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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Infeksi merupakan masalah yang cukup besar di Indonesia (Priyanto, 

2008). Penyakit infeksi disebabkan oleh mikroba patogen dan bersifat sangat 

dinamis (Darmadi, 2008). Sekitar 50 tahun yang lalu sudah ditemukan adanya 

antibakteri, namun infeksi masih menjadi masalah kesehatan yang cukup 

signifikan (Davey, 2006).  

Mikroorganisme penyebab terjadinya infeksi salah satunya adalah bakteri 

(Mitchell et al., 2006). Diantara banyak bakteri penyebab infeksi, dua diantaranya 

adalah Staphylococcus aureus (S. aureus) dan Eschericia coli (E. coli). S. aureus 

adalah bakteri Gram positif yang dapat menyebabkan infeksi pada kulit, 

meningitis, endokarditis, dan pneumonia. Sedangkan E. coli adalah bakteri Gram 

negatif menyebabkan infeksi saluran kemih, diare, meningitis, sepsis (Brooks et 

al., 2007). 

Antibakteri dapat diperoleh dari tumbuhan. Salah satu kandungan dari 

tumbuhan yang mempunyai aktivitas antibakteri adalah minyak atsiri. Minyak 

atsiri dapat menghambat bahkan mematikan kuman dengan mengganggu 

terbentuknya membran dan/atau dinding sel (Ajizah, 2004).  

Bawang putih anggur (Pseudocalymma alliaceum (Lam.) Sandwith) 

merupakan salah satu tanaman yang mempunyai kandungan minyak atsiri 

(Guilhon et al, 2012). Tanaman ini biasanya digunakan untuk tanaman hias 

sebagai tanaman pagar (Kencana, 2008). Bagian dari tumbuhan bawang putih 

anggur diantaranya daun, kulit batang pohon, dan akar dapat digunakan sebagai 

obat tradisional seperti antiinflamasi, rematik, batuk, demam, dan antimikroba 

(Taylor, 2006). Ekstrak etanol mempunyai aktivitas sitotoksik dan antifungi 

terhadap jamur Tricophyton rubrum, T. mentographytes, Microsporum gypsum. 

Ekstrak petroleum eter dari daun mengandung n-alkana, n-alkanol, 16-

hentriacontanon, dan sterol yang dapat menghambat pertumbuhan S. aureus, 

Staphylococcus albus, Streptococcus viridans, E. coli, Pseudomonas pvocyanea, 
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Klebsiella (Sharma, 1993). Penelitian yang dilakukan oleh Chirunthorn et al 

(2005) menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun memiliki aktivitas antimikroba 

yang lebih baik dari ekstrak petroleum eter terhadap bakteri Staphylococcus spp. 

Kayu putih (Melaleuca leucadendron L.) salah satu tanaman di Indonesia 
yang telah lama digunakan untuk mengatasi gangguan kesehatan. Tanaman ini 
mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, antirematik, antispasmodik, antiseptik, 
fungisida, dan stimulan (Duke, J.A. et al, 2002). Kandungan minyak atsitri dari 
daunnya diketahui mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Acinetobacter 
baumanii, Aeromonas veronii biogroup sobria, Enterococcus faecalis, E. coli, 
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica subsp. 
enterica serotype typhimurium, Serratia marcescens, S. aureus dan antifungi 
terhadap Candida albicans. (Hammer, K.A. et al, 1999).  

Minyak atsiri daun bawang putih anggur dan minyak atsiri daun kayu putih 
mempunyai aktivitas antibakteri. Pada penelitian sebelumnya minyak atsiri daun 
kayu putih asal Ukraina konsentrasi 100% mempunyai aktivitas antibakteri 
terhadap S. aureus dan  E. coli dengan zona hambat masing-masing sebesar 
7,7±0,9 dan 8,1±0,6 (mm) (Kon dan Rai, 2012) sedangkan minyak atsiri daun 
bawang putih anggur belum diketahui seberapa besar daya hambatnya. Hal ini 
mendasari dilakukan pengujian terhadap kedua minyak atsiri tersebut. 
 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah minyak atsiri daun bawang putih anggur memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri S. aureus dan E. coli? 

2. Apakah minyak atsiri minyak atsiri daun kayu putih memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri S. aureus dan E. coli? 

3. Bagaimana perbedaan aktivitas antibakteri antara minyak atsiri daun bawang 

putih anggur dan minyak atsiri daun kayu putih terhadap bakteri S. aureus dan 

E. coli? 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui ada tidaknya aktivitas antibakteri minyak atsiri daun bawang putih 

anggur terhadap bakteri S. aureus dan E. coli. 
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2. Mengetahui ada tidaknya aktivitas antibakteri minyak atsiri daun kayu putih 

terhadap bakteri S. aureus dan E. coli. 

3. Mengetahui perbedaan aktivitas antibakteri antara minyak atsiri daun 

bawang putih anggur dan minyak atsiri daun kayu putih terhadap bakteri S. 

aureus dan E. coli. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Bawang Putih Anggur 

a. Klasifikasi 

Klasifikasi Pseudocalymma alliaceum (Lam.) Sandwith adalah sebagai berikut : 

Domain : Eukaryota 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Viridaeplantae 

Phylum : Tracheophyta 

Subphylum : Euphyllophytina 

Infraphylum : Radiatopses 

Class  : Magnoliopsida 

Subclass : Lamiidae 

Superorder : Lamianae 

Order  : Scrophulariales 

Family  : Bignoniaceae 

Genus  : Pseudocalymma 

Species : Pseudocalymma alliaceum (Lam.) Sandwith (Rahmawati, 2011) 

b. Khasiat 

Ekstrak air dari daunnya mempunyai khasiat sebagai antifungi (Rana et al, 

1999) dan sebagai larvasida (Shrankla, 2012). Fraksi ekstrak daun bawang putih 

anggur mampu menghambat pertumbuhan sel HeLa (sitotoksik) (Oggi, 2008) dan 

pertumbuhan virus Newcastle Desease (Rahmawati, 2011). Ekstrak petroleum eter 

daun bawang putih anggur memiliki efek antioksidan dan antifungi yang jauh 

lebih besar dari ekstrak etanolnya, sedangkan sitotoksik dan antimikroba 
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ditunjukkan hasil yang lebih baik pada ekstrak etanolnya. Di negara Thailand 

tanaman ini digunakan sebagai tanaman hias (Chirunthorn et al., 2005). 

c. Kandungan kimia 

Bawang putih anggur mengandung senyawa tidak menguap dan menguap. 

Senyawa menguap dari daun dan bunga segar dihasilkan dialil disulfida, dialil 

trisulfida, dialil tetrasulfida, 1-octen-3-ol. Persentase kandungan dialil sulfida dan 

dialil trisulfida masing-masing 31,38% dan 30,55% (Zoghbi et al., 2009), dialil 

monosulfida, alil metil disulfida, dithiosiklopentena, alil propil disulfida, alil metil 

trisulfida, 3-vinil-1,2-diti-5-ena, tritiasikloheksena, 3-vinil-1,2-diti-4-ena, alil 

propil trisulfida, alil metil tetrasulfida. Senyawa yang diperoleh dari daun segar 

lainnya adalah 2-metil-2-pentenal, cis-diprofenil disulfida, trans-diprofenil 

disulfida, metil salisilat, profenil propil trisulfide, alil isobutil sulfida, 3,4-dimetil-

2,3-dihidrotiofen-2-on, alil isobutil disulfida, nonanetiol, diisoamil disulfida, alil 

propil tetrasulfida (dalam bunga segar), dan etil alil sulfida (Ganapaty dan Beknal, 

2004 cit Zoghbi et al., 2009). 

  
Gambar 1.  Tanaman bawang putih anggur 

 

2. Minyak Atsiri Daun Kayu Putih 

Minyak atsiri daun kayu putih dapat digunakan sebagai alternatif pembasmi 

serangga (Ko Ko et al, 2009), menurunkan aktivitas lokomotor (Muchtaridi et al., 

2004). Penduduk pribumi di Malaya menggunakannya untuk obat sakit perut dan 

saluran pencernaan (obat dalam), serta sebagai obat kulit (obat luar). Menurut 
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penduduk pribumi minyak ini sangat efektif untuk insektisida. Di negara barat 

dulu digunakan sebagai obat luar untuk penyakit reumatik (Guenther, 1990). 

Minyak atsiri yang dibuat dalam bentuk aerosol dapat digunakan untuk 

membasmi Aedes aegypti dan Ae. albopictus (Bakar et al., 2012).  

Minyak atsiri daun kayu putih mempunyai 26 komponen kimia (Kumar et 

al, 2005) diantaranya alfa-terpineol, (E)-kariofilen, ß-pinena, alfa-humulen, ß-

selinena, ß-mirsena, alfa-selinena, alfa-terpenil asetat (Muchtaridi et al, 2004) dan 

1,8-sineol (Sakasegawa, 2003). Identifikasi komponen minyak atsiri yang 

didestilasi dari daun kayu putih segar dengan GCMS menunjukkan minyak atsiri 

tersebut mengandung 32 komponen, tujuh diantaranya merupakan komponen 

utama yaitu α-pinen (1,23%), sineol (26,28%), α-terpineol  (9,77%), kariofilen 

(3,38%), α-kariofilen  (2,76%), ledol (2,27%), elemol (3,14%) (Siregar, 2010) 

terpinen-4-ol, limonen, ß-kariofilen, α-selinena, ß-selinena (Khan dan 

Abourashed, 2010). Daun kayu putih kering mengandung 26 komponen, tujuh 

komponen diantarannya merupakan komponen utama yaitu α-pinen (1,23%), 

sineol (32,15%), α-terpineol (8,87%), kariofilen (2,86%), α- kariofilen (2,31%), 

ledol (2,17%), dan elemol (3,11%) (Siregar, 2010). 

 
 

Gambar 2. Minyak atsiri daun kayu putih koleksi B2P2TO2T 
 

 Indeks bias minyak atsiri daun kayu putih mempunyai standar SNI sebesar 

1,4640-1,4720 pada 20°C. Warna minyak atsiri jernih sedikit kekuningan. Aroma 

minyak memiliki bau seperti kamfer agak menyengat dengan kesan dingin 

(Guenther, 1990). 
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3. Staphylococcus aureus 

Klasifikasi dari S. aureus sebagai berikut: 

Divisio  : Procaryotha  

Class  : Schizomycetes 

Ordo   : Eubacteriales 

Familia  : Micrococcaceae 

Genus  : Stapylococcus 

Species : Staphylococcus aureus (Todar, 2012). 

S. aureus berbentuk koloni bulat yang mengkilat serta tampak halus di 

media dengan warna abu-abu hingga kuning emas. Bakteri ini mampu tumbuh 

dengan hasil yang paling baik pada suhu 20°-35° C, tapi jika menginginkan 

pertumbuhan cepat diinkubasi pada suhu 37°C. Pada kondisi panas, kering dengan 

suhu 50°C dalam waktu 30 menit, umumnya mampu bertahan (Brooks et al., 

2001) 

Infeksi lokal yang ditimbulkan oleh S. aureus diantaranya infeksi folikel 

rambut dan jerawat. Kontaminasi langsung dari luka pun juga dapat terjadi 

misalnya osteomielitis kronik setelah patah tulang terbuka, patah tulang tengkorak 

disertai meningitis, atau mungkin infeksi bisa juga setelah operasi. Di vagina, 

bakteri ini juga ditemukan pada tampon berupa luka atau infeksi yang terlokalisir. 

Selain itu, jika bakteri S. aureus menyebar bisa menyebabkan meningitis, infeksi 

paru-paru, endokarditis, dan osteomielitis hematogenus akut (Brooks et al., 2001).  

4. Escherichia coli 

Klasifikasi dari Escherichia coli adalah sebagai berikut  

Domain :Bacteria 

Phylum :Proteobacteria 

Class  :Gamma Proteobacteria 

Order  :Enterobacteriales 

Family  :Enterobacteriaceae 

Genus  :Escherichia 

Species :Escherichia coli (Todar, 2012) 
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E. coli merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang pendek yang 

memiliki panjang sekitar 2 µm, diameter 0,7 µm, lebar 0,4-0,7µm dan bersifat 

anaerob fakultatif. Bakteri ini membentuk koloni yang bundar, cembung, dan 

halus dengan tepi yang nyata. 

Penyakit klinis yang dapat disebabkan oleh E. coli adalah penyakit usus / 

diare, infeksi saluran kemih, sepsis, dan meningitis. Gejala diare secara tiba tiba, 

namun jarang disertai muntah (Brooks et al, 2001). 

 

E. Landasan Teori 

Minyak atsiri daun bawang putih anggur mempunyai aktivitas antimikroba 

(Ganapaty dan Beknal, 2004). Ekstrak air daun kering bawang putih anggur dari 

India menunjukkan aktivitas antimikroba (Rao dan Rao, 1985). Senyawa 

golongan sulfida seperti dialil sufida, dialil disulfida, dialil trisulfida, dan dialil 

tetrasulfida merupakan komposisi terbesar pada kandungan senyawa menguap 

pada daun bawang putih anggur yang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap S. 

aureus (Kim et al., 2004). 

Minyak atsiri daun kayu putih mempunyai aktivitas antimikroba terhadap 

S. aureus, Bacillus subtilis, Candida albicans, dan T. mentagrophytes dengan 

KHM secara berurutan 2,5 %, 1,25 %, 0,63 %, dan 0,16 % (v/v) (Lohakachornpan 

& Rangsipanuratn, 2001). Menurut Hammer et al (1999) minyak atsiri daun kayu 

putih mempunyai aktivitas antibakteri dengan nilai KHM sebesar 1,0 % v/v 

terhadap S. aureus dan 2,0 % v/v terhadap E. coli. Penelitian lain menyebutkan 

bahwa minyak atsiri daun kayu putih konsentrasi 100% mempunyai aktivitas 

antibakteri terhadap S. aureus dan E. coli dengan diameter zona hambat masing-

masing 7,7±0,9 dan 8,1±0,6 (mm) (Kon dan Rai, 2012). 

Kandungan minyak atsiri daun kayu putih diantaranya adalah 1,8-sineol, 

α-pinen, α-terpineol, ß-pinen dan terpinolen. Menurut Kulkarni et al (2012) 

kandungan-kandungan tersebut mempunyai aktivitas antibakteri. Senyawa 1,8-

sineol mempunyai aktivitas antimikroba spektrum luas, serta diketahui juga 

bahwa senyawa terpinolen mempunyai aktivitas antibakteri terhadap S. aureus 

(Lohakachornpan dan Rangsipanuratan, 2001). 
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F. Hipotesis 

Minyak atsiri daun bawang putih anggur dan minyak atsiri daun kayu 

putih mempunyai aktivitas antibakteri terhadap S. aureus dan E. coli.  

 

 

 


