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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Infeksi merupakan suatu penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke 

orang lain atau dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh berbagai 

mikroorganisme seperti bakteri, virus, riketsia, jamur dan protozoa (Gibson,1996). 

Shigella sonnei merupakan genus basil Gram negatif yang dapat  menyebabkan 

disentri basiler (Gibson, 1996). Pseudomonas aeruginosa tersebar luas di alam 

dan biasanya ada pada lingkungan lembab di rumah sakit (Jawetz et al., 2007). 

Pseudomonas aeruginosa sering masuk ke dalam jaringan yang terkena luka atau 

luka bakar, menimbulkan infeksi bernanah (Entjang, 2003). Staphylococcus 

aureus banyak ditemukan pada kulit dan mulut serta saluran pernafasan bagian 

atas (Entjang, 2003). Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit seperti 

infeksi pada folikel rambut, bisul, infeksi pada luka, meningitis, dan pneumonia 

(Entjang, 2003). 

Akhir–akhir ini di Indonesia banyak ditemukan berbagai macam 

antibakteri dari bahan alam.Sirsak (Annona muricata L.) adalah salah satu 

tanaman yang dapat digunakan sebagai antibakteri (Arief, 2006). Ekstrak aseton 

daun sirsak asal Cuba aktif terhadap Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella typhosa, Shigella flexneri, Staphylococcus albus, dan Staphylococcus 

aureus dengan metode difusi (Taylor et al., 2002). Beberapa penelitian juga 

menunjukkan bahwa ekstrak air daun, batang, akar, biji, dan kulit batang 

mempunyai daya anti bakterial yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen (Odewole et al., 2006). Senyawa fitokimia yang terkandung dalam daging 

buah sirsak seperti antosianin, flavonoid, tanin, saponin (steroid, triterpenoid), dan 

alkaloid (Onyechi et al., 2012). Ekstrak etanol daun Annona muricata 

mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin yang diketahui pada 

uji fitokimia (Vijayameena, 2013). Senyawa triterpenoid/steroid merupakan 

senyawa yang mudah larut dalam pelarut non polar (Doloksaribu, 2009).  
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Berdasarkan data yang telah ada tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui aktivitas antibakteri fraksi n-heksan ekstrak etanol daging buah 

sirsak terhadap Pseudomonas aeruginosa, Shigella sonnei, dan Staphylococcus 

aureus dengan metode dilusi padat serta bioautografi sehingga dapat 

menunjukkan senyawa aktifnya. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Berapa Kadar Hambat Minimal (KHM) fraksi n-heksan ekstrak etanol daging 

buah sirsak terhadap Pseudomonas aeruginosa, Shigella sonnei, dan 

Staphylococcus aureus ? 

2. Golongan senyawa apa yang terkandung dalam fraksi n-heksan ekstrak etanol 

daging buah sirsak yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas 

aeruginosa, Shigella sonnei, dan Staphylococcus aureus ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui KHM fraksi n-heksan ekstrak etanol daging buah sirsak terhadap 

Pseudomonas aeruginosa, Shigella sonnei, dan Staphylococcus aureus 

2. Menentukan golongan senyawa yang terkandung dalam fraksi n-heksan ekstrak 

etanol daging buah sirsak yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Pseudomonas aeruginosa, Shigella sonnei, dan Staphylococcus aureus. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Sirsak 

a. Klasifikasi tanaman Sirsak 

Kedudukan tanaman sirsak dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan 

sebagai berikut: 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 
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Anak kelas : Magnoliidae 

Bangsa  : Magnoliales 

Suku  : Annonaceae 

Marga  : Annona 

Jenis  : Annona muricata Linn. (Backer dan Van De Brink, 1965) 

b. Kandungan Kimia 

Kandungan zat yang bermanfaat dalam buah sirsak diantaranya annonaine 
(alkaloid isokuinolin), asimilobine (Taylor et al., 2002), nitrogen, zat besi, 
asetogenin, murisin, annomurisin, murikapentosin (Hastomi, 2011). Sirsak juga 
diketahui mengandung tanin, flavonoid, polifenol, β sitosterol, dan katekin 
(Martin et al., 2006). 
c. Kegunaan  

Buah sirsak dapat dimanfaatkan sebagai antioksidan, mengobati asam urat, 
hipertensi, kolesterol, dan diare (Hastomi, 2011). 
2. Fraksinasi 

Ekstrak kasar bahan alam mengandung berbagai macam senyawa baik 
senyawa utama atau yang lainnya. Untuk memisahkannya dilakukan fraksinasi. 
Prosedur fraksinasi dilakukan berdasarkan tingkat kepolarannya. Hal ini akan 
memberikan hasil yang berbeda tergantung dengan jumlah dan jenis senyawa 
yang terkandung di dalam tanaman tersebut (Sarker et al., 2005). 

Teknik pemisahan partisi cair-cair melibatkan dua pelarut yang tidak 
saling campur dalam corong pisah, setelah itu akan memisah sesuai dengan 
koefisien partisinya. Metode ini relatif mudah untuk dilakukan dan efektif sebagai 
langkah awal dalam pemisahan ekstrak kasar bahan alam (Sarker et al., 2005). 
3. Shigella sonnei 

Sistematika Shigella sonnei adalah sebagai berikut : 
Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Gamma proteobacteria 

Bangsa  : Enterobacteriales 

Suku  : Enterobacteriaceae 

Marga  : Shigella 

Jenis  : Shigella sonnei    (NCBIa, 2012) 
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Shigella sonnei merupakan kuman bentuk batang, ukuran 0,5-0,7µm x 2-

3µm. Sifat pertumbuhannya adalah aerob, pH pertumbuhan 6,4-7,8, suhu 

pertumbuhan optimum 45ºC (Jawetz et al., 2001). Shigella sonnei tidak 

memfermentasi laktosa, membentuk asam dari karbohidrat tapi juga sering 

memproduksi gas (Jawetz et al., 2007). Bakteri Gram negatif ini dapat 

menyebabkan  disentri basiler (Gibson, 1986). 

4. Pseudomonas aeruginosa 

Sistematika Pseudomonas aeruginosa adalah sebagai berikut : 

Filum : Proteobacteria 

Kelas : Gamma Proteobacteria 

Bangsa : Pseudomonadales 

Suku : Pseudomonadaceae 

Marga : Pseudomonas 

Jenis : Pseudomonas aeruginosa    (NCBIb, 2012) 

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri batang Gram negatif  yang 

tidak meragi karbohidrat. Suhu pertumbuhan optimum adalah 35ºC, tetapi dapat 

tumbuh juga pada suhu 42ºC (Jawetz et al., 2001). Pseudomonas aeruginosa 

membentuk koloni bulat, halus dengan warna flouresen kehijauan (Jawetz et al., 

2007). Bakteri Gram negatif  inidapat menyebabkan infeksi pernafasan, saluran 

kemih, pencernaan, dan jaringan kulit (Phee, 2012).  

5. Staphylococcus aureus 

Sistematika Staphylococcus aureus adalah sebagai berikut : 

Divisi : Protophyta 

Kelas : Schizomycetes 

Bangsa : Eubacteriales 

Suku : Micrococcaceae 

Marga : Staphylococcus 

Jenis : Staphylococcus aureus    (NCBIc, 2012) 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif yang berbentuk 

kokus, fakultatif anaerob, sangat tahan terhadap pengeringan, merupakan flora 

normal yang ada pada kulit dan saluran pernafasan bagian atas. Bakteri Gram 
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positif ini dapat menyebabkan infeksi pada folikel rambut, bisul, infeksi pada 

luka, meningitis, dan pneumonia (Entjang, 2003). Staphylococcus aureus 

memfermentasi karbohidrat, menghasilkan asam laktat, memfermentasi manitol, 

dan tidak menghasilkan gas (Jawetz et al., 2007). 

6. Antibakteri 

Antibakteri adalah obat atau senyawa kimia yang digunakan untuk 

membasmi bakteri, khususnya bakteri yang bersifat merugikan manusia (Pelczar 

dan Chan, 1988). Berdasarkan mekanisme kerjanya antibakteri dibagi dalam 4 

kelompok antara lain: 

a. Antibakteri yang menghambat sintesis dinding sel bakteri.  

b. Antibakteri yang mengganggu keutuhan membran sel bakteri.  

c. Antibakteri yang menghambat sintesis asam nukleat sel bakteri.  

d. Antibakteri yang menghambat sintesis protein sel bakteri (Ganiswara et al., 

1995). 

7. Uji Aktivitas Antibakteri 

Pengamatan potensi antibakteri dapat dilakukan dengan metode, yaitu : 

a. Metode dilusi  

Metode dilusi menggunakan antimikroba dengan kadar yang menurun 

secara bertahap, baik dengan media cair atau padat. Kemudian media diinokulasi 

bakteri uji dan dieramkan. Tahap akhir dengan melarutkan antimikroba dengan 

kadar yang dapat menghambat atau mematikan. Uji kepekaan cara dilusi 

memakan waktu dan penggunaannya dibatasi pada keadaan tertentu saja. 

b. Metode difusi 

Metode difusi merupakan metode yang paling sering digunakan.Cakram 

kertas saring berisi sejumlah tertentu obat yang ditempatkan pada permukaan 

medium padat yang sebelumnya telah diinokulasi dengan bakteri uji pada 

permukaannya. Setelah inkubasi, diameter zona hambat disekitar cakram 

digunakan untuk mengukur kekuatan hambatan obat terhadap organisme uji 

(Jawetz et al., 2007). 
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8. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis adalah suatu kromatografi planar yang mana fase 

diamnya berupa lapisan yang seragam pada permukaan bidang datar (Gandjar, 

Rohman, 2007). Fase diam yang banyak digunakan adalah silika dan serbuk 

selulosa, sedangkan mekanisme yang utama pada KLT adalah partisi dan adsorbsi 

(Rohman, 2009). 

9. Bioautografi 

Bioautografi merupakan metode untuk mendeteksi bercak pada 

kromatogram hasil KLT yang memiliki aktivitas antibakteri, antifungi, dan 

antivirus (Pratiwi, 2008). 

Ada 2 metode bioautografi, yaitu : 

a. Bioautografi kontak 

Bioautografi kontak dilakukan dengan menyentuhkan plat KLT pada 

permukaan media agar yang telah ditanami mikroorganisme. Letak senyawa aktif 

akan tampak sebagai area jernih dengan latar belakang keruh. 

b. Biautografi Overlay 

Bioautografi overlay dilakukan dengan cara menuangkan media agar yang 

telah dicampur dengan mikroorganisme di atas permukaan plat KLT. Area 

hambatan dilihat dengan penyemprotan menggunakan tetrazolium klorida. 

Senyawa aktif sebagai antimikroba akan tampak sebagai area jernih dengan latar 

belakang ungu (Pratiwi, 2008). 

 

E. Landasan Teori 

Ekstrak metanol daun Annona muricata memiliki aktivitas antibakteri pada 

strain E. coli (Arthur et al., 2011) dan Staphylococcus aureus pada konsentrasi 

0,6% (Prachi, 2003). Ekstrak aseton daun sirsak asal Cuba aktif terhadap 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Shigella flexneri, Staphylococcus 

albus, dan Staphylococcus aureus dengan metode difusi (Taylor et al., 2002). 

Fraksi non polar ekstrak etanol daun sirsak mempunyai aktivitas antibakteri 

dengan nilai KHM sebesar 3,5% untuk Klebsiella pneumonia dan 4% 

Staphylococcus epidermidis (Septianingrum, 2011). Selain itu, buah sirsak 
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menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus (Vieira et al, 

2010). 

Senyawa fitokimia yang terkandung dalam daging buah sirsak seperti 

antosianin, flavonoid, tanin, saponin (steroid, triterpenoid), dan alkaloid (Onyechi 

et al., 2012). Ekstrak etanol daun Annona muricata mengandung senyawa 

alkaloid, flavonoid, saponin, dan tannin (Vijayameena, 2013). 

 

F. Hipotesis 

Fraksi n-heksan ekstrak etanol daging buah sirsak (Annona muricata L.) 

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, dan Shigella sonnei yang mengandung senyawa steroid, 

triterpenoid, dan alkaloid.  

 

 

 

 

 

 

 


