 Klasifikasi dari tanaman delima sebagai berikut: 

Divisi  : Magnoliophyta 
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Class  : Magnoliopsida 

Subclass  : Rosidae 

Ordo  : Myrtales 

Familia  : Punicaceae 

Genus  : Punica 

Spesies  : Punica granatum  Linn. (van Steenis, 2005). 

b. Kandungan kimia  

 Buah delima mengandung tanin, karbohidrat, asam maleat, asam sitrat, 

protein, vitamin C, dan lemak (Yin-fang dan Cheng-jun, 2002). Kulit buahnya  

mengandung alkaloid pelletierin, granatin, asam betulik, asam ursolik, 

isokuersertin, eligatanin, resin, triterpenoid, kalsium oksalat, pati           

(Dalimartha, 2007), fenol, tanin, dan flavonoid (Dahham et al., 2010). Kulit akar 

dan kulit kayu mengandung sekitar 20% elligatanin dan 0,5-1% senyawa alkaloid. 

Daun mengandung alkaloid, tanin, kalsium oksalat, lemak, sulfur, dan peroksidase 

(Dalimartha, 2007). 

c. Khasiat  

 Kulit buah delima digunakan untuk sakit perut karena cacing; buang air 

besar mengandung darah dan lendir (disentri amuba); diare kronis; perdarahan 

seperti wasir berdarah, muntah darah, batuk darah, perdarahan rahim, dan 

perdarahan rektum; prolaps rektum; radang tenggorokan; radang telinga; 

keputihan (leukorea); nyeri lambung (Dalimartha, 2007); disentri; dan pewarna 

kain (Yin-fang dan Cheng-jun, 2002). Sedangkan ekstrak kulit buahnya memiliki 

aktivitas sebagai antibakteri dan antijamur (Dahham et al., 2010). 

 Kulit kering buah delima digunakan untuk obat kumur dan sari buahnya 

diminum untuk mengobati sakit demam. Kulit cabang dan akarnya untuk 

mengobati penyakit cacing pita dan cacing-cacing lainnya yang terdapat dalam 

usus. Kulit batang, daun, buah mentah untuk mengobati diare dan disentri dalam 

bentuk rebusan (Yin-fang dan Cheng-jun, 2002). 

 

2. Pseudomonas aeruginosa  

Klasifikasi dari Pseudomonas aeruginosa sebagai berikut : 
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Divisio : Proteobacteria 

Kelas  : Gammaproteobacteria 

Ordo  : Pseudomonadales 

Famili : Pseudomonadaceae 

Genus : Pseudomonas 

Spesies : Pseudomonas aeruginosa  (NCBI, 2011). 

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif (Radji, 2011), 

berbentuk batang, tersusun secara tunggal atau dalam rantai (Gould dan Brooker, 

2003), mempunyai flagel tunggal atau terkadang terdiri atas 2-3 flagel, 

mempunyai ukuran 0,5-1 µm x 3-4 µm (Radji, 2011), mempunyai fimbriae (fibril 

yang berperan dalam kolonisasi bakteri), dan mempunyai pili (fibril yang 

berperan sebagai perkawinan) (Purwoko, 2007). Pseudomonas aeruginosa 

bersifat aerobik obligat yang mudah tumbuh dengan cepat pada berbagai tipe 

media, tumbuh baik pada 37-42°C (Jawetz dkk., 2005), tidak memfermentasikan 

laktosa, dan bersifat oksidase positif (Sears dkk., 2011). Koloni Pseudomonas 

aeruginosa berbau seperti buah-buahan dan berwarna spesifik (Radji, 2011). 

Bakteri Pseudomonas aeruginosa merupakan flora normal pada telinga 

(Soedarto, 2007) dan saluran pencernaan makanan (Entjang, 2003). Bakteri ini 

menjadi patogenik jika berada pada tempat dengan daya tahan tidak normal, 

misalnya di selaput lendir dan kulit yang rusak akibat kerusakan jaringan; jika 

menggunakan kateter pembuluh darah atau saluran kencing, atau pada 

neutropenia, seperti kemoterapi kanker (Jawetz dkk., 2005). Pseudomonas 

aeruginosa menyebabkan beberapa penyakit infeksi yaitu dermatitis, otitis 

eksterna, folikulitis, infeksi pada mata, infeksi pada luka bakar (Radji, 2011), 

meningitis, sepsis (Jawetz dkk., 2005) osteomielitis, osteomielitis korpus vertebra, 

pneumonia, gagal nafas, bakteremia, dan infeksi saluran kemih (Sears dkk., 2011). 

Pseudomonas aeruginosa sering kali dihubungkan dengan penyakit yang 

ditularkan secara nosokomial pada manusia, yaitu infeksi yang didapat di rumah 

sakit (Radji, 2011). Selain itu Pseudomonas aeruginosa juga tergolong organisme 

opurtunistik, yaitu organisme yang mampu menyebabkan penyakit pada orang 

yang memiliki mekanisme pertahanan umum lemah, misal terlalu tua, anak-anak, 
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pasien yang luka bakar, sedang menjalani terapi imunosupresan, atau penderita 

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) (Waluyo, 2009). Prevalensi bakteri 

Pseudomonas aeruginosa mencapai lebih dari 30% dari semua penyebab infeksi 

pada bangsal luka bakar atau unit perawatan penyakit kanker (Radji, 2011).  

 

3. Antibakteri 

 Antibakteri adalah zat yang membunuh atau menekan pertumbuhan atau 

reproduksi bakteri (Sukandar dkk., 2009). Mekanisme aksi antibakteri dapat 

dikelompokkan dalam 4 kelompok utama : 

a. Menghambat sintesis dinding sel mikroba 

 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. Antibakteri yang termasuk 

kelompok ini antara lain penisilin, sefalosporin, fosfomisin, vankomisin, 

sikloserin, dan basitrasin. 

b. Mengganggu atau merusak membran sel  

 Membran sel mempunyai peranan 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. 

Antibakteri yang dapat mengganggu atau merusak membran sel akan 

mempengaruhi kehidupan sel bakteri tersebut. Antibakteri yang termasuk 

kelompok ini antara lain polimiksin, nistatin, golongan makrolida, dan poliena 

(misal amfoterisin B). 

c. 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). Antibakteri yang menghambat proses-proses 

tersebut akan menghambat sintesis protein. Antibakteri yang termasuk kelompok 

ini antara lain aktinomisin, rifampisin, streptomisin, tetrasiklin, kloramfenikol, 

eritromisin, klindamisin, dan gentamisin. 
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d. Mengganggu biosintesis asam nukleat 

 Proses replikasi DNA di dalam sel merupakan siklus yang sangat penting 

bagi kehidupan sel. Beberapa antibakteri dapat mengganggu metabolisme asam 

nukleat tersebut sehingga mempengaruhi seluruh fase pertumbuhan sel bakteri. 

Antibakteri yang termasuk kelompok ini antara lain asam nalidiksat dan golongan 

kuinolon. Antibakteri ini dapat menghambat enzim DNA-gyrase yang membuat 

lilitan pada DNA untai ganda (Radji, 2011). 

 

4. Uji Aktivitas Antibakteri 

 Penentuan kepekaan bakteri terhadap antimikroba dapat dilakukan dengan 

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

menggunakan metode standar untuk mengendalikan semua faktor yang 

mempengaruhi aktivitas antimikroba. Metode pengujian terhadap aktivitas 

antibakteri: 

a.  Difusi  

 Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi agar. Cakram 

kertas saring berisi sejumlah tertentu obat ditempatkan pada medium padat yang 

sebelumnya telah diinokulasi bakteri uji pada permukaannya. Setelah diinkubasi, 

diameter zona hambat sekitar cakram dipergunakan untuk mengukur kekuatan 

hambatan obat terhadap organisme uji. Metode ini dipengaruhi beberapa faktor 

fisik dan kimia, misalnya sifat medium dan kemampuan difusi, ukuran molekular, 

dan stabilitas obat. Meskipun demikian, standardisasi faktor-faktor tersebut 

memungkinkan melakukan uji kepekaan dengan baik (Jawetz dkk., 2005). 

b.  Dilusi cair/dilusi padat 

 Metode dilusi cair adalah metode untuk menentukan konsentrasi minimal 

dari suatu antibakteri yang dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme. 

Pada prinsipnya antibakteri diencerkan sampai diperoleh beberapa konsentrasi. 

Pada dilusi cair, masing-masing konsentrasi obat ditambah suspensi kuman dalam 

media. Sedangkan pada dilusi padat tiap konsentrasi obat dicampur dengan media 

agar, kemudian ditanami bakteri (Pratiwi, 2008). 
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5. Antibiotik 

 Antibiotik adalah zat kimia yang secara alamiah dihasilkan oleh organisme 

hidup yang mampu menghambat pertumbuhan organisme lain. Mekanisme kerja 

antibiotik sebagai agen bakterisid yaitu mematikan bakteri dengan cepat atau 

sebagai agen bakteriostatik yaitu mencegah bakteri berkembang biak tetapi tidak 

mematikannya (Gould dan Brooker, 2003). 

Salah satu obat antibiotik pilihan pertama untuk penanganan terhadap 

infeksi Pseudomonas aeruginosa yaitu siprofloksasin (Goodman dan Gilman, 

2008). Siprofloksasin diindikasikan untuk pengobatan infeksi saluran kemih yang 

disebabkan oleh kuman-kuman multiresisten dan Pseudomonas aeruginosa (Sari, 

2009). Siprofloksasin adalah obat antibiotik golongan kuinolon generasi kedua 

(Jawetz dkk., 2005). Antibiotik kuinolon bersifat bakterisid dan mekanisme 

kerjanya menghambat enzim gyrase DNA yang diperlukan untuk DNA bakteri 

(Tambayong, 2002).  

 Siprofloksasin mempunyai substituen 6-fluoro yang sangat memperkuat 

potensi antibakteri melawan organisme Gram positif dan terutama Gram negatif, 

termasuk Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, dan 

Campylobacter. Sejauh ini resistensi tidak sering terjadi. Siprofloksasin diabsorpsi 

dengan baik secara oral dan dapat diberikan secara intravena. Siprofloksasin 

dieliminasi oleh ginjal dan sebagian besar dieliminasi dalam bentuk yang tidak 

berubah (Neal, 2006). 

 

6. Resistensi Antibiotik 

 Kemoterapetika yang digunakan pada penyakit infeksi kuman adakalanya 

tidak bekerja (lagi) terhadap kuman-kuman tertentu yang ternyata memiliki daya 

tahan kuat dan menunjukkan resistensi terhadap obat tersebut (Tjay dan Rahardja, 

2007). Asal mula terjadinya resistensi kuman terhadap obat dapat dibagi menjadi: 

a. Resistensi non genetik  

 Bakteri dalam keadaan istirahat (inaktivitas metabolik) biasanya tidak 

dipengaruhi oleh antimikroba. Bila berubah menjadi aktif kembali, mikroba 
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kembali bersifat sensitif terhadap antimikroba. Keadaan ini dikenal sebagai 

resistensi non genetik. 

b. Resistensi genetik  

 Terjadinya resistensi kuman terhadap antibiotik umumnya terjadi karena 

perubahan genetik. Perubahan genetik bisa terjadi secara kromosomal dan ekstra 

kromosomal. 

i)  Resistensi kromosomal  

 Ini terjadi akibat mutasi spontan pada lokus yang mengendalikan kepekaan 

terhadap obat antimikroba yang diberikan.  

ii)  Resistensi ekstrakromosomal (resistensi dipindahkan)  

 Bakteri sering mengandung unsur-unsur genetik ekstrakromosom yang 

dinamakan plasmid. Bahan genetik dan plasmid tersebut dapat dipindahkan 

melalui mekanisme transduksi, transformasi, dan konjugasi. 

iii)  Resistensi silang  

 Mikroorganisme yang resisten terhadap suatu obat tertentu dapat pula 

resisten terhadap obat-obat lain yang memiliki mekanisme kerja yang sama 

(Jawetz dkk., 2005). 

 

E. Landasan Teori 

 Kulit buah delima mengandung alkaloid pelletierin, granatin, asam betulik, 

asam ursolik, isokuersertin, elagitanin, resin, triterpenoid, kalsium oksalat, pati 

(Dalimartha, 2007), asam fenolat (Sarala et al., 2010), fenol, tanin, dan flavonoid 

(Dahham et al., 2010). Penelitian Sarala et al. (2010) menyatakan bahwa 

elagitanin dan asam fenolat pada kulit buah delima memiliki berbagai khasiat 

antara lain sebagai antioksidan, antimalaria, antibakteri, antijamur, dan 

antiprotozoa. Fenol, tanin, dan flavonoid adalah kandungan kulit buah delima 

yang diduga memiliki aktivitas sebagai antibakteri dan antijamur (Dahham et al., 

2010). Machado et al. (2002) menunjukkan bahwa elagitanin punicalagin adalah 

zat yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antimikroba pada kulit buah 

delima.  
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 Santhanamari et al. (2011) telah meneliti aktivitas antibakteri ekstrak 

metanol kulit buah delima terhadap Pseudomonas aeruginosa resisten antibiotik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak metanol kulit buah delima pada 

konsentrasi 500 mg/mL mampu menghambat Pseudomonas aeruginosa resisten 

antibiotik dengan diameter zona hambat sebesar 14 mm. Pereira et al. (2010) juga 

telah menguji aktivitas antibakteri ekstrak metanol kulit buah delima pada 

konsentrasi 50 mg/disk terhadap Pseudomonas aeruginosa didapatkan hasil 

diameter zona hambat sebesar 32 mm. Uji aktivitas antibakteri berbagai ekstrak 

kulit buah delima telah diteliti oleh Khan dan Hanee (2011). Penelitian tersebut 

didapatkan hasil bahwa ekstrak air, ekstrak metanol dan ekstrak etanol kulit buah 

delima pada kosentrasi 500 mg/mL memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Pseudomonas aeruginosa dengan diameter zona hambat berturut-turut sebesar   

22  mm, 23,5 mm, dan 25,5 mm.  

 Uji sensitivitas Pseudomonas aeruginosa telah dilakukan oleh Ikonne dan 

Odozor (2009) dengan antibiotik siprofloksasin pada konsentrasi 0,3% 

menghasilkan diameter zona hambat sebesar 4,72 cm. Nweze dan Eze (2009) 

menyatakan bahwa kombinasi antara antibiotik siprofloksasin dengan ekstrak 

etanol daun Ocimum gratissimum L. memberikan hasil sinergis dalam 

menghambat Pseudomonas aeruginosa. Antibiotik siprofloksasin mampu 

menghambat Pseudomonas aeruginosa dengan diameter zona hambat sebesar    

29 mm pada konsentrasi 10 µg/disk. Ekstrak etanol daun Ocimum gratissimum L. 

menaikkan aktivitas antibiotik siprofloksasin terhadap Pseudomonas aeruginosa 

yang ditunjukkan dengan peningkatan diameter zona hambat menjadi 35 mm.  

 

F. Hipotesis 

 Kombinasi ekstrak etanol kulit delima (Punica granatum L.) dengan 

antibiotik siprofloksasin memiliki aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas 

aeruginosa sensitif dan multiresisten antibiotik. 

 


