
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Glukosa adalah monosakarida yang berperan sebagai sumber karbon pada 

media pertumbuhan mikrobia, yang juga merupakan salah satu produk pertanian 

yang murah dan mudah ditemukan serta memiliki kandungan gula yang stabil 

sebagai sumber karbon bagi bakteria (Zahroh et al. 2011). Para ahli ekologi 

mikroba telah mengidentifikasi berbagai jenis mikroba yang berupa konsorsium 

bakteri dan yeast. Pertumbuhan bakteri maupun golongan jamur sangat 

dipengaruhi oleh adanya sumber karbon yang cukup, suhu yang optimal, dan 

kondisi pH yang cocok serta kondisi lain yang mendukung (Frank, 1999 cit 

Nainggolan, 2009). Sumber karbon yang berperan sebagai nutrisi diperlukan 

untuk kelangsungan hidup bakteri. Jika nutrisi melimpah, viabilitas meningkat 

(Nainggolan, 2009). 

Leepel et al. (2009) mengungkapkan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

glukosa yang ditambahkan pada media Sabouraud maka semakin meningkat pula 

pertumbuhan koloni Candida albicans baik pada isolat klinik maupun strain 

ATCC 10231. Penelitian lain menyatakan bahwa glukosa tidak sebagai sumber 

nutrisi tetapi sebaliknya, justru mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Mahae 

et al. (2011) meneliti bahwa kompleks glukosa 5%-kitosan memiliki 

penghambatan bakteri terhadap Staphylococcus aureus setelah inkubasi selama 24 

jam. Childree (2011) menyatakan efektivitas pengobatan tuberkulosis dan 

beberapa infeksi lain meningkat ketika pengobatan menggunakan antibiotik 

bersamaan dengan glukosa dan merupakan langkah yang mudah untuk 

pengobatan infeksi bakterial yang kronis. Sebanyak 120 kasus pasien dilaporkan 

dengan luka yang terinfeksi dan lesi superfisial lainnya yang diobati 

menggunakan gula (kandungan utama glukosa), memiliki tingkat penyembuhan 

sebesar 99,2% (Chirife et al.,1983 cit Herszage et al.,1980). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka perlu dilakukan uji aktivitas 

antibakteri glukosa terhadap penghambatan pertumbuhan bakteri. Glukosa murni 
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diuji aktivitas antibakteri terhadap golongan bakteri Gram positif dan Gram 

negatif yaitu Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtillis, 

dan Escherichia coli. S. aureus merupakan golongan bakteri Gram positif yang 

bisa menyebabkan infeksi piogenik (menghasilkan pus) yang sering terjadi pada 

manusia. B. subtilis adalah bakteri non patogen yang merupakan Gram positif 

dapat menyebabkan penyakit bakteremia, septikaemia, dan endokardis (Samiullah 

& Bano, 2011). Bakteri E. coli merupakan bakteri Gram negatif yang 

menyebabkan infeksi pada traktus urinarius dan gangguan pencernaan seperti 

diare, sedangkan P. aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif dan termasuk 

golongan bakteri patogen (Rahmaningsih et al., 2012) penyebab penyakit infeksi 

saluran kemih, meningitis, diare, nekrosis entrokolitis, dan pneumonia (Foca et 

al., 2000). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan data baru tentang 

glukosa sebagai agen antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtillis, dan Escherichia coli 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka diperoleh perumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah glukosa memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtillis, dan Escherichia coli ? 

2. Berapa  kadar hambat minimum (KHM) dan kadar bunuh minimum (KBM) 

glukosa yang mampu menghambat dan membunuh bakteri Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtillis, dan Escherichia coli? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri glukosa terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtillis, dan Escherichia coli. 

2. Mengetahui kadar hambat minimum (KHM) dan kadar bunuh minimum 

(KBM) glukosa terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Bacillus subtillis, dan Escherichia coli. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Glukosa 

Glukosa merupakan suatu karbohidrat yang dapat disintesis oleh tanaman 
hijau pada waktu proses fotosintesis. Rumus umum glukosa yaitu C6H12O6 atau 
biasa disebut dengan dekstrosa (Edahwati, 2010). Glukosa disebut dekstrosa 
(Gambar 1) atau gula anggur karena mempunyai sifat memutar bidang polarisasi 
ke kanan. Monosakarida atau gula tunggal ini tidak dapat dipecah lagi menjadi 
rumus struktur kimia yang lebih sederhana lagi. Glukosa tidak mudah mengkristal 
seperti sukrosa. Inti kristal tidak dapat terbentuk sampai larutan glukosa mencapai 
kejenuhan 75%, tetapi glukosa akan mengkristal pada saat suhu tinggi (Indah,  
2009). 

 
Gambar 1. Struktur kimia D-glukosa 

Kelarutan glukosa sama seperti kelarutan sukrosa pada saat suhu 600C. Pada 

saat suhu di bawah 600C kelarutan glukosa lebih rendah dibanding sukrosa. Suhu 

transisi glukosa yaitu pada saat suhu 500C, ketika suhu di bawah 500C monohidrat 

glukosa akan membentuk fasa padat (Indah,  2009). 

2. Bakteri 

a. Staphylococcus aureus 

Klasifikasi bakteri Staphylococcus aureus : 

Kingdom  : Prothophyta 

Kelas  : Schizomycetes 

Bangsa  : Eubacteriates 

Marga  : Staphylococcus 

Jenis  : Staphylococcus aureus      (Salle, 1961). 

Pada pemeriksaan mikroskopis, organisme ini tampak sebagai kelompok 

Gram positif. Selnya berbentuk bulat dengan diameter ± 1 µm, berkelompok 

seperti anggur yang memungkinkan dirinya dapat terbagi dalam beberapa bentuk 

(Brown et al., 2005).  
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Staphylococcus aureus dapat dibedakan dengan spesies staphylococcus lain 
dari deoksiribonuklease, hasil positif tes koagulase, fermentasi manitol, dan 
pigmentasi keemasan koloninya. Bakteri tersebut dapat hidup dalam lingkungan 
baik aerob maupun anaerob, dan sebagian besar mampu memfermentasi manitol 
dalam keadaan anaerob (Brown et al ., 2005).  

Staphyloccos aureus merupakan bakteri patogen utama pada manusia yang 
menyebabkan berbagai penyakit secara luas yang berhubungan dengan toxic shock 
syndrome sebagai akibat dari keracunan pangan. Bakteri ini dapat membuat 
enterotoksin yang dapat menyebabkan keracunan makanan (Ajizah et al., 2007). 
b.  Escherichia coli 

Klasifikasi bakteri Escherichia coli : 
Famili  : Enterobacteriaceae 
Genus  : Escherichia 
Spesies  : Escherichia coli                       (Manning & Edward, 2005). 

Escherichia coli merupakan bakteri Gram negatif yang membentuk rantai 
dan memiliki bentuk batang pendek. Pada keadaan pembiakan yang tidak cocok 
dapat membentuk filamen yang panjang, bersifat aerob atau anaerob fakultatif,  
dan terjadi pergerakan pada sebagian strain Escherichia coli. Bakteri ini 
merupakan kelompok Enterobacteriaceae yang hidup di dalam saluran 
pencernaan manusia sebagai penghuni usus (enteron) dan bersifat patogen (Ajizah 
et al., 2007). 
c. Pseudomonas aeruginosa  

Klasifikasi bakteri Pseudomonas aeruginosa : 
Kelas : Gammaproteobacteria 

Ordo  : Pseudomonadales 

Famili : Pseudomonadaceae 

Genus : Pseudomonas 

Spesies : Pseudomonas aeruginosa     (NCBI, 2013). 

Karakteristik bakteri P. aeruginosa yaitu berbentuk batang lurus atau 
lengkung, memiliki ukuran 0,6 x 2 µm, dan termasuk bakteri Gram negatif, 
bakteri ini ditemukan satu-satu, berpasangan, dan terkadang membentuk rantai 
pendek, tidak berselubung, tidak berspora, serta mempunyai flagel monotrika 
(flagel tunggal pada kutub) sehingga selalu bergerak. 
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Bakteri ini pada suhu 37-420C dapat tumbuh dengan baik  dan termasuk 
bakteri aerob obligat yang dapat tumbuh dengan mudah pada jenis media, karena 
kebutuhan nutrisi bakteri P. aeruginosa sangat sederhana. Bakteri P. aeruginosa 
mampu menghasilkan satu atau lebih pigmen yang dihasilkan dari asam amino 
aromatik seperti fenilananin dan tirosin (Evita, 2006). 
d. Basillus subtillis  

Klasifikasi bakteri Basillus subtillis : 
Kelas  : Bacilli 
Ordo  : Bacilalles 
Famili : Bacillaceae 
Genus : Bacillus 
Spesies : Bacillus subtilis     (NCBI, 2013). 

Basillus subtilis merupakan bakteri saprofit, yang dapat hidup secara 
anaerob, tidak menyebabkan penyakit pada tanaman, memiliki spora dan bakteri 
ini adalah golongan Gram positif (Bradbury, 1986 cit Supriyadi, 2006), serta 
bakteri ini mampu menghasilkan beberapa jenis senyawa antimikroba seperti 
basilin, basilomisin B, difisidin, subtilisin, lesitinase, basitrasin, dan oksidifisidin 
(EPA, 1997 cit Supriyadi, 2006). 

Basillus subtilis memiliki karakteristik morfologi berendospora, tumbuh 
pada suhu 450C dan pada pH 5,70, serta memiliki karakteristik biokimia mampu 
tumbuh pada kandungan NaCl 1%, produksi asam dari karbon (manitol, arabinosa 
dan xylosa). Bakteri Basillus subtilis termasuk golongan bakteri Gram positif dan 
berflagela (Lear & Chun, 1988 cit Supriyadi, 2006). 
3. Antibakteri 

Antibakteri merupakan senyawa yang mampu menghambat atau membunuh 
proses kehidupan suatu mikroorganisme. Berdasarkan sifat toksisitas selektif ada 
antibakteri yang bersifat menghambat pertumbuhan bakteri yang biasa dikenal 
dengan istilah bakteriostatik dan antibakteri yang bersifat membunuh 
pertumbuhan bakteri biasa dikenal bakterisid. Kadar Hambat Minimal (KHM) 
merupakan konsentrasi terendah antibiotik yang mampu menghambat 
pertumbuhan bakteri, sedangkan Kadar Bunuh Minimal (KBM) adalah 
konsentrasi terendah antibiotik mampu membunuh 99,9% inokulum bakteri 
(Qayumi, 2007). 
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Uji aktivitas antibakteri dapat dilakukan menggunakan metode dilusi dan 
difusi. Uji difusi disk dilakukan dengan mengukur diameter zona bening yang 
membawa petunjuk adanya respon penghambatan pertumbuhan bakteri. Uji 
kepekaan harus memenuhi syarat yaitu jumlah bakteri 105-108 CFU/mL 
(Hermawan et al., 2007). 

Mekanisme antibakteri dalam proses penghambatan antara bakteri Gram 
positif dan Gram negatif berbeda, karena adanya pengaruh perbedaan kepekaan 
terhadap senyawa antibakteri yang terkandung. Bakteri Gram negatif cenderung 
lebih resisten terhadap komponen antibakteri (Kusmiyati & Agustini, 2007). 

 
E. Landasan Teori 

Hasil penelitian Chirife, et al., (1983) menyatakan bahwa glukosa dapat 
mengurangi infeksi pada luka. Pengurangan infeksi tersebut melalui mekanisme 
penurunan kadar air yang menyebabkan naiknya tekanan  osmotik sel. Tingginya 
tekanan osmotik menyebabkan kondisi lingkungan yang hipertonis sehingga sel 
mengalami dehidrasi dan terjadi kematian sel.  

Penelitian Childree  (2011), menyatakan bahwa efektivitas pengobatan 
tuberkulosis dan beberapa infeksi lain meningkat ketika pengobatan menggunakan 
antibiotik bersamaan dengan glukosa dan merupakan langkah yang mudah untuk 
pengobatan infeksi bakterial yang kronis 

Kompleks kitosan-gula menunjukkan potensi antimikrobia dan antioksidan 
yang lebih baik dibandingkan kitosan dalam keadaan tunggal. Efek kompleks 
kitosan-glukosa 5% memiliki potensi penghambatan terhadap bakteri 
Staphylococcus aureus. Penghambatan terhadap Pseudomonas aeruginosa 
melalui mekanisme interaksi antara muatan positif molekul kitosan dan muatan 
negatif dari membran sel mikrobia yang menghasilkan perubahan permeabilitas 
membran (Mahae, et al., 2011). 

 

F.  Hipotesis 

Glukosa memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtillis, dan Escherichia coli. 

 

 


