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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara tropis dengan infeksi masih merupakan 

penyakit utama dan penyebab kematian nomor satu (Priyanto, 2008). Penyebab 

infeksi yang paling sering adalah bakteri (Pelczar dan Chan, 2007). Penularan 

penyakit ini disebarkan dari satu individu ke individu berikutnya melalui kontak 

langsung dan tidak langsung. Penyebarannya juga dapat melalui udara, makanan, 

air yang tercemar, dan melalui serangga (Gould dan Brooker, 2003). Bakteri yang 

sering menyebabkan penyakit antara lain bakteri dari jenis Streptococcus mutans 

dan Shigella sonnei. Kedua bakteri ini banyak menyebabkan penyakit di negara 

berkembang seperti Indonesia. 

Streptococcus mutans adalah penghuni normal di rongga mulut. Namun 

karena dapat mensintesis banyak polisakarida seperti sukrosa, bakteri ini 

mempunyai peranan penting dalam pembentukan karies gigi. Karies gigi adalah 

masalah kesehatan mulut yang utama di negara-negara Asia, Amerika Latin, dan 

Afrika sehubungan dengan meningkatnya konsumsi gula dan berkurangnya 

asupan fluorida. Sekitar 60-90% bakteri S. mutans menyerang anak sekolah dan 

orang dewasa (Erik, 2005). Bakteri ini dapat masuk aliran darah yang 

menyebabkan endokarditis pada katup jantung yang abnormal. Setelah pencabutan 

gigi, paling tidak 30% pasien mengalami bakteremia yang diakibatkan bakteri 

tersebut (Brooks et al., 2005). 

Shigella sonnei adalah salah satu spesies Shigella. Bakteri ini adalah 

penyebab disentri basiler (Spicer, 2000). Infeksinya terbatas pada sistem 

gastrointestinal. Penyebaran ke dalam aliran darah sangat jarang tetapi dapat 

menular dari satu individu ke individu lain (Brooks et al., 2005). Shigella sonnei 

biasanya menjadi wabah di negara berkembang (Chapel et al., 2005). Spesies 

Shigella adalah bakteri patogen yang bertanggung jawab terhadap penyakit diare 

dan disentri di seluruh dunia. Sekitar 60% dari kematian akibat Shigella terjadi 
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pada kelompok usia balita (Niyogi, 2005). Kejadian di negara berkembang 

mungkin 20 kali lebih besar dari pada negara maju (Sureshbabu, 2010).  

Umumnya, infeksi dapat diobati dengan menggunakan antibiotik. 

Antibiotik pilihan untuk infeksi yang disebabkan karena S. sonnei diantaranya 

yaitu siprofloksasin, norfloksasin, dan azitromisin sedangkan untuk infeksi yang 

disebabkan karena S. mutans yaitu ampisilin, korsamisin, dan omegmisin (IAI, 

2008). Akan tetapi, penggunaan antibiotik secara besar-besaran untuk terapi dan 

profilaksis merupakan faktor utama terjadinya resistensi (Tjay & Rahardja, 2007). 

Oleh karena itu banyak perhatian ditujukan kepada pengembangan cara-cara 

untuk pencegahan dan pengobatan penyakit tersebut. 

Saat ini masyarakat mulai beralih ke pengobatan dengan bahan-bahan 

alami. Hal ini dikarenakan obat tradisional murah dan mudah didapat (Muchlisah, 

2001). Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai pengobatan adalah 

kedondong (Spondias pinnata). Kedondong merupakan keluarga Anacardeaceae 

yang terdistribusi luas ke seluruh Pasifik Selatan dan daerah tropis lainnya 

memiliki  senyawa kimia tanin, asam amino, mineral, vitamin C, protein, serat, 

polisakarida dan karotenoid (WHO, 1998). Kedondong telah digunakan oleh 

masyarakat dalam pengobatan diare, disentri, rematik, gonore dan TBC, infeksi 

oleh mikroba, katarak, batuk, infeksi mulut, dan tenggorokan (Panda et al., 2011). 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Chetia dan Gogoi 

(2011) fraksi metanol kulit batang kedondong memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri Bacillus subtilis dan  Proteus mirabilis dengan konsentrasi 

hambat minimum (KHM) sebesar 128 µg/ml, sedangkan konsentrasi hambat 

minimumnya terhadap  bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 

sebesar 64 µg/ml. Senyawa yang bertanggungjawab pada aktivitas tersebut antara 

lain alkaloid, flavonoid, dan polifenol. Untuk mengetahui khasiat kedondong 

terhadap bakteri lain maka dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan bakteri 

yang berbeda yaitu Streptococcus mutans dan Shigella sonnei dan menggunakan 

pelarut polar yang berbeda yaitu etanol 96% dengan metode dilusi padat. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat membuktikan secara ilmiah khasiat dari kulit 

batang kedondong sebagai antibakteri sehingga dapat menunjang pemanfaatan 
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tanaman sebagai salah satu alternatif pengobatan tradisional terutama untuk 

penyakit yang disebabkan oleh bakteri. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, 

apakah ekstrak etanol kulit batang kedondong mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap Streptococcus mutans  dan Shigella sonnei? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur aktivitas antibakteri ekstrak 

etanol kulit batang kedondong terhadap Streptococcus mutans dan Shigella 

sonnei. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Kedondong  (Spondias pinnata) 

Tanaman kedondong mengandung senyawa kimia berupa tanin, terpenoid, 

flavonoid, asam amino, mineral, vitamin C, protein, serat, polisakarida, dan 

karotenoid (WHO, 1998). Senyawa alkaloid, polifenol (Chetia dan Gogoi, 2011), 

sterol juga terkandung di dalamnya (Rao dan Raju, 2010). Sejauh ini kedondong 

telah digunakan oleh masyarakat dalam pengobatan diare, disentri, rematik, TBC, 

infeksi oleh mikroba, katarak, batuk, infeksi mulut, dan tenggorokan (Panda et al., 

2011). Selain itu juga digunakan dalam pengobatan infeksi penyakit seperti 

bronkitis, maag, dan penyakit kulit (Gupta et al., 2010). Baru-baru ini diketahui 

kedondong juga dapat digunakan untuk mengobati kerusakan hati (Rao dan Raju, 

2010). Daunnya digunakan untuk mengobati gatal dan bisul. Ramuan kulit kayu 

berkhasiat untuk mengobati malaria (Gupta et al., 2010). Buahnya digunakan  

untuk mengobati dispepsia (Keawsa-ard dan Liawruangrath, 2009). Akarnya 

digunakan untuk mengatur haid (Rao dan Raju, 2010). Kulit bagian dalam 

digunakan untuk mengobati batuk, demam, dan sakit perut, juga digunakan untuk 

mengobati luka mulut dan tubuh. Infus daun digunakan untuk mengobati sakit 

tenggorokan dan infeksi mulut (WHO, 1998). 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ekstrak metanol kulit batang 

kedondong mempunyai khasiat sebagai antibakteri (Chetia dan Gogoi, 2011) dan 

ekstrak etanol minyak mentah kedondong berefek sebagai antibakteri dan 

antijamur (Keawsa-ard dan Liawruangrath, 2009). Ekstrak resin dari kedondong 

juga dapat dimanfaatkan sebagai antimikroba (Gupta et al., 2010). Ekstrak 

metanol dan air akar kedondong berkhasiat sebagai antioksidan dan antibakteri 

(Acharyya et al., 2010). Ekstrak etanol dan kloroform tanaman kedondong 

mempunyai aktivitas sitotoksik, antioksidan, dan antibakteri (Das et al., 2011), 

sedangkan ekstrak etil asetat dan ekstrak metanol kayu batang kedondong 

memiliki aktivitas sebagai hepatoprotektif terhadap kerusakan hati yang diinduksi 

CCl4 pada tikus (Rao dan Raju, 2010). Pemberian karbon tetraklorida telah 

meningkatkan SGPT, SGOT, ALP dan tingkat bilirubin. Pengobatan dengan 

ekstrak etil asetat dan ekstrak metanol kayu batang kedondong telah membawa 

kembali perubahan tingkat penanda biokimia pada nilai normal. Hal ini dibuktikan 

dengan penurunan enzim serum, SGOT, SGPT, ALP dan Total bilirubin (TB) 

yang signifikan (Rao dan Raju, 2010). Tanaman kedondong yang digunakan 

sebagai bahan penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 1. Tanaman kedondong (Spondias pinnata) 
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2. Streptococcus mutans  
a.  Klasifikasi 
 Streptococcus mutans dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
Kingdom : Bacteria 
Divisio  : Firmicutes 
Kelas  : Bacilli 
Ordo   : Lactobacilalles 
Famili   : Streptococcaceae 
Genus   : Streptococcus 
Species  : Streptococcus mutans 

(NCBI, 2011a) 

b. Ciri khas  Streptococcus mutans 

Streptococcus mutans merupakan bakteri Gram positif yang memiliki 

koloni mikroskopik berbentuk bulat dan tersusun seperti rantai. Bakteri ini 

memiliki diameter 0,6-1,0 mikron, tidak bergerak, dan tidak membentuk spora 

(Radji, 2011). 

Streptococcus mutans adalah penghuni normal rongga mulut (Spicer, 

2000). Bakteri ini menjadi penyebab utama karies gigi, dapat juga menyebabkan 

gingivitis, infeksi periodontal, dan endokarditis (Radji, 2011). Keterlibatan bakteri 

ini terhadap penyakit kardiovaskular telah dipelajari, ditemukan Streptococcus 

mutans terdeteksi pada lesi jantung. Streptococcus mutans ditemukan dalam katup 

jantung dan plak ateromatosa sebanyak 63 dan 64% (Nakano, 2006). Bakteri ini 

dapat mencemari susu, es krim, dan telur (Radji, 2011). 

3. Shigella sonnei 
a. Klasifikasi 

Shigella sonnei dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 
Kingdom  : Bacteria  
Kelas   : Gamma proteobacteria  
Ordo   : Enterobacteriales 
Famili   : Enterobacteriaceae 
Genus    : Shigella 
Species  : Shigella sonnei  

(NCBI, 2011b) 
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b. Ciri khas  S. sonnei 
Shigella sonnei adalah bakteri berbentuk batang, Gram negatif aerob, 

bersifat nonmotil, memfermentasi glukosa, dan tidak menghasilkan gas (Brooks et 

al., 2005). Spesies Shigella juga mampu menghasilkan enterotoksin yang disebut 

Shiga racun. Racun ini bersifat neurotoksik, efek sitotoksik, dan enterotoksik pada 

bagian yang terinfeksi (Niyogi, 2005). 

c. Penyakit yang ditimbulkan 

Shigella sonnei menginfeksi saluran cerna (Radji, 2011) dan menjadi 

penyebab infeksi Shigella sekitar 65-75% (Schrijver et al., 2011). Bakteri ini 

menjadi penyebab umum diare (Drew et al., 2010). Selain itu dapat menyebar 

melalui sistemik yang menyebabkan meningitis atau septisemia (Chapel et al., 

2005). Bakteri Shigella berkembang biak dalam epitel sel kolon, menyebabkan 

kematian sel, dan membunuh sel-sel epitel yang berdekatan, menyebabkan 

mukosa radang dan berdarah (Niyogi, 2005).  

 

E. Landasan Teori 

Chetia dan Gogoi (2011) telah membuktikan adanya aktivitas antibakteri 

fraksi metanol kulit batang kedondong terhadap bakteri Bacillus subtilis dan 

Proteus mirabilis dengan konsentrasi hambat minimum sebesar 128 µg/ml, 

sedangkan terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli memiliki 

konsentrasi hambat minimum sebesar 64 µg/ml. Senyawa yang bertanggung 

jawab terhadap aktivitas tersebut adalah alkaloid, flavonoid, dan polifenol. Pada 

penelitian lain yang dilakukan oleh Keawsa-ard dan Liawruangrath (2009) juga 

membuktikan adanya aktivitas antibakteri ekstrak etanol buah kedondong 

terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Pseudomonas aeruginosa 

dengan diameter zona hambat berturut-turut sebesar 20 mm, 12 mm, dan 12 mm. 

Penelitian Acharyya et al (2010) menunjukkan bahwa ekstrak metanol akar 

kedondong memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Pseudomonas 

aeruginosa, Bacillus subtilis, dan Staphylococcus aureus dengan diameter zona 

hambat masing-masing sebesar 13,2 ± 0,5 mm, 28,8 ± 0,2 mm, dan 30,6 ±            

0,9 mm 
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F. Hipotesis 

Ekstrak etanol kulit batang kedondong (Spondias pinnata) mempunyai 

aktivitas antibakteri terhadap bakteri Streptococcus mutans dan Shigella sonnei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


