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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Salah satu masalah utama bidang kesehatan di Indonesia adalah infeksi. 

Infeksi masih sering dihadapi oleh para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan 

lainnya baik di rumah sakit maupun di lapangan kerjanya. Infeksi merupakan  

penyakit yang ditularkan dari satu orang ke orang lain atau dari hewan ke manusia 

yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan protozoa 

(Gibson, 1996).  

  Beberapa bakteri yang dapat menyebabkan infeksi antara lain Proteus 

mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus saprophyticus. Proteus 

mirabilis dapat menyebabkan infeksi saluran kemih (Simatupang, 2011). Bakteri 

ini dapat pula menyebabkan pneumonia dan juga prostatitis pada pria (Kurniawan, 

2011). Kebanyakan kasus infeksi Proteus mirabilis terjadi pada pasien di rumah 

sakit. Infeksi Proteus mirabilis biasanya terjadi karena peralatan media yang tidak 

steril, seperti kateter, nebulizer (untuk inhalasi), dan sarung tangan untuk 

pemeriksaan luka (Kurniawan, 2011). 

Infeksi kuman Staphylococcus saprophyticus biasanya menyebabkan 

infeksi saluran kemih pada wanita (Widerstrom et al., 2007). Pria lanjut usia juga 

dilaporkan pernah menderita infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh 

Staphylococcus saprophyticus (Motwani et al., 2004). Komplikasi dari 

Staphylococcus saprophyticus antara lain pyelonephritis akut, septisemia, 

endokarditis, tetapi jarang terjadi (Widerstrom et al., 2007). 

Pseudomonas aeruginosa biasanya tidak menyebabkan infeksi pada 

manusia, tetapi kuman ini penting karena dapat menyebabkan infeksi pada 

individu dengan ketahanan tubuh yang menurun. Infeksi dari Pseudomonas 

aeruginosa biasanya gawat, sulit diobati, dan biasanya merupakan infeksi 

nosokomial (Anonim, 1994). Pseudomonas aeruginosa selain dapat menyebabkan 

infeksi pada kulit, mata, dan telinga, juga dapat menyebabkan infeksi saluran 

napas bagian bawah, saluran kemih, dan organ lain (Radji, 2011). 
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Salah satu tanaman di Indonesia yang berpotensi sebagai antibakteri yaitu 

buah adas (Foeniculum vulgare Mill.). F. vulgare mengandung senyawa volatile 

dan nonvolatile. Minyak atsiri merupakan senyawa volatile dari buah adas dengan 

kandungan utama trans-anethol sebesar 70,1%; sedangkan alkaloid, flavonoid, 

tanin, saponin merupakan senyawa nonvolatile ( He, et al., 2011). Winarsih et al. 

(2005) membuktikan bahwa ekstrak etanol Foeniculum vulgare Mill. mempunyai 

efek antimikroba terhadap Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 

yang ditunjukkan penurunan jumlah koloni bakteri MRSA dengan Kadar Bunuh 

Minimal pada konsentrasi 40%. 

Gulfraz et al. (2008) telah melakukan penelitian uji aktivitas antibakteri 

ekstrak etanol 100µg/disc Foeniculum vulgare terhadap beberapa bakteri 

diantaranya E. coli, K. pneumonia, B. subtilis yang ditunjukkan dengan adanya 

diameter zona hambat berturut-turut sebesar 12 ± 0,2 mm; 10 ± 0,5 mm; dan 17 ± 

0,3 mm. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

aktivitas antibakteri ekstrak etanol buah adas yang telah disimpan ± 1 tahun 

terhadap pertumbuhan bakteri Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, dan 

Staphylococcus saprophyticus.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat 

dirumuskan masalah: Apakah ekstrak etanol buah adas (Foeniculum vulgare 

Mill.) yang telah disimpan kurang lebih satu tahun memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus 

saprophyticus dengan menentukan diameter zona hambat? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak 

etanol buah adas (Foeniculum vulgare Mill.) yang telah disimpan kurang lebih 

satu tahun terhadap Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, dan 

Staphylococcus saprophyticus dengan menentukan diameter zona hambat. 
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D.  Tinjauan Pustaka 

1. Buah Adas (Foeniculum vulgare Mill.) 

a. Klasifikasi Tanaman 

Klasifikasi dari Buah Adas adalah sebagai berikut : 

Bangsa  : Umbellales 

Suku  : Umbelliferae / Apiaceae 

Marga  : Foeniculum  

Jenis  : Foeniculum vulgare Mill. (Anonim, 2011) 

b. Deskripsi Tanaman 

Tanaman adas termasuk famili Apiaceae, dapat tumbuh dari dataran 

rendah sampai dataran tinggi. Tanaman adas tergolong tanaman berumur panjang 

(Anonim, 2006). Batangnya berlubang, beruas, beralur, percabangan monopodial, 

dan warnanya hijau keputih-putihan. Daunnya majemuk, menyirip ganda, 

berbentuk jarum, ujung dan pangkal runcing, tepi rata, panjang 30-50 cm, lebar 

15-25 cm, panjang pelepah 5-7 cm, dan berwarna hijau (Syukur, 2005). 

Perbungaan tersusun sebagai bunga payung majemuk dengan 6-40 gagang 

bunga. Panjang ibu gagang bunga 5-10 cm dan panjang gagang bunga 2-5 mm. 

Mahkota bunga berwarna kuning yang keluar dari ujung batang (Anonim, 2006). 

Buah lonjong, berusuk dengan panjang 6-10 mm, dan lebar 3-4 mm. Buah 

yang masih muda berwarna hijau sedangkan buah yang sudah tua berwarna 

cokelat agak hijau atau cokelat agak kuning sampai sepenuhnya cokelat. Akan 

tetapi, warna buah adas berbeda-beda, tergantung negara asalnya (Anonim, 2006). 

Akarnya merupakan akar tunggang dan berwarna putih (Syukur, 2005). 

c. Nama Daerah 

Beberapa nama daerah buah adas antara lain sebagai berikut : 

Aceh : Das pedas 

Melayu   : Adas, adas pedas 

Minangkabau  : Adeh manih 

Sunda  : Hades 

Jawa  : Adas, adas londa, adas landi 

Madura : Adhas 
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Manado : Paapang, paampas 

Makassar : Adasa rempasu 

Bugis  : Adase 

Bali  : Adas 

Sumba  : Wala wunga  (Anonim, 2006) 

d. Khasiat 

Adas berkhasiat sebagai obat batu empedu, batuk, perut kembung, 

sariawan, haid tidak teratur, serta mencegah impotensi, tumor, dan kanker 

(Syukur, 2005). Ekstrak etanol buah adas menunjukkan efek diuretik, analgesik, 

antipiretik, antimikroba, sitotoksik. Kandungan minyak fenol berkhasiat sebagai 

bakterisida, desinfektan, dan antiseptik. Selain itu, adanya minyak esensial 

berkhasiat sebagai antioksidan (Gunawan et al., 2001). 

e. Kandungan Kimia 

Buah adas mengandung 2-6% minyak atsiri (terdiri dari 50-70% trans-

anetol, lebih kurang 20% cis-anetol) 0,3%; 15-24% fenkon (fenkon berasa pahit 

dan mempunyai aroma seperti kamfer). Di samping itu buah adas mengandung 

pula metilkavikol 4-7%, anisaldehid (suatu hasil oksidasi anetol), beberapa 

senyawa terpenoid hidrokarbon (pinen, felandren dan limonen), funikulin, dan 

terpineol. Selain kandungan minyak atsiri, dalam buah adas terdapat pula 

funikulosida, suatu stilbeneglikosida, minyak lemak, protein, asam-asam organik 

dan flavonoid (Gunawan et al., 2001). 

2. Proteus mirabilis 

Klasifikasi dari Proteus mirabilis adalah : 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobakteria 

Class  : Gamma Proteobacteria 

Order  : Enterobacteriales 

Family  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Proteus 

Species : Proteus mirabilis (Kurniawan, 2011) 
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Proteus mirabilis merupakan genus gram negatif, bergerak dengan flagel, 

tidak berspora, dan tidak berkapsul (Simatupang, 2011 ). Kebanyakan P. mirabilis 

mempunyai bentuk sel seperti tongkat, panjang 1-3 m dan lebar 0,4-0,6 m, 

pendek dan gemuk (Kurniawan, 2011). Proteus mirabilis mampu memproduksi 

enzim urease dalam jumlah besar. Enzim urease yang menghidrolisis urea menjadi 

ammonia (NH3) menyebabkan urin bertambah basa. Jika tidak ditanggulangi, 

pertambahan kebasaan dapat memicu pembentukan kristal sitruvit (magnesium 

amonium fosfat), kalsium karbonat, dan apatit. Semakin banyak batu/kristal 

terbentuk, pertumbuhan makin cepat dan dapat menyebabkan gagal ginjal 

(Kurniawan, 2011). 

Proteus mirabilis salah satu penyebab terpenting infeksi saluran kemih, 

bakteri ini sulit diterapi dan dapat berakibat fatal serta dapat menimbulkan 

komplikasi antara lain pembentukan batu ginjal, vesika urinaria, bakterimia, dan 

sepsis (Mufida et al., 2010). Proteus mirabilis sering ditemukan di tanah dan di 

air serta merupakan flora normal pada saluran pencernaan manusia dan mamalia 

(Mufida et al., 2010). Perempuan muda lebih beresiko terkena daripada laki-laki 

muda, akan tetapi pria dewasa lebih beresiko terkena daripada wanita dewasa 

karena berhubungan pula dengan penyakit prostat (Kurniawan, 2011). 

3. Pseudomonas aeruginosa 

Klasifikasi dari Pseudomonas aeruginosa adalah : 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobakteria 

Class  : Gamma Proteobacteria 

Order  : Pseudomonadalaes 

Family  : Pseudomonadaceae 

Genus  : Pseudomonas 

Species : Pseudomonas aeruginosa  (Natalia, 2008) 

Bakteri Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif, 

mempunyai flagel tunggal yang bersifat polar atau terkadang terdiri dari 2-3 

flagel. Pseudomonas aeruginosa mempunyai ukuran 0,5-1 µm x 3–4 µm. Bakteri 

berbentuk batang, aerob, pada perbenihan padat koloninya tampak berwarna hijau 
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kebiru-biruan karena menghasilkan pigmen piosianin (Entjang, 2003). 

Pseudomonas aeruginosa sangat mudah beradaptasi dan dapat tumbuh dalam 

lingkungan yang sangat kekurangan sumber energi, bahkan dapat hidup dan 

tumbuh dalam air suling. 

Pseudomonas aeruginosa satu-satunya bakteri yang menghasilkan pigmen 

piosianin, yang berwarna biru kehijauan yang dapat larut dalam kloroform, dan 

pigmen fluoresen, pioverdin, yang larut dalam air (Radji, 2011). Pseudomonas 

aeruginosa sering masuk ke dalam jaringan yang terkena luka atau luka bakar. 

Menimbulkan infeksi bernanah berwarna hijau-biru. Pada pasien yang dirawat di 

rumah sakit bakteri ini dapat menyebabkan meningitis karena kontaminasi pada 

waktu punksi lumbal, infeksi traktus urinarius karena masuk bersama kateter, 

infeksi jaringan paru karena penggunaan respirator yang terkontaminasi atau 

penggunaan alat rumah sakit lainnya yang dikerjakan secara tidak aseptis 

(Entjang, 2003). 

4. Staphylococcus saprophyticus 

Klasifikasi dari Staphylococcus saprophyticus adalah : 

Ordo  : Eubacteriales 

Famili  : Micrococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Spesies  : Staphylococcus saprophyticus (Radji, 2011) 

Staphylococcus merupakan bakteri Gram positif dan tumbuh dalam 

kelompok seperti buah anggur (Gibson, 1996). Staphylococcus ditemukan sebagai 

kuman flora normal selaput lendir pada manusia dan dapat menyebabkan infeksi 

baik pada manusia maupun hewan (Anonim, 1994).  

Staphylococcus saprophyticus termasuk ke dalam bakteri Gram positif, 

bakteri ini tidak memfermentasi manitol, dan resisten terhadap novobiosin. 

Pertumbuhannya tidak secepat E. coli maupun S. aureus dalam air kemih ataupun 

media biakan rutin (Anwar, 2008). Staphylococcus saprophyticus merupakan 

penyebab kedua tersering pada Infeksi Saluran Kemih (ISK) pada wanita muda 

(Anwar, 2008). Staphylococcus saprophyticus jarang ada, tetapi sangat penting 

karena dapat menyebabkan infeksi saluran kemih baik pada wanita maupun pada 
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pria (Motwani et al., 2004). Beberapa komplikasi dari Staphylococcus 

saprophyticus antara lain pyelonephritis akut, septisemia, endokarditis, tetapi 

jarang terjadi (Widerstrom et al., 2007). 

5. Mekanisme 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 

selektif ada bakteri yang bersifat menghambat pertumbuhan bakteri yang dikenal 

dengan istilah bakteriostatik dan antibakteri yang bersifat membunuh 

pertumbuhan bakteri disebut 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., 2005). 

Mekanisme aksi antimikrobia dapat dikelompokkan dalam empat 

kelompok utama : 

a. Penghambatan terhadap sintesis dinding sel. 

b. Penghambatan terhadap fungsi membran sel. 

c. Penghambatan terhadap sintesis protein (misal, penghambatan translasi dan 

transkripsi material genetik). 

d. Penghambatan terhadap sintesis asam nukleat (Priyanto,2009). 

6. Uji Aktivitas Antibakteri 

Pada pemeriksaan uji kepekaan bakteri dapat dikerjakan dengan beberapa 

cara : 

a. Dilusi cair dan dilusi padat 

Dilusi cair mengukur kadar hambat minimum atau kadar bunuh minimum. 

Metode dilusi cair dilakukan dengan membuat seri pengenceran zat antimikroba 

pada medium cair yang ditambahkan mikroba uji. Larutan uji antimikroba kadar 

terkecil yang terlihat jernih tanpa ada pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai 

KHM (Kadar Hambat Minimum), sedangkan untuk media cair yang terlihat jernih 

setelah inkubasi ditetapkan sebagai KBM (Kadar Bunuh Minimum) (Pratiwi, 

2008). Metode dilusi padat serupa dengan dilusi cair tetapi menggunakan media 
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padat atau solid. Keuntungan dilusi padat yaitu satu konsentrasi zat antimikroba 

yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji (Pratiwi, 2008). 

B. b.  Difusi 

1) Kirby Bauer 

Uji secara Kirby Bauer untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. 

Paper disc yang berisi zat antimikroba diletakkan pada media agar yang telah 

ditanami mikroorganisme sehingga berdifusi pada media agar tersebut. Area 

jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme terhadap 

zat antimikroba pada permukaan media agar (Pratiwi, 2008). 

2) E-test 

Metode E-test digunakan untuk mengetahui KHM (Kadar Hambat 

Minimum) yaitu konsentrasi minimal suatu zat antimikroba yang dapat 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Pada metode ini digunakan strip 

plastik yang mengandung zat antimikroba dari kadar terendah hingga tertinggi dan 

diletakkan pada permukaan media agar yang telah ditanami mikroorganisme 

(Pratiwi, 2008). 

3) Ditch-plate technique 

Zat antimikroba diletakkan pada parit yang dibuat dengan cara memotong 

media agar dalam cawan petri bagian tengah secara membujur dan mikroba uji 

digoreskan ke arah parit yang berisi zat antimikroba (Pratiwi, 2008). 

4) Cup-plate technique 

Metode ini mirip dengan metode Kirby Bauer dengan dibuat sumur pada 

media agar yang telah ditanami mikroorganisme dan pada sumur diberi zat 

antimikroba yang akan diuji (Pratiwi, 2008). 

5) Gradient-plate technique 

Media agar yang masih cair dicampur dengan zat antimikroba, campuran 

tersebut dituang ke dalam cawan petri. Cawan petri diinkubasi 24 jam untuk 

memungkinkan zat antimikroba berdifusi. Mikroba uji digoreskan dari konsentrasi 

tinggi ke rendah. Hasil diperhitungkan sebagai panjang total pertumbuhan 

mikroorganisme maksimum dibandingkan dengan panjang pertumbuhan hasil 

goresan (Pratiwi, 2008). 
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E. Landasan Teori 

Hasil penelitian Hartini et al. (2008) menunjukkan bahwa ekstrak etanol 

buah adas menunjukkan daya antibakteri yang lebih besar terhadap 

Staphylococcus aureus dibandingkan terhadap Escherichia coli. Winarsih et al. 

(2005) juga meneliti bahwa ekstrak Foeniculum vulgare Mill. mempunyai efek 

antimikroba yang ditunjukkan oleh penurunan jumlah koloni bakteri Methicillin 

Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) dengan Kadar Bunuh Minimal (KBM) 

pada konsentrasi 40%. Ekstrak hidroalkohol buah adas lebih efektif dalam 

melawan E. coli dan kurang efektif terhadap B. subtilis yang ditunjukkan dengan 

KHM terhadap E. coli sebesar 3,2 mg/mL dan KHM terhadap B. subtilis sebesar 

12,8 mg/mL (Majid et al., 2010). 

Analisis secara fitokimia menunjukkan bahwa F. vulgare mengandung 

2,80-4,23 % alkaloid; 8,58-15,06 % flavonoid; 19,71-27,77 % tanin; 0,55-0,70 % 

saponin; dan glikosida. Aktivitas antibakteri ekstrak alkaloid buah adas 

menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap S. flexneri dengan diameter hambat     

6 mm, ekstrak tanin buah adas menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap           

P. aeruginosa dengan diameter hambat 6 mm, aktivitas antibakteri juga 

ditunjukkan ekstrak saponin buah adas terhadap S. aureus dengan diameter 

hambat 10 mm (Kaur et al., 2009). 

Minyak atsiri F. vulgare menunjukkan aktivitas antibakteri yang lebih baik 

dibanding ekstrak. Pada konsentrasi 100µg/disc, diameter zona hambat E. coli 

(minyak atsiri = 16 ± 0,4 mm, ekstrak etanol = 12 ± 0,2 mm, ekstrak metanol = 14 

± 0,5mm); K. pneumonia (minyak atsiri = 14 ± 0,5 mm, ekstrak etanol = 10 ±    

0,5 mm, ekstrak metanol = 11 ± 0,6 mm); B. subtilis (minyak atsiri = 29 ±       

0,45 mm, ekstrak etanol = 17 ± 0,3 mm, ekstrak metanol = 19 ± 0,5 mm) (Gulfraz 

et al., 2008). 

F. Hipotesis  

Berdasarkan landasan teori yang ada maka dapat diambil hipotesis, yaitu 

ekstrak etanol buah adas yang telah disimpan kurang lebih satu tahun mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, 

dan Staphylococcus saprophyticus. 


