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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Infeksi merupakan masalah penting yang banyak dijumpai pada kehidupan 

sehari-hari. Kasus infeksi disebabkan oleh bakteri dan mikroorganisme yang 

patogen. Mikroba akan masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak dalam 

jaringan (Waluyo, 2004). Bakteri yang dapat menyebabkan infeksi tersebut salah 

satunya adalah Staphylococcus aureus (Jawetz et al., 2005). 

Staphylococcus aureus merupakan patogen utama bagi manusia. Hampir 

setiap orang pernah mengalami berbagai infeksi S. aureus selama hidupnya, dari 

keracunan makanan yang berat atau infeksi kulit yang kecil sampai infeksi yang 

tidak bisa disembuhkan (Jawetz et al., 2005). Organisme ini merupakan penyebab 

infeksi tersering, termasuk bisul, infeksi luka, pneumonia, endokarditis, dan 

septikemia (Neal, 2006).  

Pengobatan infeksi yang paling umum dilakukan adalah dengan terapi 

antibiotik (Waluyo, 2004). Kloramfenikol merupakan salah satu antibiotik yang 

dapat digunakan untuk pengobatan infeksi S. aureus (Tjay dan Rahardja, 2007) 

dengan menghambat biosintesis protein pada siklus pemanjangan rantai asam 

amino, yaitu dengan menghambat pembentukan ikatan peptida (Siswandono dan 

Soekardjo, 2008). Sebiomo et al. (2011) menunjukkan bahwa kloramfenikol 

mampu menghambat S. aureus dengan diameter zona hambat sebesar 30 mm pada 

konsentrasi 10 µg/disk. 

Semakin meluasnya penggunaan antibiotik memiliki konsekuensi yang tak 

terhindarkan yaitu timbulnya patogen yang resisten antibiotik (Gilman, 2008). 

Noviana (2011) melaporkan bahwa di rumah sakit Atma Jaya, Jakarta 42,62% 

Staphylococcus aureus telah resisten terhadap oksasilin, vankomisin, sefiksim, 

asam nalidiksat, dan fosfomisin. 

Adanya bakteri yang resisten terhadap antibakteri mendorong pentingnya 

penggalian sumber obat-obatan antimikroba dari bahan alam. Tanaman obat 

diketahui potensial untuk dikembangkan lebih lanjut pada pengobatan penyakit 
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infeksi, namun banyak yang belum dibuktikan aktivitasnya secara ilmiah (Hertiani 

et al., 2003). Produk alami dari tanaman obat sudah sejak lama digunakan untuk 

pengembangan obat baru untuk mengobati berbagai infeksi. Beberapa studi telah 

mengusulkan strategi baru yaitu kombinasi produk tanaman alam dan antibiotik 

untuk terapi infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Produk tanaman alam tersebut 

bisa berpotensi meningkatkan aktivitas antibiotik (Jayaraman et al., 2010). 

Sinergisme kombinasi ekstrak dari bahan alam dan antibiotik diperlihatkan 

oleh Stefanovic dan Comic (2012). Diameter zona hambat kloramfenikol yang 

semula 30 mm meningkat setelah dikombinasikan dengan ekstrak etanol, air, dan 

etil asetat daun Melissa officinalis menjadi 34,5 mm, 33,5 mm, dan 34,5 mm. 

Braga, et al. (2005) mendapatkan hasil sinergis pada kombinasi kloramfenikol dan 

ekstrak metanol buah Punica granatum dalam menghambat Staphylococcus 

aureus. Dari penelitian tersebut diperoleh peningkatan aktivitas antibiotik 

kloramfenikol setelah dikombinasikan dengan ekstrak Punica granatum yang 

diperlihatkan dengan penurunan MIC (Minimum Inhibitory Concentration) pada 

kombinasi antibiotik dan ekstrak Punica granatum dibandingkan antibiotik 

sendiri. 

Delima (Punica granatum L.) adalah tanaman yang memiliki aktivitas 

antibakteri (Abdollahzadeh et al., 2011). Kulit delima mengandung alkaloid, 

pelletierin, granatin, asam betulik, asam ursolik, isokuersertin, elagitanin, 

triterpenoid, kalsium oksalat, dan pati (Dalimartha, 2000). Elagitanin adalah 

kandungan yang diduga memiliki aktivitas antibakteri (Machado et al., 2002). 

Ekstrak metanol kulit delima yang diuji menggunakan metode disk difusi 

menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap S. aureus dengan rata-rata diameter 

zona hambat sebesar 7,5 mm, 11,5 mm, dan 12,5 mm pada konsentrasi masing-

masing 40 µg/disk, 80 µg/disk, dan 120 µg/disk (Abdollahzadeh et al., 2011). 

Aktivitas antibakteri ekstrak metanol kulit delima dengan metode dilusi 

menunjukkan MIC sebesar 12,5 mg/mL terhadap S. aureus dan menghasilkan 

diameter zona hambat sebesar 29 mm pada konsentrasi ekstrak 50 mg/disk dengan 

metode disk difusi (Pereira et al., 2010). 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian tentang aktivitas 

antibakteri kombinasi ekstrak etanol kulit buah delima (Punica granatum) dan 

kloramfenikol terhadap bakteri Staphylococcus aureus sensitif dan multiresisten 

antibiotik. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

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

dan antibiotik kloramfenikol mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus sensitif dan multiresisten antibiotik?  

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

dan antibiotik kloramfenikol mempunyai efek sinergis terhadap 

Staphylococcus aureus sensitif dan multiresisten antibiotik?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak etanol kulit buah delima 

(Punica granatum L.) dan antibiotik kloramfenikol terhadap Staphylococcus 

aureus sensitif dan multiresisten antibiotik. 

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

granatum L.) dan antibiotik kloramfenikol terhadap Staphylococcus aureus 

sensitif dan multiresisten antibiotik. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Staphylococcus aureus 

Klasifikasi Staphylococcus aureus adalah sebagai berikut : 

Divisi  : Protophyta 

Sub Divisi : Schizomycetae 

Kelas  : Schizomycetes 

Ordo  : Eubakteriales 
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Famili  : Mikrococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Spesies : Staphylococcus aureus (Salle, 1961). 

Staphylococcus adalah bakteri Gram positif berbentuk bulat, berdiameter 

0,8-1,0 mikron, tidak bergerak, tidak berspora, dan bersifat katalase positif. 

Koloni mikroskopik Staphylococcus berbentuk menyerupai buah anggur (Radji, 

2011) dengan susunan kelompok yang tidak beraturan (Soedarto, 2007). 

Staphylococcus bersifat anaerob fakultatif dan dapat tumbuh karena melakukan 

respirasi aerob atau fermentasi dengan hasil utama asam laktat (Radji, 2011). 

Staphylococcus aureus sangat tahan terhadap pengeringan, mati pada suhu 60ºC 

setelah 60 menit, merupakan flora normal yang terdapat pada kulit dan saluran 

pernafasan bagian atas (Entjang, 2003).  

Staphylococcus tumbuh dengan baik pada berbagai media bakteriologi di 

bawah suasana aerobik atau mikroaerofilik (Jawetz et al., 2005). Kisaran pH 

untuk pertumbuhan adalah 4,2-9,3 dan pH optimum adalah 7,0-7,5 (Pelczar dan 

Chan, 2007), sedangkan kisaran suhu pertumbuhan adalah 15-40ºC dan suhu 

optimum adalah 35ºC (Radji, 2011). Pembentukan pigmen yang terbaik adalah 

pada suhu kamar (20-35°C). Koloni pada media yang padat berbentuk bulat, 

lembut, dan mengkilat. S. aureus biasanya membentuk koloni abu-abu hingga 

kuning emas (Jawetz et al., 2005). Pada biakan cair tampak sebagai kokus 

tunggal, berpasangan, berempat atau berbentuk rantai (Soedarto, 2007). 

Staphylococcus dapat menyebabkan penyakit karena kemampuannya 

melakukan pembelahan dan menyebar luas ke dalam jaringan dan melalui 

produksi beberapa bahan ekstraseluler, yaitu enzim koagulase, eksotoksin, 

lekosidin, toksin eksofoliatif, toksin sindroma syok toksik, dan enterotoksin 

(Jawetz et al., 2005). Staphylococcus aureus menyebabkan berbagai jenis infeksi 

pada manusia, antara lain infeksi pada kulit, seperti bisul dan furunkulosis; infeksi 

yang lebih serius, seperti pneumonia, mastitis, flebitis, dan meningitis; dan infeksi 

pada saluran urin. Selain itu, Staphylococcus aureus  juga menyebabkan infeksi 

kronis, seperti osteomielitis dan endokarditis. Staphylococcus aureus merupakan 

salah satu penyebab utama infeksi nosokomial akibat luka tindakan operasi dan 
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pemakaian alat-alat perlengkapan perawatan di rumah sakit. Staphylococcus 

aureus juga dapat menyebabkan keracunan makanan akibat enterotoksin yang 

dihasilkannya dan menyebabkan sindrom renjat toksik (toxic shock syndrome) 

akibat pelepasan superantigen ke dalam aliran darah (Radji, 2011). 

2. Antibiotik 

Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, yang 

memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan 

toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Turunan zat-zat ini yang dibuat secara 

sintesis juga termasuk kelompok ini, begitu pula semua senyawa sintesis dengan 

khasiat antibakteri (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Berdasarkan mekanisme aksinya, antibiotik dibedakan menjadi lima, yaitu: 

a. Penghambatan sintesis dinding sel 

Antibiotik menghambat pembentukan ikatan silang antara molekul-molekul 

protein di dinding sel bakteri, yang secara bertahap melemah, dan akhirnya 

meletus sewaktu sel membesar. Contohnya adalah penisilin, sefalosporin, dan 

vankomisin (Gould dan Brooker, 2003). 

b. Perusakan membran plasma 

Membran plasma bersifat semipermeabel dan mengendalikan transpor 

berbagai metabolit ke dalam dan ke luar sel. Adanya gangguan atau kerusakan 

struktur pada membran plasma dapat menghambat atau merusak kemampuan 

membran plasma sebagai penghalang osmosis dan mengganggu sejumlah proses 

biosintesis yang diperlukan. Contohnya adalah polimiksin, amfoterisin B, 

mikonazol, dan ketokonazol (Pratiwi, 2008). 

c. Penghambatan sintesis protein 

Antibiotik ini mengganggu sintesis protein di dalam sel dengan melekatkan 

diri ke ribosom (organel sel yang berkaitan dengan sintesis protein) sehingga 

sintesis protein dan replikasi bakteri terhambat. Contohnya adalah tetrasiklin, 

kloramfenikol, streptomisin, dan aminoglikosida (Gould dan Brooker, 2003). 

Obat-obat ini bersifat toksik selektif karena ribosom bakteri (tempat sintesis 

bakteri) terdiri dari subunit 50S dan 30S, sementara ribosom mamalia memiliki 

subunit 60S dan 40S (Neal, 2006). 
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d. Penghambatan sintesis asam nukleat 

Penghambatan pada sintesis asam nukleat berupa penghambatan terhadap 

transkripsi dan replikasi mikroorganisme. Antibiotik yang termasuk dalam 

penghambat sintesis asam nukleat ini adalah antibiotik golongan kuinolon dan 

rifampin (Pratiwi, 2008). 

e. Penghambatan sintesis metabolit esensial 

Penghambatan terhadap sintesis metabolit esensial antara lain dengan 

adanya kompetitor berupa antimetabolit, yaitu substansi yang secara kompetitif 

menghambat metabolit organisme, karena memiliki struktur yang mirip dengan 

substrat normal bagi enzim metabolisme. Contohnya adalah antimetabolit 

sulfanilamid (obat sulfa) dan para-amino benzoic acid (PABA) (Pratiwi, 2008). 

Kloramfenikol adalah antibiotik yang dihasilkan oleh Streptomyces 

venezuelae yang memiliki aktivitas antimikroba berspektrum luas (Gilman, 2008). 

Cara kerjanya yaitu sebagai agen bakteriostatik terhadap Enterobacter dan 

Staphylococcus aureus (Tjay dan Rahardja, 2007) yang mencegah bakteri 

berkembang biak tetapi tidak mematikannya (Gould dan Brooker, 2003). 

Kloramfenikol memberikan efek dengan cara bereaksi pada sub unit 50S ribosom 

dan menghalangi aktivitas enzim peptidil transferase. Enzim ini befungsi untuk 

membentuk ikatan peptida antara asam-asam amino baru yang masih melekat 

pada tRNA dengan asam amino terakhir yang sedang berkembang. Sebagai 

akibatnya, sintesis protein bakteri akan terhenti seketika  (Pratiwi, 2008). 

Efek samping umum kloramfenikol antara lain gangguan lambung dan usus, 

neuropati optis, radang lidah, dan mukosa mulut (Tjay dan Rahardja, 2007). 

Kloramfenikol sebenarnya memiliki manfaat yang besar karena mudah diserap 

dari saluran cerna dan menembus sawar darah-otak untuk masuk ke dalam cairan 

serebrospinalis, tetapi kegunaannya dibatasi oleh efek yang sangat toksik, 

walaupun jarang, pada sumsum tulang yaitu menurunkan hitung leukosit sampai 

ke tingkat yang berbahaya (Gould dan Brooker, 2003). 

3. Resistensi bakteri terhadap antibiotik 

Kemoterapeutika yang digunakan pada penyakit infeksi kuman adakalanya 

tidak bekerja (lagi) terhadap kuman-kuman tertentu yang ternyata memiliki daya 
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tahan kuat dan menunjukkan resistensi terhadap obat tersebut (Tjay dan Rahardja, 

2007). Resistensi mikroorganisme dapat dibedakan menjadi resistensi bawaan 

(primer), resistensi dapatan (sekunder), dan resistensi episomal. 

a. Resistensi bawaan (primer) merupakan resistensi yang menjadi sifat alami 

mikroorganisme. Hal ini misalnya dapat disebabkan oleh adanya enzim 

pengurai antibiotik pada mikroorganisme sehingga secara alami 

mikroorganisme dapat menguraikan antibiotik. 

b. Resistensi dapatan (sekunder) diperoleh akibat kontak dengan agen 

antimikroba dalam waktu yang cukup lama dengan frekuensi yang tinggi, 

sehingga memungkinkan terjadinya mutasi pada mikroorganisme. 

c. Resistensi episomal disebabkan oleh faktor genetik di luar kromosom. 

Beberapa bakteri memiliki faktor R pada plasmidnya yang dapat menular 

pada bakteri lain yang memiliki kaitan spesies melalui kontak sel secara 

konjugasi maupun transduksi (Pratiwi, 2008). 

4. Delima (Punica granatum)  

a. Sistematika 

Sistematika dari tanaman delima adalah sebagai berikut: 

Divisi : Plantae    

Sub divisi       : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida    

Bangsa   : Myrtales 

Suku   : Punicaceae    

Marga : Punica 

Jenis   : Punica granatum L. (Backer dan Van den Brink, 1965). 

b. Uraian tumbuhan  

Delima berupa perdu atau pohon kecil dengan tinggi 2-5 m. Batang berkayu, 

ranting bersegi, percabangan banyak, lemah, berduri pada ketiak daunnya, cokelat 

ketika masih muda, dan hijau kotor setelah tua. Daun tunggal, bertangkai pendek, 

letaknya berkelompok. Helaian daun bentuknya lonjong, sampai lanset, pangkal 

lancip, ujung tumpul, tepi rata, pertulangan menyirip, permukaan mengilap, 

panjang 1-9 cm, lebar 0,5-2,5 cm, dan warnanya hijau. Bunga tunggal bertangkai 
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pendek, keluar di ujung ranting atau di ketiak daun yang paling atas. Biasanya, 

terdapat satu sampai lima bunga yang berwarna merah, putih, atau ungu 

(Dalimartha, 2000). 

 

             Gambar 1. Buah delima (Master, 2012) 

Buah delima berbentuk bulat dengan diameter 5-12 cm, warna kulitnya 

beragam, seperti hijau keunguan, putih, coklat kemerahan, atau ungu kehitaman. 

Kadang terdapat bercak-bercak yang agak menonjol berwarna lebih tua. Bijinya 

banyak, kecil-kecil, bentuknya bulat panjang yang bersegi-segi agak pipih, keras, 

dan tersusun tidak beraturan (Dalimarha, 2000) (Gambar 1). 

c. Sifat dan khasiat 

Kulit buah delima rasanya asam, pahit, sifatnya hangat, astrigen, dan 

beracun (toksik). Kulit buah delima berkhasiat menghentikan pendarahan 

(hemostatis), peluruh cacing usus (vermifuga), antidiare, dan antivirus. Kulit buah 

dan bunganya merupakan astringen kuat. Rebusan keduanya bisa menghentikan 

pendarahan. Kulit kayu dan kulit akar delima mempunyai bau lemah dan rasa 

asam. Keduanya berkhasiat sebagai peluruh dahak, vermifuga, pencahar, astrigen 

usus. Daunnya berkhasiat untuk peluruh haid. Daging buah (daging pembungkus 

biji) berkhasiat penyejuk dan peluruh kentut. Bijinya bersifat tidak beracun dan 

berkhasiat sebagai pereda demam, antitoksik, melumas paru, dan meredakan 

batuk (Dalimartha, 2000). 

d. Kandungan 

Kulit buah delima mengandung alkaloid, tanin, resin (Yin-fang dan Cheng-

jun, 2002), alkaloid, pelletierin, granatin, asam betulik, asam ursolik, 
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isokuersertin, elligatanin, triterpenoid, kalsium oksalat, dan pati. Kulit akar dan 

kulit kayunya mengandung elligatanin dan senyawa alkaloid. Daunnya 

mengandung alkaloid, tanin, kalsium oksalat, lemak, sulfur, dan peroksidase. Jus 

buah mengandung asam sitrat, asam malat, glukosa, fruktosa, maltosa, vitamin (A 

dan C), mineral (kalsium, fosfor, zat besi, magnesium, natrium, dan kalium), dan 

tanin (Dalimartha, 2000). 

5. Uji aktivitas antibakteri 

Pengujian aktivitas antimikroba dilakukan dengan mengukur respon 

pertumbuhan populasi mikroorganisme terhadap agen antimikroba (Pratiwi, 

2008). Penting sekali untuk menggunakan metode standar untuk mengendalikan 

semua faktor yang mempengaruhi aktivitas antimikroba. Penentuan kepekaan 

bakteri patogen terhadap antimikroba dapat dilakukan dengan salah satu dari dua 

metode pokok yakni dilusi atau difusi (Jawetz et al., 2005). 

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. Pada tahap akhir, antimikroba dilarutkan dengan kadar yang 

menghambat atau mematikan. Uji kepekaan cara dilusi agar memakan waktu dan 

penggunaannya dibatasi pada keadaan tertentu saja. Uji kepekaan cara dilusi cair 

dengan mengunakan tabung reaksi, tidak praktis dan jarang dipakai, namun kini 

ada cara yang lebih sederhana dan banyak dipakai, yakni menggunakan 

microdilution plate. Keuntungan uji mikrodilusi cair adalah bahwa uji ini 

memberi hasil kuantitatif yang menunjukkan jumlah anti mikroba yang 

dibutuhkan untuk mematikan bakteri (Jawetz et al., 2005). 

b. Metode difusi 

Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi cakram agar 

(metode Kirby-Bauer) (Jawetz et al., 2005). Keunggulan metode ini mencakup 

fleksibilitas yang lebih besar dalam memilih obat yang akan diperiksa, 

kemudahan mengenali biakan campuran, dan biaya yang relatif murah (Sacher, 

2004). 
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Pada metode difusi cakram agar ini, cakram kertas saring berisi sejumlah 

tertentu obat ditempatkan pada medium padat yang sebelumnya telah diinokulasi 

bakteri uji pada permukaannya. Setelah diinkubasi, diameter zona hambatan 

sekitar cakram dipergunakan untuk mengukur kekuatan hambatan obat terhadap 

organisme uji (Jawetz et al., 2005). 

Metode difusi 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, standarisasi faktor-faktor 

tersebut memungkinkan melakukan uji kepekaan dengan baik (Jawetz et al., 

2005). 

 

E. Landasan Teori 

Sebiomo et al. (2011) menunjukkan bahwa kloramfenikol mampu 

menghambat S. aureus dengan diameter zona hambat sebesar 30 mm pada 

konsentrasi 10 µg/disk. Stefanovic dan Comic (2012) menunjukkan bahwa 

kombinasi antibiotik kloramfenikol dan ekstrak Melissa officinalis (lemon balm) 

menghasilkan efek sinergis dalam menghambat Staphylococcus aureus. Antibiotik 

kloramfenikol mampu menghambat S. aureus dengan diameter zona hambat 

sebesar 30 mm. Aktivitas antibiotik kloramfenikol terhadap S. aureus meningkat 

setelah dikombinasi dengan ekstrak etanol, air, dan etil asetat daun Melissa 

officinalis yang diperlihatkan dengan penambahan diameter zona hambat   

masing-masing menjadi 34,5 mm, 33,5 mm dan 34,5 mm. 

Sinergisme kombinasi ekstrak dari bahan alam dan antibiotik juga 

diperlihatkan oleh Braga et al. (2005). Sinergisme kombinasi Kloramfenikol dan 

ekstrak metanol buah Punica granatum ditunjukkan dengan penurunan Minimum 

Inhibitory Concentration (MIC) kloramfenikol setelah dikombinasikan dengan 

ekstrak metanol buah Punica granatum pada 65,5% populasi S. aureus yang diuji. 

Aktivitas antibakteri ekstrak kulit delima (Punica granatum L.) terhadap 

Staphylococcus aureus diperlihatkan oleh Abdollahzadeh et al. (2011) 

menggunakan metode disk difusi. Ekstrak metanol kulit delima pada konsentrasi 

40 µg/disk, 80 µg/disk, dan 120 µg/disk mampu menghambat S. aureus dengan 
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rata-rata diameter zona hambat bakteri berturut-turut sebesar  7,5 mm, 11,5 mm, 

dan 12,5 mm. 

Pereira et al. (2010) menguji aktivitas antibakteri ekstrak metanol kulit 

delima terhadap S. aureus dengan metode dilusi dan menghasilkan MIC 

(Minimum Inhibitory Concentration) sebesar 12,5 mg/ml dan dengan metode disk 

difusi menghasilkan diameter zona hambat sebesar 29 mm pada konsentrasi 

ekstrak 50 mg/disk. 

 

F. Hipotesis 

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

antibiotik kloramfenikol memiliki aktivitas antibakteri dan berefek sinergis 

terhadap Staphylococcus aureus sensitif dan multiresisten antibiotik. 

 

 


