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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. 

Penyakit infeksi dapat disebabkan oleh empat kelompok besar hama penyakit, 

yaitu bakteri, jamur, virus dan parasit (Jawetz et al., 2001).  

Infeksi dapat terjadi jika mikroorganisme tumbuh dan mengalahkan 

mekanisme pertahanan tubuh. Mikroorganisme meliputi semua organisme yang 

tidak dapat dilihat dengan mata telanjang seperti bakteri, jamur, ragi, dan virus 

(James et al., 2008). Diantara bakteri yang dapat menyebabkan infeksi adalah  

Escherichia coli yang merupakan bagian flora normal gastrointestinal manusia 

(Jawetz et al., 2005). Escherichia coli sering menyebabkan infeksi saluran kemih, 

diare, dan penyakit lain. Penggunaan antibiotik sebagai agen pencegah dan 

pengontrol terjadinya infeksi telah banyak dibuktikan efektivitasnya oleh 

bermacam-macam laboratorium baik secara in vitro maupun secara in vivo. 

Seiring berkembangnya penemuan, penggunaan antibiotik sebagai agen terapi 

semakin marak yang mengakibatkan penggunaan secara berlebihan dan tak 

terkontrol sehingga menyebabkan resistensi terhadap beberapa antibiotik tersebut 

(Khan et al., 2009).  

Suatu organisme dikatakan multiresisten jika banyak di antara antibiotik 

yang biasa dikatakan tidak dapat membunuh organisme tersebut. Laporan tahun 

2006 menyatakan bahwa lebih dari 70% dari infeksi yang berkaitan dengan semua 

perawatan kesehatan disebabkan oleh bakteri yang resisten terhadap satu atau 

lebih pengobatan yang biasa digunakan untuk melawan bakteri tersebut (Muto, 

2006). Penelitian yang dilakukan pada tahun 1995 sampai 2001 menunjukkan 

bahwa telah terjadi kecenderungan resistensi terhadap isolat Escherichia coli 

dalam infeksi saluran urin pada pasien wanita di Amerika serikat. Isolat 

Escherichia coli dalam infeksi saluran urin tersebut telah resisten terhadap 

trimethropim-sulfametoxazol 14,8-17% per tahun, resisten terhadap siprofloksasin 
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0,7-2,5% per tahun, resisten terhadap nitrofurantoin 0,4-0,8% per tahun, dan 

resisten terhadap ampisilin 36-37,4% per tahun. Nilai presentase tersebut 

bervariasi dalam setiap tahunnya (Karlowsky, 2002). World Health Organisation 

(WHO) dan beberapa organisasi telah mengeluarkan pernyataan mengenai 

pentingnya mengkaji faktor-faktor yang terkait dengan masalah tersebut, termasuk 

strategi untuk mengendalikan kejadian resistensi (Bronzwear et al., 2002). 

Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dalam menangani kasus resistensi tersebut 

akan menyebabkan munculnya penyakit akibat superinfeksi bakteri resisten 

(Wilianti, 2008). 

Sebagai salah satu langkah untuk mengatasi resitensi tersebut maka perlu 

dikembangkan pemanfaatan bahan obat alam yang mempunyai aktivitas 

antibakteri. Salah satu bahan obat alam yang dapat dimanfaatkan adalah daun 

selasih (Ocimum basillicum L.). Senyawa-senyawa aktif yang terkandung dalam 

daun selasih antara lain eugenol, metil eugenol, osimen, alfa pinen, eucaliptol, 

linalool, geraniol, metil sinnamat, anetol, dan campor (Istimuyasaroh, 2009). 

Daun selasih terdistribusi luas di Indonesia dan seringkali digunakan untuk 

berbagai jenis aplikasi seperti salep untuk serangan serangga, jerawat, dan kadas, 

atau seringkali juga digunakan untuk mandi herbal yang berkhasiat untuk 

meningkatkan energi dan untuk mencuci mata untuk mata lelah (Oudhia, 2003). 

Ekstrak etanol dan ekstrak aseton dari daun selasih (Ocimum basillicum 

L.) secara ilmiah telah dilaporkan mempunyai aktivitas terhadap bakteri 

Escherichia coli dengan Minimum Inhibitory Concentration (MIC) ekstrak etanol 

pada konsentrasi   20 µg/0,1mL dan ekstrak aseton pada konsentrasi 70 µg/0,1mL  

(Durga et al., 2008). Ekstrak etanol daun selasih pada konsentrasi 300 µg/disk 

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli dengan diameter zona 

hambat sebesar 16 mm (Adiguzel et al., 2005). Ekstrak etanol daun selasih pada 

konsentrasi 2 mg/disk mempunyai zona hambat dengan diameter sebesar        

11,44 mm terhadap bakteri Escherichia coli (Gupta et al, 2008). Ekstrak etanol 

daun selasih memiliki aktivitas antibakteri dengan diameter zona hambat 6 mm 

pada konsentrasi 1 µg/disk, 9 mm pada konsentrasi 5 µg/disk, dan 12 mm pada 

konsentrasi 10 µg/disk (Tomar et al., 2010). Perbedaan yang terdapat dalam 
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penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode 

yang digunakan yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan metode difusi 

disk dan dilusi sedangkan penelitian ini dilakukan dengan metode difusi sumuran. 

Perbedaan yang lain adalah asal tanaman selasih yang digunakan dan pada 

penelitian sebelumnya tidak menggunakan bakteri Escherichia coli multiresisten. 

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

uji efek ekstrak etanol daun selasih terhadap Escherichia coli sensitif dan 

multiresisten. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah ekstrak etanol daun 

selasih (Ocimum basilicum L.) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 

Escherichia coli sensitif dan Escherichia coli multiresisten? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak 

daun selasih (Ocimum basilicum L.) terhadap Escherichia coli sensitif dan 

multiresisten dengan metode difusi. 

  

D. Tinjauan Pustaka 

1. Daun selasih (Ocimum basilicum L.) 

a. Sistematika tanaman selasih (Ocimum basilicum L.) 

Daun selasih (Ocimum basilicum L.) mempunyai sistematika tanaman 

sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae  

Divisio  : Magnoliophyta    

Kelas   : Magnoliopsida 

Anak kelas : Asterida 

Bangsa  : Lamiales 

Suku   : Lamiaceae (Labiatae) 

Marga  : Ocimum  
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Jenis   : Ocimum basilicum L. (Backer dan Van Den Brink, 1965)  

                         (Madeinus, 2012) 
Gambar 1. Daun selasih (Ocimum basilicum L.) 

b. Nama daerah 

Tanaman selasih (Ocimum basilicum L.) mempunyai berbagai jenis nama 

di berbagai daerah sebagai berikut : 

Sumatera  : selaseh, selasi 

Jawa   : selasih, solasih, telasih 

Sulawesi  : amping, kukuru (Dalimartha, 2008) 

c. Kandungan kimia 

Selasih mempunyai kandungan kimia antara lain asam kafeat, p-asam 

kumarat, miresin, rutin, dan kuersetin (Romadhon, 2012). Minyak menguap 

(volatile oil) sekitar 1%, terdiri atas linalool, metilkavikol, osimen, alfa-pinen, 

1,8-sineol, eukaliptol, geraniol, limonen, karen, eugenol, eugenol metil eter, 

anetol, metil sinnamat, 3-heksan-1-ol, 3-oktanon, furfural, dan vitamin (A dan C). 

Biji mengandung planteos dan asam lemak (fatty acid), yaitu asam palmitat, asam 

oleat, asam stearat, dan asam linoleat (Dalimartha, 2008). 

d. Khasiat dan Kegunaan 

Selasih merupakan tanaman yang mempunyai khasiat meningkatkan 

penyerapan (absorbsi), peluruh keringat (diaforetik), peluruh urin (diuretik), 

peluruh kentut, peluruh haid, peluruh ASI, pelancar aliran darah, penghilang nyeri 

(analgesik), penenang ringan (sedatif ringan), antiseptik, antibakteri, dan 

pembersih darah. Biji selasih berkhasiat menerangkan penglihatan (Dalimartha, 
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2008). Selasih hitam dapat digunakan sebagai obat tuberkulosis, sesak nafas, sakit 

perut, dan meteorismus. Daun biasa ditemukan dalam campuran jamu. Biji dapat 

digunakan sebagai obat gonore akut, sakit perut, sedativum, dan sebagai obat 

panas dalam (Sastroamidjojo, 2001). 

2. Escherichia coli  

Sistematika dari penggolongan Escherichia coli adalah sebagai berikut: 

Divisio : Protophyta 

Kelas     : Schizomycetes 

Ordo     : Eubacteriales 

Familia   : Enterobacteriaceae 

Genus     : Escherichia 

Spesies   : Escherichia coli (Jawetz et al., 2001 ) 

Bakteri Escherichia coli berbentuk batang pendek termasuk bakteri Gram 

negatif yang membentuk rantai. Dalam keadaan pembiakan yang tidak cocok 

dapat terjadi bentuk filamen yang panjang, jarang terdapat kapsul, terjadi 

pergerakan pada sebagian strain Escherichia coli. Bakteri ini membentuk koloni 

bulat konveks, halus dengan tepi yang nyata (Jawetz et al., 2001). Escherichia 

coli bersifat aerob dan juga fakultatif anaerob serta dapat memfermentasi laktosa 

(Levinson, 2004). Beberapa strain Escherichia coli  menghasilkan hemolisis agar 

darah. Strain Escherichia coli yang menyebabkan diare mempunyai pili sebagai 

media untuk melekat pada epitel intestin (Jawetz et al., 2005). 

Escherichia coli telah resisten terhadap antibiotik di antaranya 

sulfametoksazol-trimetropim (22,2%), tetrasiklin (51,85%), siprofloksasin 

(7,40%), amoksisilin (88,89%) amoksisilin-klavulaniat (70,37%) (Eryani, 2004). 

Penyakit karena Escherichia coli banyak diderita oleh pasien yang menjalani 

rawat inap rumah sakit, ditularkan lewat urin, atau infeksi peritoneal serta pada 

orang yang melakukan perjalanan jauh (Levinson, 2004).  

3. Antibakteri  

Antibakteri adalah suatu senyawa yang dihasilkan oleh suatu 

mikroorganisme dan dalam konsentrasi kecil  mampu menghambat bahkan 

membunuh proses kehidupan suatu mikroorganisme. Berdasarkan sifat toksisitas 
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selektifnya ada antibakteri yang bersifat menghambat pertumbuhan bakteri yang 

dikenal dengan istilah bakteriostatik dan antibakteri yang bersifat membunuh 

pertumbuhan bakteri yang dikenal dengan bakterisid. Kadar minimal yang 

diperlukan untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan bakteri masing-

masing dikenal sebagai Kadar Hambat Minimal (KHM) dan Kadar Bunuh 

Minimal (KBM)  (Jawetz et al., 2001). Hal yang paling penting mengenai konsep 

antimikrobia adalah toksisitas selektif, yaitu selektif dalam menghambat 

pertumbuhan organisme tanpa merusak inang. Toksisitas selektif dicapai dengan 

memanfaatkan perbedaan metabolisme dan struktur dari mikroorganisme dan 

bentuk sel manusia yang cocok (Levinson, 2004). 

Penghambatan pertumbuhan mikrorganisme dapat melalui beberapa 

mekanisme tertentu, yaitu : 

1) Perusakan dinding sel 

Sel bakteri dikelilingi oleh suatu struktur yang kaku disebut dinding sel, 

yang melindungi membran protoplasma di bawahnya terhadap trauma, baik 

osmotik maupun mekanik. Setiap zat yang mampu merusak dinding sel atau 

mencegah sintesisnya akan menyebabkan terbentuknya sel yang peka terhadap 

tekanan osmotik. Antibiotik yang dapat mempengaruhi dinding sel adalah 

penisilin, fosfomisin, ristosetin, dan vankomisin.  

2) Perubahan permeabilitas sel 

Membran sitoplasma menahan bahan-bahan tertentu di dalam sel, 

mengatur pemasukan, dan pengeluaran bahan-bahan lainnya, memelihara 

keseluruhan sel. Kerusakan pada membran sitoplasma akan menghambat 

pertumbuhan sel atau matinya sel. 

3) Perubahan molekul protein dan asam nukleat 

Kehidupan suatu sel tergantung pada terpeliharanya molekul-molekul 

protein dan asam nukleat. Suatu zat yang menyebabkan denaturasi protein dan 

asam nukleat sehingga dapat merusak sel tanpa bisa diperbaiki kembali. Pada 

suhu tinggi dan konsentrasi tinggi dari berbagai zat kimia dapat menyebabkan 

denaturasi reversibel dari komponen seluler.  
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4) Merintangi kerja enzim 

Enzim-enzim seringkali dihambat oleh senyawa-senyawa yang 

mempunyai struktur mirip dengan substrat asalnya. Senyawa penghambat 

berikatan dengan enzim sehingga mencegah ikatan substrat-enzim dan reaksi 

katalitik, sehingga mengakibatkan terganggunya metabolisme di dalam sel bakteri 

yang dapat berakibat pada matinya sel bakteri. Sulfonamid merupakan turunan 

dari p-aminobensensulfonamid. Sulfonamid memiliki spektrum antibakteri yang 

luas, namun hanya menghambat pertumbuhan bakteri.  

5) Penghambatan sintesis asam nukleat dan protein 

Faktor penting dalam proses kehidupan normal sel adalah DNA, RNA, dan 

protein. Sehingga gangguan yang terjadi pada pembentukan atau fungsi zat 

tersebut dapat menyebabkan kerusakan total pada sel. Zat kimia mampu 

menghambat sintesis protein yang diproses dari transkripsi atau sintesa protein 

yang RNA-dependent. Antibiotik yang bekerja dengan penghambatan sintesa 

kimia adalah aktinomisin, rifampisin, streptomisin, tetrasiklin, eritromisin, dan 

klindamisin (Jawetz et al, 2001). 

4. Resistensi Bakteri terhadap Antibiotik 

Asal mula terjadinya resistensi kuman terhadap obat dapat dibagi menjadi: 

a. Non genetik 

Hampir semua obat antibiotik bekerja baik pada masa aktif pembelahan 

kuman. Dengan demikian, populasi kuman yang tidak berada pada fase 

pembelahan aktif pada umumnya relatif resisten terhadap obat. 

b. Genetik  

Terjadinya resistensi kuman terhadap antibiotik umumnya terjadi karena 

perubahan genetik. Perubahan genetik biasa terjadi secara kromosomal maupun 

ekstra kromosomal dan perubahan genetik tesebut dapat diransfer atau 

dipindahkan dari satu spesies kuman yang lain melalui berbagai mekanisme. 

(Jawetz et al., 2001). 

Secara garis besar resistensi bakteri terhadap antibiotik disebabkan : 

1) Secara alamiah bakteri resisten terhadap antibiotik yang diberikan. 

2) Akibat pemberian dosis di bawah dosis yang diberikan. 
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3) Akibat penghentian obat sebelum kuman-kuman tersebut betul-betul terbunuh 

oleh antibiotik (Jawetz et al., 2001). 

5. Uji Aktivitas Antibiotik 

Penentuan kepekaan bakteri patogen terhadap antimikroba dapat dilakukan 

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

untuk mempergunakan metode standar untuk mengendalikan semua faktor yang 

mempengaruhi aktivitas antimikroba (Jawetz et al., 2005). 

Uji aktivitas antibiotik dapat dilakukan dengan berbagai metode pengujian, 

di antaranya : 

a) Metode Difusi 

Metode yang sering dipakai adalah cara atau metode difusi agar. Cakram 

kertas saring berisi sejumlah tertentu obat yang ditempatkan pada medium padat 

yang sebelumnya telah diinokulasi bakteri uji pada permukaannya. Setelah 

diinkubasi, diameter zona hambat sekitar cakram digunakan untuk mengukur 

kekuatan hambatan obat terhadap organisme yang diuji. Metode ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor fisik dan kimia, selain faktor antara obat dan organisme 

(misalnya sifat medium dan kemampuan difusi, ukuran molekular, dan stabilitas 

obat). Meskipun demikian, standarisasi faktor-faktor tersebut memungkinkan 

melakukan uji kepekaan dengan baik (Jawetz et al., 2005). 

Pada metode difusi, media yang dipakai adalah agar Mueller Hinton. Ada 

beberapa cara pada metode difusi tersebut, di antaranya: 

1) Cara Kirby-Bauer 

Cara ini merupakan cara uji sensitivitas bakteri yang dilakukan dengan 

membuat suspensi bakteri pada media Brain Heart Infusion (BHI) cair dari koloni 

pertumbuhan kuman selama 24 jam. Pembacaan hasilnya adalah dengan cara : 

(a) Zona radikal, merupakan suatu daerah di sekitar disk dimana sama sekali 

tidak terdapat atau ditemukan adanya suatu pertumbuhan bakteri. Potensi 

antibiotik diukur dengan mengukur diameter zona tersebut. 

(b) Zona irradikal, yaitu suatu daerah di sekitar disk dimana menunjukkan hasil    

pertumbuhan bakteri yang dihambat oleh antibiotik tersebut akan tetapi tidak 

dimatikan. Dalam daerah tersebut akan terlihat adanya pertumbuhan yang 
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kurang subur atau yang lebih jarang dibandingkan dengan daerah di luar 

pengaruh antibiotiknya (Jawetz et al., 2001).  

2) Cara sumuran 

Cara sumuran merupakan metode untuk uji sensitivitas antibakteri dengan 

cara suspensi bakteri diratakan pada media agar, kemudian agar tersebut dibuat 

sumuran dengan garis tengah tertentu menurut kebutuhan dan selanjutnya larutan 

antibiotik diteteskan ke dalam sumuran dan diinkubasi pada suhu 370C selama 18-

24 jam. Hasil dibaca sama dengan cara Kirby-Bauer (Jawetz et al., 2001). 

3) Cara Pour Plate 

Metode ini dilakukan dengan cara dibuat suspensi bakteri atau kuman 

dengan larutan BHI hingga konsentrasi standar, selanjutnya diambil satu mata ose 

dan dimasukkan ke dalam 4 ml agar base 1,5% dengan suhu 500C. Suspensi 

kuman tersebut harus dibuat homogen dan dituang pada media agar Mueller 

Hinton. Setelah beku, disk antibiotik dipasang dan diinkubasi pada suhu 370C 

selama 15-20 jam. Disk antibiotik yang sudah diinkubasi hasilnya dibaca dengan 

cara disesuaikan dengan standar masing-masing (Jawetz et al., 2001). 

b) Metode Dilusi 

Metode ini menggunakan antimikroba dengan kadar yang menurun secara 

bertahap, baik dengan media cair maupun padat. Selanjutnya media tersebut 

diinokulasi bakteri uji dan dieramkan. Tahap akhir yang dilakukan adalah 

antimikroba dilarutkan dengan kadar yang menghambat atau bahkan mematikan. 

Sedangkan uji kepekaan cara dilusi agar memakan waktu dan penggunaannya 

dibatasi pada suatu keadaan tertentu saja. Uji kepekaan cara dilusi cair dengan 

menggunakan tabung reaksi, namun penggunaannya tidak praktis dan jarang 

dipakai akan tetapi sekarang ada cara yang lebih sederhana dan seringkali 

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

 

E. Landasan Teori 

Ekstrak etanol dan ekstrak aseton daun selasih (Ocimum basilicum L.) 

yang telah diteliti oleh Durga dkk (2008) menunjukkan aktivitas antibakteri 

dengan Minimum Inhibitory Concentration (MIC) terhadap pertumbuhan bakteri 
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Escherichia coli  berturut-turut pada konsentrasi 20 µg/0,1 mL dan 70 µg/0,1 mL. 

Ekstrak etanol daun selasih konsentrasi 300 µg/disk mempunyai aktivitas 

antibakteri terhadap Escherichia coli dengan zona hambat sebesar 16 mm 

(Adiguzel et al, 2008). 

Daun selasih (Ocimum basilicum L.) mempunyai kandungan kimia antara 

lain adalah linalool, metilkavikol, osimen, alfa-pinen, 1,8-sineol, eukaliptol, 

geraniol, limonene, karen, eugenol, eugenol metil eter, anetol, metil sinnamat, 3-

heksan-1-ol, 3-oktanon, furfural, dan vitamin (A dan C) (Dalimartha, 2008). 

Eugenol merupakan kandungan kimia yang berperan sebagai antibakteri 

(Hadipoentyanti, 2008). 

 

F. Hipotesis 

Ekstrak etanol daun selasih (Ocimum basilicum L.)  mempunyai aktivitas 

antibakteri terhadap Escherichia coli sensitif dan multiresisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


