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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

             Obat tradisional masih menjadi salah satu obat mujarab, terbukti memiliki 

beberapa manfaat untuk kesehatan dan dapat mengobati banyak penyakit. Sekitar 

80% penduduk di Asia dan Afrika masih mengandalkan pengobatan dengan obat 

tradisional sebagai pengobatan primer. Faktor pendorong terjadinya peningkatan 

penggunaan obat tradisional adalah obat tradisional murah, mudah didapat 

(Muchlisah, 2001), dan memiliki efek samping lebih kecil dibandingkan 

pengobatan dengan obat kimia atau melalui operasi (Mahendra, 2006). 

           Salah satu tanaman yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit adalah 

buah asam gelugur (Garcinia atroviridis). Asam gelugur digunakan secara luas 

sebagai penyedap masakan oleh masyarakat Melayu, tetapi juga terbukti 

bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Selain itu juga bersifat antioksidan dan 

mampu menurunkan bobot badan dan kolesterol. Mackeen (1998) meneliti 

bioaktivitas ekstrak etanol air dari tanaman ini yang memberikan hasil bahwa 

ekstrak tersebut mempunyai aktivitas antibakteri, antifungi, antioksidan, 

antitumor, dan antimalaria. Permana et al., (2000) telah berhasil mengisolasi 

senyawa benzokuinon atrovorinon dan depsidon atrovirisidon dari akar tanaman 

asam gelugur yang mempunyai aktivitas sitotoksik terhadap sel Hela dan aktivitas 

antibakteri terhadap Bacillus cereus dan Staphylococcus aureus. Buah asam 

gelugur telah dilaporkan mempunyai efek menurunkan kolesterol dan  kerusakan 

DNA pada hewan uji (Amran et al., 2010). Selain itu senyawa lupalbigenin dan 

mangostin berhasil diisolasi dari buah Garcinia dulcis yang mempunyai aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dengan Kadar Hambat Minimum 

(KHM) berturut-turut sebesar 8 dan 4 ppm (Dechathai et al., 2005). 

               Oleh karena itu pada penelitian ini akan dilakukan uji aktivitas 

antibakteri ekstrak etanol buah asam gelugur menggunakan metode dilusi padat 

terhadap Staphylococcus aureus dan Shigella dysenteriae. Hasil penelitian ini 

diharapkan mampu memperoleh antibakteri yang efektif untuk pengobatan infeksi 

yang disebabkan kedua bakteri tersebut. 
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B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu : 

1. Berapa Kadar Hambat Minimum (KHM) dan Kadar Bunuh Minimum (KBM) 

ekstrak etanol buah asam gelugur terhadap Staphylococcus aureus dan 

Shigella dysenteriae? 

2. Senyawa apa yang terkandung dalam ekstrak etanol buah asam gelugur yang 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Shigella 

dysenteriae? 

 

C. Tujuan Penelitian 

        Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Menentukan Kadar Hambat Minimum (KHM) dan Kadar Bunuh Minimum 

(KBM) ekstrak etanol buah asam gelugur terhadap Staphylococcus aureus 

dan Shigella dysenteriae menggunakan metode dilusi padat. 

2. Mengetahui senyawa kimia yang terdapat dalam ekstrak etanol buah asam 

gelugur yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus 

dan Shigella dysenteriae menggunakan metode bioautografi. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman asam gelugur (Garcinia atroviridis Griff. et Anders) 

a. Klasifikasi  

Tanaman asam gelugur (Gambar 1) diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisi : Angiospermae 
Kelas : Magnoliopsida 

Anak kelas : Rosidae 
Bangsa : Guttiferales 
Suku : Glusiaceae 
Marga : Garcinia 
Jenis : Garcinia atroviridis Griff. et Anders (Backer dan van den Brink, 

1965)  
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                          Gambar 1. Buah dan tanaman asam gelugur (Mackeen, 1998)    
                  

Tanaman marga Garcinia tersebar di daerah tropis Asia. Jenisnya yang 

banyak dikenal, yaitu Garcinia cambogia umumnya dijumpai di India bagian 

selatan, sedangkan jenis lainnya, yaitu Garcinia atroviridis (asam gelugur) 

umumnya dijumpai di daerah Semenanjung Malaya (Rittirut & Siripatana 2007). 

Tanaman ini masih satu marga dengan manggis (Garcinia mangostana L.) dan 

asam kandis (Garcinia xanthocymus) yang menyebar di Asia Tenggara. 

b. Deskripsi tanaman 

Tinggi tanaman ini bisa mencapai 20 meter (Ari, 2006). Buah asam gelugur 

muda berwarna hijau kekuningan, berbentuk bulat seperti buah jeruk yang sudah 

dikupas, buah berbentuk bulat, berdiameter 7-10 cm, beralur 12-16 (Heyne, 

1987). 

c. Khasiat 

Beberapa studi kimia mengenai Garcinia sp yang dilakukan menunjukkan 

bahwa tanaman bermarga tersebut memiliki aktivitas sebagai antimikroba, 

antimalaria, antiinflamasi, dan antitumor. Buah ini biasanya dipotong dan 

dikeringkan, kemudian dimanfaatkan sebagai pemberi rasa asam dan penyedap 

masakan. Selain itu, buahnya yang tidak dikupas, apabila direbus dengan gula 

dapat dibuat selai (Heyne, 1987). Asam gelugur digunakan secara luas sebagai 

penyedap masakan oleh masyarakat Melayu. Tanaman yang sejenisnya yaitu 

Garcinia celebica berhasil diteliti mampu menghambat pertumbuhan 

Staphylococcus aureus, Shigella dysenteriae, dan Candica albicans (Widyowati 

dan Rahman, 2010). 
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d. Kandungan Kimia 
Garcinia atroviridis terbukti mengandung senyawa γ-lactone, atroviridin, 

atrovirisidone, atrovirinone, vitamin C, pentadekanoat, oktadekanoat, 

nonadecanoic, asam dodekanoat, beberapa asam organik (Mackeen et al., 2002), 

dan fenolik (Jantan et al., 2011). 

 
     (NCBIa, 2013) 

 
(Permana et al., 2000) 

  
(Deahathai et al., 2005) 

Gambar 2 Struktur atroviridin (A), atrovirinone (B), atrovirisidone (C), benzoquinone 
atrovirinone (D), depsidone atrovirisidone (E), dulcisisoflavone (F), dan dulcisxanthone (G). 
 
2. Staphylococcus aureus 

Klasifikasi dari Stapylococus aureus sebagai berikut: 
Divisio  : Protophyta  
Class : Schizomycetae 

Ordo  : Eubacteriales 

A B C 

D E 

F G 
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Familia  : Micrococcaceae 

Genus : Stapylococcus 
Species : Staphylococcus aureus (NCBIb, 2013) 

Staphylococcus aureus pada pembenihan agar darah menunjukkan koloni 

bakteri berbentuk bulat, berwarna putih agak kekuningan dengan permukaan 

cembung. Identifikasi Staphylococcus aureus dapat dilakukan dengan pewarnaan 

Gram, uji katalase, uji koagulase serta uji manitol (Poeloengan, 2009). 

Staphylococcus aureus adalah salah satu bakteri patogen utama yang berkaitan 

dengan infeksi nasokomial. Hampir setiap orang akan mengalami beberapa tipe 

infeksi dari Staphylococcus aureus antara lain empiema, pneumonia, dan sepsis 

dengan pernanahan pada semua bagian tubuh (Brooks et al., 2005). 
3. Shigella dysenteriae 

Klasifikasi dari Shigella dysenteriae adalah sebagai berikut: 

Divisio    : Monomychota 
Subdivisio   : Schizomycetea 

Clasiss  : Schizomycetes 
Ordo   : Eubacteriales 

Familia  : Enterobacteriaceae 
Tribe   : Eschericeae 

Genus   : Shigella 
Species  : Shigella dysenteriae (NCBIc, 2013). 

Shigella dysenteriae mempunyai ciri batang pendek atau basil tunggal, tidak 

berflagel, tidak berspora dan dapat memiliki kapsul. Bakteri ini hidup dalam 

suasana aerob, dapat memfermentasi berbagai macam karbohidrat kecuali laktosa, 

menghasilkan asam namun tidak menghasilkan gas (Radji, 2011). Bakteri            

S. dysenteriae dapat menyebabkan penyakit sigelosis, yaitu kondisi klinis yang 

ditandai dengan infeksi usus akut/radang usus yang disertai diare, buang air besar 

bercampur darah, nanah, dan lendir (Brooks et al., 2005). 

4. Aktivitas antibakteri 

Pengujian terhadap aktivitas antibakteri dilakukan melalui : 
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a. Metode Dilusi  

Metode dilusi cair maupun padat dengan menggunakan konsentrasi 

antibakteri yang menurun secara bertahap (Brooks et al., 2005). Dilusi cair 

memberikan hasil Kadar Hambat Minimum (KHM) dan Kadar Bunuh Minimum 

(KBM). Dilusi padat memberikan hasil KBM dengan membuat seri pengenceran 

antibakteri dengan media yang digunakan (Pratiwi, 2008). 

b. Metode Difusi 

Metode ini menggunakan cakram kertas saring yang telah berisi antimikroba 

yang ditempelkan di atas media yang terdapat suspensi bakteri. Diameter 

hambatan sekitar cakram menunjukkan aktivitas suatu obat terhadap bakteri 

(Brooks et al., 2005).  

5. Bioautografi 

Uji bioautografi mendeteksi bercak pada plat hasil KLT yang bertanggung 

jawab sebagai antibakteri, antijamur, ataupun antivirus. Bioautografi dibagi 

menjadi bioautografi kontak, langsung, dan overlay. Bioautografi langsung 

dilakukan dengan cara menyemprotkan bakteri uji pada plat KLT 

(Kusumaningtyas et al., 2008), sedangkan bioautografi kontak dilakukan dengan 

menempelkan plat KLT pada permukaan media agar yang telah terdapat suspensi 

bakteri. Area jernih menunjukkan adanya senyawa aktif. Bioautografi overlay 

dilakukan dengan meletakkan plat KLT di cawan petri dan dituangi media agar 

yang telah dicampur bakteri. Area hambatan diamati dengan disemprot 

tertrazolium klorida. Area jernih dengan latar belakang ungu menunjukkan adanya 

senyawa aktif (Pratiwi, 2008).  

 

E. Landasan Teori 

                 Ekstrak etanol-air buah asam gelugur (G. atroviridis) memiliki aktivitas 

sebagai antibakteri (Mackeen, 1998). Zakaria et al., (2011) meneliti ekstrak air 

daun G. atroviridis mempunyai aktivitas antibakteri terhadap S. aureus ATCC 

25923 dan  E. coli ATCC 25922 dengan KBM  sebesar  56,82 mg/mL. Jantan et 

al., (2011) telah melapor bahwa ekstrak metanol daun G.atroviridis mengandung 

senyawa fenolik. Isolat benzoquinone atrovirinone dan depsidone atrovirisidone 
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dari akar G. atroviridis telah diteliti mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus dengan diameter zona hambat berturut-turut sebesar 6,5 

mm dan 8 mm pada konsentrasi 10 µg/disk (Permana et al., 2000).  

Berbagai studi kimia mengenai tanaman bermarga Garcinia sp telah 

dilakukan. Deahathai et al. (2005) berhasil mengisolasi senyawa dulcisisoflavone 

dulcisxanthone dari buah G. dulcis yang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 

S. aureus dengan KHM berturut-turut sebesar 8 dan 4 ppm. Penelitian Widyowati 

dan Rahman (2010) memberi informasi bahwa ekstrak diklorometan-metanol 

(1:1) dari G. celebica mampu menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif 

maupun Gram negatif, sedangkan ekstrak yang sama dari G. tetandra hanya 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif saja. G. celebica 

mengandung senyawa terpenoid, flavonoid, dan tanin.  

 

F. Hipotesis 

 Ekstrak etanol buah asam gelugur mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Shigella dysenteriae dengan 

kandungan senyawa fenolik yang bertanggung jawab sebagai antibakteri. 

 

 

 


