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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Penyakit infeksi merupakan jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh 

penduduk di negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu penyebab 

penyakit infeksi yaitu bakteri (Gibson, 1996). Infeksi bakteri didapatkan dari 

komunitas maupun nosokomial. Infeksi yang sering terjadi yaitu infeksi yang 

disebabkan oleh Staphylococcus aureus dan Escherichia coli (Rasyid dkk., 2000). 

     Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang mudah ditemukan dimana-

mana dan bersifat patogen oportunistik, berkoloni pada kulit dan permukaan 

mukosa manusia. Sumber infeksi bakteri ini berasal dari lesi terbuka maupun 

barang-barang yang terkena lesi tersebut, selain itu ada beberapa tempat di rumah 

sakit yang beresiko tinggi dalam penyebaran bakteri ini, seperti unit perawatan 

intensif, perawatan neonatus, dan ruang operasi (Brooks et al., 2007; WHO, 

2012). 

     Beberapa penyakit yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus antara lain, 

staphylococcal scalded skin syndrome yang terjadi pada 98% anak-anak usia 

kurang dari enam tahun (King, 2010). Selanjutnya osteomielitis yang ditemukan 

pada 60-70% kasus, kemudian abses otak yang ditemukan sebesar 10-15% kasus 

(Brooks et al., 2007). Bakteremia sebesar 11-53%, endokarditis sebanyak 25-35% 

kasus (Lowy, 1998). Pada pneumonia terdapat 18,1 % kasus (Kollef et al., 2005). 

Yang sering dihubungkan dengan menstruasi yaitu toksik syok sindrom 0,001% 

kasus (Venkataraman, 2010). Selain itu terdapat furunkel, selulitis, dan infeksi 

gastroenteritis yang diakibatkan enterotoksin dari Staphylococcus aureus (WHO, 

2012).  

     Escherichia coli merupakan flora normal pada usus, tetapi tidak menutup 

kemungkinan bahwa bakteri ini akan menjadi patogen dan menyebabkan infeksi 

ketika keluar dari habitatnya. Penyakit yang paling sering disebabkan Escherichia 

coli yaitu infeksi saluran kemih yaitu sebesar 90% (Brooks et al., 2007). 

Peritonitis akut yang disebabkan Escherichia coli sebesar 50% (Green, 2011). 
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Traveler’s diarrhea yang merupakan diare pada orang yang bepergian memiliki 

angka kejadian sebesar 11-15%, selanjutnya meningitis yang sebesar 28,5%, 

selain itu ada pula pneumonia dan sepsis neonatus (Madappa, 2011).  

     Antibiotik merupakan pilihan terbaik untuk menanggulangi suatu infeksi. 

Antibiotik merupakan suatu zat yang dapat menghambat pertumbuhan suatu 

mikroorganisme. Antibiotik yang awalnya sensitif terhadap mikroorganisme bisa 

menjadi tidak sensitif disebut dengan resistensi antibiotik, dimana resistensi 

antibiotik ini disebabkan oleh  beberapa faktor, seperti intensitas paparan pada 

suatu wilayah serta penggunaan antibiotik yang tidak terkendali (Refdanita dkk., 

2004). Dengan adanya resistensi antibiotik maka kebutuhan untuk mencari 

alternatif antibiotik lain meningkat, termasuk antibiotik yang berasal dari 

tumbuhan. 

      Indonesia adalah negara megabiodiversity yang kaya akan tanaman obat, dan 

sangat potensial untuk dikembangkan, tapi belum dikelola secara maksimal. 

Kekayaan alam tumbuhan di Indonesia meliputi 30.000 jenis tumbuhan dari total 

40.000 jenis tumbuhan di dunia, 940 jenis diantaranya merupakan tumbuhan 

berkhasiat obat (jumlah ini merupakan 90% dari jumlah tumbuhan obat di Asia) 

(Dephut, 2010).      

      Salah satu tanaman yang memiliki potensi obat yaitu daun adas (Foeniculum 

vulgare Mill.). Adas banyak digunakan sebagai suplemen makanan kesehatan 

serta sebagai bumbu (Heinrich et al., 2010). Di Indonesia daun adas banyak 

dibudidayakan dan  mempunyai banyak kegunaan mulai dari akar, daun, batang 

dan bijinya. Dalam daun adas ini terdapat kandungan flavanoid dan minyak atsiri. 

Flavonoid diduga sangat bermanfaat dalam makanan, karena berupa senyawa 

fenolik yang bersifat antioksidan kuat. Substansi ini menunjukkan beberapa efek 

biologis pada tubuh manusia, seperti antioksidan, antialergi, antibakteri, antifungi, 

antivirus, dan sebagai agen antikarsinogenik. Kerena pemanfaatan yang beragam 

ini, kemudian flavonoid banyak dikembangkan menjadi obat-obatan (Payán et al., 

2010).  

      Pada penelitian sebelumnya telah ditemukan hasil bahwa biji dari tanaman 

adas (Foeniculum vulgare Mill.) memiliki efek antibakteri yang cukup baik dalam 
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menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Eschericia coli (Gulfraz et 

al.,  2008, Kaur et al.,  2001; Patra et al.,  2002). Dengan dasar inilah peneliti 

ingin membuktikan lebih lanjut mengenai aktivitas antibakteri pada adas, 

khususnya pada daun adas (Foeniculum vulgare Mill.). 

 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan pada latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah ektrak etanol daun adas (Foeniculum vulgare Mill.) mempunyai 

aktivitas antibakteri terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus ATCC 6538 

dan Eschericia coli ATCC 11229 secara in vitro? 

2. Pada konsentrasi berapakah ekstrak etanol daun adas (Foeniculum vulgare 

Mill.) dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus ATCC 6538 

dan Eschericia coli ATCC 11229 secara in vitro? 

 

C. Tujuan 

      Dalam melakukan penelitian, penulis mempunyai tujuan yang saling berkaitan 

sehingga tujuan tersebut dapat tercapai, adapun tujuan dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui aktivitas daya hambat ekstrak etanol daun adas 

(Foeniculum vulgare Mill.) terhadap pertumbuhan bakteri gram positif dan 

gram negatif secara in vitro. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri ektrak etanol daun adas 

(Foeniculum vulgare Mill.) terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 dan Eschericia coli ATCC 11229 secara in vitro. 

b. Untuk mengetahui pada konsentrasi berapakah ekstrak etanol daun adas 

(Foeniculum vulgare Mill.) efektif dalam menghambat pertumbuhan 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 dan Eschericia coli ATCC 11229 

secara in vitro. 
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D. Manfaat Penelitian 

     Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan memberikan informasi 

 tambahan pada bidang fitofarmaka bagi penelitian yang lebih lanjut tentang 

 manfaat dari ekstrak etanol daun adas (Foeniculum vulgare Mill.) 

 terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus ATCC 6538 dan Escherichia 

 coli ATCC 11229 secara in vitro. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai salah satu sumber alternatif dari pembuatan obat 

antibakteri yang baru. 

b. Dapat memberikan motivasi peneliti lain untuk meneliti lebih jauh 

mengenai aktivitas daya hambat ekstrak etanol daun adas (Foeniculum 

vulgare Mill.) terhadap strain bakteri flora normal yang lain dan strain 

bakteri patogen. 

c. Penelitian ini dapat memberikan data ilmiah yang dapat mendukung 

 penggunaan dan pengembangan daun adas (Foeniculum vulgare Mill.) 

sebagai obat tradisional yang mempunyai efek antibakteri serta sebagai 

alternatif pilihan pengganti obat antibiotik sintetik. 


