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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Infeksi merupakan penyakit yang disebabkan oleh banyak faktor. Faktor 

penyebab penyakit infeksi yang sering ditemukan secara medis adalah bakteri 

(Brooks et al., 2001), dan memiliki gejala klinis seperti menggigil, demam, 

malaise, toksisitas, dan hipotensi (Vandepitte et al., 2010). Terapi untuk penyakit 

infeksi menggunakan antibiotik, salah satunya ialah siprofloksasin.  

Mardiatuti et al (2007) memaparkan bahwa resistensi bakteri 

Staphylococcus aureus pada siprofloksasin mencapai 37%, sedangkan bakteri 

Pseudomonas aureginosa kepekaannya menurun hingga 50% terhadap ofloksasin 

maupun siprofloksasin (Kumala et al., 2010). Resistensi  terhadap siprofloksasin 

juga ditunjukkan pada Klebsiella sp. hingga 48,8 % (Refdanita, 2004).  

Tingkat resistensi bakteri pada antibiotik tidak seimbang dengan 

penemuan antibiotik baru (Rai et al., 2011). Di sisi lain terdapat potensi sebagai 

antibakteri  pada banyak tanaman untuk pengobatan penyakit infeksi (Datta et al., 

2011). Sirih merah memiliki khasiat yang beragam (Wherdany et al., 2008), salah 

satunya sebagai antibakteri. Nilai KHM sirih merah terhadap bakteri 

Pseudomonas aeruginosa dan Shigella dysenteriae dengan metode dilusi padat 

berturut-turut ialah 6% dan 5%, serta hasil analisis KLT dan bioautografi 

menunjukkan bahwa sirih merah mengandung flavonoid dan terpenoid dengan 

nilai hRf berturut-turut 42 dan 50 (Reswari, 2011),  

Pengatasan resistensi adalah dengan mengkombinasikan antibiotik dengan 

ekstrak tanaman. Aiyegoro dan Okoh (2009) memaparkan bahwa suatu tanaman 

apabila dikombinasikan dengan antibiotik dapat menimbulkan aktivitas 

antibakteri dan efek sinergis. Berdasarkan penelitian tersebut dilakukan pengujian 

kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah dan siprofloksasin terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Klebsiella pneumoniae. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah dan siprofloksasin 

mempunyai efek sinergis terhadap bakteri Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, dan Klebsiella pneumoniae ? 

2. Senyawa kimia apakah yang terdapat dalam ekstrak etanol daun sirih merah 

yang memiliki potensi sebagai antibakteri ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan tersebut, tujuan penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui efek sinergis kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah dan 

siprofloksasin terhadap Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

dan Klebsiella pneumoniae. 

2. Menentukan senyawa kimia dalam ekstrak etanol daun sirih merah yang 

memiliki potensi antibakteri. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Sirih Merah (Piper crocatum Ruiz and Pav.) 

a. Klasifikasi   

Kingdom : Plantae 

Divissio : Magnoliophyta 

Classis  : Magnoliosida 

Ordo  : Piperales 

Family  : Piperaceae 

Genus  : Piper 

Species  : Piper crocatum Ruiz and Pav. (Backer, 1963). 

b. Khasiat 

Daun sirih merah memiliki potensi sebagai antidiabetik, antioksidan, 

antikanker, antiinflamasi, antineoplastik (Sumarwoto, 2008), menahan 
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pendarahan, penyembuh luka pada kulit, obat saluran cerna, dapat menguatkan 

gigi (Reveny, 2011), fungisida, dan bersifat bakterisidal (Sugianti, 2005). 

c. Kandungan Kimia 

Sirih merah mengandung banyak senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, 

polevenolad, tanin, dan minyak atsiri (Sumarwoto, 2008). Sirih merah umumnya 

mengandung minyak atsiri mencapai 4,2%, senyawa fenil propanoid, dan tanin 

yang berpotensi menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri seperti 

Eschericia coli, Salmonella sp, Staphylococcus aureus, Klebsiella, dan 

Pasteurella, hingga dapat mematikan Candida albicans (Reveny, 2011).  

2. Staphylococcus aureus 

Klasifikasi dan sistematika penggolongan Staphylococcus aureus : 

Kingdom  : Bacteria  

Phylum : Firmicutes 

Class : Bacili 

Order : Bacillales 

Family : Staphylococcus aureus 

Genus : Staphylococcus 

species : Staphylococcus aureus (Todar’s, 2012) 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif, memiliki daya 

tahan yang kuat (Radji, 2011), koloninya berbentuk bulat, tersusun tidak 

beraturan, dan pada suhu 37⁰C dapat tumbuh sangat cepat (Jawetz et al., 1991). 

Stapylococcus dapat menghasilkan katalase (Brooks et al., 2001), untuk 

menguraikan hidrogen peroksida (H2O2) menjadi air dan oksigen sehingga 

terdapat gelembung-gelembung (Sears et al., 2011). 

3. Pseudomonas aeruginosa 

Klasifikasi dan sistematika penggolongan Pseudomonas aeruginosa : 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class : Gamma Proteobacteria 

Order : Pseudomonadales 
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Family : Pseudomonadaceae 

Genus : Pseudomonas 

Spesies : Pseudomonas aeruginosa (Todar’s, 2012) 

Pseudomonas aeruginosa menyebabkan infeksi pada luka, saluran kemih, 

pernafasan (Jawetz et al., 1991), dan resisten terhadap beberapa jenis desinfektan, 

antiseptik serta antibiotik (Radji, 2011). Infeksi yang disebabkan oleh 

Pseudomonas aeruginosa  sebaiknya tidak diterapi dengan obat tunggal, karena 

cepat menjadi resisten. Golongan antibiotik baru yang digunakan sebagai 

pengobatan akibat infeksi oleh P.aeruginosa adalah golongan kuinolon (Brooks et 

al., 2001). 

4. Klebsiella pneumoniae 

Klasifikasi dan sistematika penggolongan Klebsiella pneumoniae : 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class : Gamma Proteobacteria 

Order : Enterobacteriales 

Family : Enterobacteriaceae 

Genus : Klebsiella 

Species : Klebsiella pneumoniae (Podschun, 1994). 

Klebsiella dikenal oleh sebagian dokter karena dapat menyebabkan infeksi 

pneumonia, terutama bagi para pecandu alkohol kronis dan kelainan akibat infeksi 

piogenik yang parah dengan tingkat kematian yang tinggi apabila tidak diobati 

(Podschun, 1994). 

5. Siprofloksasin  

Siprofloksasin merupakan antibiotik golongan kuinolon yang berkembang 

sejak memperlihatkan tingkat aktivitas perlawanan terhadap bakteri anaerob 

(Rieuwpassa & Hatta, 2009). Siprofloksasin juga bersifat bakterisidal yang 

berspektrum luas, baik terhadap bakteri Gram positif maupun Gram negatif 

(Wardhana et al., 2008).  

Mekanisme siprofloksasin yaitu dengan mengikat enzim DNA-gyrase 

(Zainuddin et al., 2009) dan menghambat kerja enzim topoisomerase (Wardhana 
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et al., 2008). Dengan kata lain, siprofloksasin bekerja menyekat sintesis DNA 

sehingga menghambat topoisomerase II (Rieuwpassa & Hatta, 2009). 

6. Uji Aktivitas Mikroba 

Menentukan kepekaan suatu mikroorganisme terhadap antimikroba, dapat 

dilakukan dengan metode dilusi atau difusi. Metode ini merupakan metode 

standart untuk mengetahui aktivitas antimikroba terhadap mikroorganisme. 

Metode yang sering digunakan ialah metode difusi agar, dimana terdapat kertas 

saring cakram yang berisikan obat dengan jumlah tertentu yang diletakkan pada 

media agar. Setelah proses inkubasi, zona hambat sekitar cakram dapat dijadikan 

sebagai patokan untuk menentukan seberapa besar kekuatan obat dalam 

menghambat atau membunuh mikroorganisme (Jawetz et al., 2005). 

 

E. Landasan Teori 

Sirih merah terbukti menjadi salah satu alternatif dalam pengobatan kasus 

infeksi. Berdasarkan penelitian Juliantina et al (2009) yang membuktikan bahwa 

ekstrak etanol daun sirih merah berperan sebagai antibakteri baik terhadap bakteri 

Gram negatif yaitu E.coli dan Gram positif yaitu S.aureus. Dengan metode dilusi,  

nilai KHM terhadap bakteri E.coli dan S.aureus berturut-turut ialah 6,25% dan 

25%.  

Reveny (2011) menunjukkan bahwa ekstrak etanol 80% daun sirih merah 

dengan metode difusi agar dapat menghambat pertumbuhan Eschericia coli dan 

Staphylococcus aureus dengan KHM berturut-turut sebesar 2,5% dan 10%, 

Pseudomonas aeruginosa dan Shigella dysenteriae berturut-turut sebesar 6% dan 

5% dengan metode dilusi (Reswari, 2011).  

Kombinasi antara ekstrak etanol daun sirih hijau (Piper betle L.) 20% dan 

siprofloksasin 0,2% terhadap bakteri E.coli sensitif dengan metode difusi Kirby-

Bauer dihasilkan efek sinergis pada perbandingan 25:75 dan 50:50 dengan 

diameter zona hambat yang dihasilkan sebesar 20,5 mm dan 17,7 mm, tetapi tidak 

berefek sinergis pada perbandingan 75:25 dengan diameter zona hambat 18,3 mm. 

Diameter zona hambat rata-rata dari ekstrak etanol daun sirih hijau tunggal 

sebesar 12,6 mm dan diameter zona hambat rata-rata siprofloksasin tunggal            
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17,1 mm. Pada bakteri E. coli multiresisten, kombinasi ekstrak etanol daun sirih 

20% dan siprofloksasin 0,2 % dengan perbandingan 25:75; 50:50; dan 75:25 

dengan besar diameter zona hambat 13 mm, 18,3 mm, dan 15,7 mm serta tidak 

berefek sinergis. Diameter zona hambat rata-rata ekstrak etanol daun sirih hijau 

tunggal ialah 13,9 mm dan diameter zona hambat siprofloksasin tunggal 27,1 mm 

(Sinarita, 2012).  

 

F. Hipotesis 

Kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah dan siprofloksasin memiliki 

aktivitas antibakteri dan efek sinergis terhadap Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, dan Klebsiella pneumoniae serta senyawa yang 

berpotensi sebagai antibakteri ialah flavonoid dan terpenoid. 

 

 


