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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengatasan penyakit infeksi yang paling umum adalah dengan terapi 

antibiotik. Pemilihan antibiotik yang tepat sangat diperlukan dalam proses 

penyembuhan infeksi. Antibiotik yang biasa digunakan sebagai pengobatan 

infeksi adalah amoksisilin yang merupakan antibiotik semisintetik dengan 

spektrum yang luas, aktif terhadap bakteri Gram positif dan Gram negatif, serta 

keefektifannya juga bergantung pada lokasi infeksi dan kemampuan antibiotik 

mencapai lokasi tersebut. Amoksisilin merupakan antibiotik beta-laktam yang 

sering digunakan untuk mengobati infeksi. Pemberian oral amoksisilin menjadi 

obat pilihan karena diabsorbsi lebih baik di usus. Sampai saat ini resistensi bakteri 

terhadap antibiotik masih merupakan masalah besar. Hal ini disebabkan karena 

makin luasnya pemakaian antibiotik (Tjay dan Rahardja, 2007). Penggunaan 

antibiotik yang berlebihan mendorong terjadinya resistensi bakteri pada 

masyarakat (Kumala, 2009). Meningkatnya resistensi bakteri terhadap antibiotik 

tersebut, memacu adanya penemuan obat baru untuk menemukan produk 

alternatif pengganti yang lebih poten, murah, memiliki efek samping yang kecil. 

Alternatif yang dapat mengatasi masalah resisten antibiotik pada bakteri S. 

pneumoniae, P. aeruginosa dan S. typhi yaitu kombinasi antibiotik dengan 

tanaman-tanaman yang mempunyai aktivitas antibakteri. Kombinasi antibiotik 

bertujuan untuk mendapatkan efek sinergis, mengurangi terjadinya resistensi 

antibiotik, dan untuk infeksi (Priyanto, 2008). 

Pengobatan karena infeksi bakteri saat ini banyak memanfaatkan potensi 

tanaman, salah satunya adalah sirih merah (Piper crocatum) yang diketahui secara 

empiris memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit (Agoes, 

2010). Suatu tanaman apabila dikombinasikan dengan antibiotik dapat  

menimbulkan efek sinergis, efektivitas antibiotik, dan aktivitas antibakteri 

(Aiyegoro dan Okoh, 2009).  Menurut Suwondo dkk. (1992) ekstrak daun sirih 

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram positif dan negatif serta 
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menunjukkan aktivitas antifungi terhadap beberapa macam kapang. Berdasarkan 

penelitian Juliantina dkk. (2009) ekstrak daun sirih merah memiliki kemampuan 

antibakteri terhadap bakteri Gram positif (konsentrasi 25%) dan Gram negatif 

(konsentrasi 6,25%). 

Berdasarkan data di atas maka penelitian ini dilakukan untuk menguji 

aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sirih merah yang dikombinasikan dengan 

antibiotik amoksisilin terhadap bakteri Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa dan Salmonella typhi. Kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah dan 

amoksisilin diharapkan dapat menunjukkan aktivitas antibakteri yang sinergis dan 

menghasilkan zona hambatan yang lebih besar dibandingkan tanpa kombinasi. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengobatan penyakit 

infeksi. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Apakah kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah dan amoksisilin 

mempunyai efek sinergis terhadap bakteri Streptococcus pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa dan Salmonella typhi? 

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

yang berperan sebagai antibakteri terhadap bakteri Streptococcus 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa dan Salmonella typhi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk : 

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

terhadap bakteri Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa dan 

Salmonella typhi.  

2. Mengetahui kandungan senyawa kimia ekstrak etanol daun sirih merah yang 

berperan aktif menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus pneumoniae, 

Pseudomonas aeruginosa dan Salmonella typhi. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Sirih Merah (Piper crocatum) 

a. Sistematika  

Tanaman sirih merah (Piper crocatum) termasuk dalam familia 

Piperaceae. Sistematika tanaman sirih merah adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Magnoliophyta 

Class : Magnoliopsida 

Ordo : Piperales 

Family  : Piperaceae 

Genus  : Piper 

Spesies  : Piper crocatum Ruiz & Pav (Backer, 1963) 

b. Khasiat Tanaman 

Sirih merah memiliki manfaat yang sangat luas dalam pengobatan 
tradisional, secara empiris sirih merah dapat menyembuhkan berbagai jenis 
penyakit. Berdasarkan pengalaman sirih merah dapat menurunkan asam urat, 
menurunkan tekanan darah, mengobati kencing manis, dan maag. Selain itu 
karvakrol bersifat desinfektan, antijamur, sehingga bisa digunakan untuk obat 
antiseptik pada bau mulut dan keputihan. Eugenol dapat digunakan untuk 
mengurangi rasa sakit serta tanin dapat digunakan untuk mengobati sakit perut 
(Agoes, 2010). Daun sirih merah mempunyai rasa yang pedas, bersifat hangat, 
adstringen, aromatik, dan stimulant. Bagian yang digunakan pada tanaman sirih 
yaitu pada daun, akar, buah, dan minyak juga berkhasiat obat (Dalimartha, 2008) 
c. Kandungan kimia 

Kandungan kimia yang terdapat dalam sirih merah adalah alkaloid, 
saponin, tannin, dan flavonoid. Kandungan kimia lainnya adalah minyak sirih, 
karvakrol, eugenol. Secara umum daun sirih merah mengandung minyak atsiri 1-
4,2%, hidroksikavikol, kavikol 7,2-16,7%, kavibetol 2,7-6,7%, allilfikatekol 0-
9,6%, karvakrol 2,2-5,6%, eugenol 26,8-42,5%, eugenol metil eter 4,2-15,8%, p-
simen 1,2-2,5%, sineol 2,4-15,8%, karyofilen 3-9,8%, kadinen 2,4-15,8%, 
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estragol terpen, seskuiterpen, fenil propana, tanin, diastase 0,8-1,8%, gula, pati 
(Winarto, 2007).  
2. Streptococcus pneumoniae 

a. Sistematika dan klasifikasi 

Salah satu bakteri yang menyebabkan infeksi adalah Streptococcus 

pneumonia. Berikut klasifikasi bakteri Streptococcus pneumoniae : 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Firmicutes 

Class  : Diplococcic  

Ordo : Lactobacillales 

Family : Streptoccoceae 

Genus : Streptococcus 

Spesies : Streptococcus pneumoniae (Jawetz dkk., 2005). 

b. Morfologi  

Streptococcus pneumoniae adalah Gram positif, berbentuk bulat telur atau 

seperti bola, penghuni normal dari saluran pernapasan bagian atas manusia dan 

dapat menyebabkan pneumonia, sinusitis, otitis, bronkhitis, bakteremia, 

meningitis, dan proses infeksi lainnya. Serangan Pneumonia pneumococcus 

biasanya mendadak demam, menggigil, dan nyeri pleura yang nyata. Pada awal 

penyakit, ketika demam tinggi, terdapat bakteremia dalam 10-20% kasus. 

Pneumonia yang disertai bakteremia selalu menyebabkan angka kematian yang 

paling tinggi. Penggunaan terapi antimikroba, penyakit dapat sembuh secara 

bertahap, bila diberikan dari awal, maka konsolidasi dapat dihalangi (Jawetz dkk., 

2005). 

Bakteri Streptococcus pneumoniae dapat tumbuh dengan baik pada suhu 

37,5ºC dalam media dengan pH 7,6-7,8 pada suasana aerob dan fakultatif anaerof. 

Bakteri ini dapat membentuk koloni bulat kecil yang dikelilingi zona kehijauan 

dalam perbenihan lempeng agar darah. Dalam sputum kering yang tidak terkena 

sinar matahari langsung, bakteri Streptococcus pneumoniae dapat bertahan selama 

beberapa bulan. Bakteri ini hanya bertahan selama beberapa hari dalam 

perbenihan biasa dan mati oleh sinar matahari langsung (Radji, 2011). 
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3. Pseudomonas aeruginosa 

a. Sistematika dan klasifikasi 

Salah satu bakteri lainnya yang menyebabkan infeksi adalah Pseudomonas 

aeruginosa. Klasifikasi bakteri Pseudomonas aeruginosa adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class : Gamma Proteobacteria 

Ordo : Pseudomonadales 

Family : Pseudomonadaceae 

Genus : Pseudomonas 

Spesies : Pseudomonas aeruginosa (Todar’s, 2004) 

b. Morfologi  

Pseudomonas aeruginosa merupakan Gram negatif, berbentuk batang 

dengan ukuran 0,6 x 2 µm. Bakteri ini terlihat sabagai bakteri tunggal, 

berpasangan, dan terkadang membentuk rantai pendek. Pseudomonas aeruginosa 

bersifat aerob, katalase positif, oksidase positif, tidak mampu memfermentasi 

tetapi dapat mengoksidasi glukosa/karbohidrat lain, tidak berspora, tidak 

mempunyai selubung (sheat), dan mempunyai flagel monotrika (flagel tunggal 

pada kutub) sehingga selalu bergerak. Bakteri ini dapat tumbuh di air suling dan 

akan tumbuh dengan baik dengan adanya unsur N dan C. Pertumbuhan 

Pseudomonas aeruginosa pada suhu optimum 42ºC. Pseudomonas aeruginosa 

mudah tumbuh pada berbagai media pembiakan karena kebutuhan nutrisinya 

sangat sederhana. Di laboratorium, medium pembiakan paling sederhana untuk 

pertumbuhannya digunakan asetat (untuk karbon) dan ammonium sulfat (untuk 

nitrogen). Sebagian besar infeksi Pseudomonas aeruginosa, gejala dan tandanya 

tidak spesifik dan berkaitan dengan organ yang terserang. Pseudomonas 

aeruginosa tidak boleh diobati dengan terapi obat tunggal karena tingkat 

keberhasilan rendah dan bakteri dengan cepat menjadi resisten. Pola kepekaan 

bakteri ini bervariasi secara geografik. Maka diperlukan tes kepekaan sebagai 

pedoman untuk pemilihan terapi antimikroba. Penisillin bekerja aktif terhadap 

Pseudomonas aeruginosa (Jawetz dkk., 2005).  
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4. Salmonella typhi 

a. Sistematika dan klasifikasi 

Klasifikasi bakteri Salmonella typhi adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class : Gamma Prateobacteria 

Ordo : Enterobacteriales 

Family : Enterobacteriaceae 

Genus : Salmonella 

Spesies : Salmonella typhimurium (Todar, 2005). 

b. Morfologi  

Salmonella typhi merupakan bakteri Gram negatif, tidak berspora, tidak 

mempunyai simpai, tanpa fimbria, dan mempunyai flagel peritrik. Sifat 

Salmonella typhi yaitu dapat bergerak, tumbuh pada suasana aerob dan anaerob 

fakultatif, memberikan hasil positif pada reaksi fermentasi manitol dan sorbitol. 

Suhu pertumbuhan optimum Salmonella typhi pada 37,5ºC dengan pH media 6-8 

dan mati pada suhu 56ºC serta pada keadaan kering. Bakteri ini dapat hidup subur 

dalam media yang mengandung garam empedu dengan konsentrasi tinggi dan 

tahan terhadap natrium tetrationat dan natrium deoksikolat (Radji, 2011). 

5. Amoksisilin 

Antibiotik yang dapat digunakan untuk mengobati infeksi bakteri Gram 

positif dan Gram negatif adalah amoksisilin (Jawetz dkk.,2005). Spektrum 

aktivitas dari antibiotik yang disebabkan Gram positif seperti Streptococcus 

pneumonia, Listeria, Enterococci, Nonpenicillinase-producing Staphylococci 

sedangkan bakteri Gram negatif seperti Salmonella, Escherichia coli, 

Haemophilus influenza, Proteus. Infeksi yang disebabkan bakteri Streptococcus 

dan Staphylococcus secara umum tidak dapat diberikan terapi dengan 

memberikan amoksisilin saja. Amoksisilin diindikasikan untuk infeksi saluran 

kemih, infeksi saluran pernapasan, bronkitis, pneumonia, abses gigi, sinusitis 

(Neal,2007).  



7 
 

Amoksisilin merupakan turunan dari penisilin yang memiliki spektrum 

luas. Amoksisilin aktif terhadap bakteri Gram positif yang tidak menghasilkan β-

laktamase dan aktif terhadap bakteri Gram negatif karena obat tersebut dapat 

menembus pori-pori dalam membran fosfolipid luar. Pada pemberian oral, 

amoksisilin merupakan obat pilihan karena diabsorbsi lebih baik daripada 

ampisilin, yang seharusnya diberikan secara parenteral (Katzung, 2004). 

 Namun, resistensi terhadap amoksisilin dan ampisilin merupakan suatu 

problem, karena terdapat inaktivasi oleh plasmid yang diperantai penisilinase. 

Pembentukan dengan penghambat β-laktamase seperti asam klavulanat atau 

sulbaktam melindungi amoksisilin atau ampisilin dari hidrolisis enzimatik dan 

meningkatkan spektrum antimikrobanya (Tjay, 2002).  

6. Bioautografi  

Bioautografi merupakan metode yang digunakan untuk mencari antibakteri 

atau antikapang baru, kontrol kualitas antimikroba, dan mendeteksi golongan 

senyawa. Metode bioautografi dapat dipakai untuk mengetahui aktivitas biologi 

secara langsung dari senyawa yang komplek, terutama yang terkait dengan 

kemampuan suatu senyawa untuk menghambat pertumbuhan mikroba. Kelebihan 

lainnya, metode biaoutografi cepat, mudah untuk dilakukan, murah, hanya 

membutuhkan peralatan sederhana dan interpretasi hasilnya relatif mudah dan 

akurat (Kusumaningtyas dkk., 2008). Metode bioautografi hanya menggunakan 

sedikit jumlah sampel dibandingkan dengan metode difusi (Nurliana, 2009). 

 

E. Landasan Teori 

Sukaryatin (2010), menyatakan bahwa kombinasi amoksisilin-asam 

klavulanat menunjukkan angka resisten 92,3% terhadap bakteri Pseudomonas 

aeruginosa. Efek sinergis dari kombinasi antibiotik dapat mengurangi jumlah 

bakteri sebanyak 99% setelah inkubasi dalam semalam, seperti penisilin 

dikombinasikan dengan gentamisin (Haryadi, 2010). Amoksisilin juga memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap bakteri Salmonella typhi dengan diameter zona 

hambat sebesar 13,66 mm (Nurliana, 2010). Amoksisilin 0,04 mg/mL (40 ppm) 

sudah mempunyai daya hambat pada kedua bakteri tersebut (Diyah dkk., 2005). 
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Kombinasi antibiotik dengan tanaman obat merupakan salah satu alternatif 

yang dapat mengatasi masalah resistensi antibiotik. Hasbi (2011), menyatakan 

bahwa ekstrak etanol daun sirih merah mampu menghambat pertumbuhan 

Staphylococcus aureus dan menghambat pertumbuhan Escherichia coli. Tanaman 

yang diekstraksi dengan etanol dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya 

efek sinergis antara ekstrak dengan amoksisilin terhadap Staphylococcus aureus 

dan Escherichia coli.  

 

F. Hipotesis 

Kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah dan amoksisilin mempunyai 

aktivitas antibakteri dan berefek sinergis terhadap bakteri Streptococcus 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa dan Salmonella typhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


