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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Salmonella merupakan kelompok basil Gram negatif yang mempengaruhi 

hewan dan manusia. Salmonella dapat menyerang manusia melalui makanan dan 

minuman. Infeksi Salmonella merupakan endemik di negara–negara berkembang 

(Faseela et al., 2010). Infeksi Salmonella pada manusia terlihat dalam dua jenis 

yaitu demam enterik baik tifoid atau paratifod dan gastroenteritis yang non-tifoid 

(Zhang et al., 2008). Indonesia merupakan salah satu negara dengan insiden 

demam tifoid, pada kelompok umur 5-15 tahun dilaporkan 180,3 per 100,000 

penduduk. Demam tifoid dapat dicegah dan biasanya dapat diobati dengan 

antibiotik (Ochiai et al, 2008). Pemberian antibiotik empiris yang tepat pada 

pasien demam tifoid sangat penting, untuk mencegah komplikasi dan mengurangi 

angka kematian. Kloramfenikol, ampisilin, dan kotrimoksazol merupakan 

antibiotik lini pertama yang telah dipakai selama puluhan tahun sampai timbulnya 

resistensi yang disebut Multidrug Resistant Salmonella Typhi (MDRST) 

(Sidabutar et al., 2010). 

Banyaknya jenis pembagian, klasifikasi, pola kepekaan kuman, dan 

penemuan antibiotika baru seringkali menyulitkan klinisi dalam menentukan 

pilihan antibiotika yang tepat ketika menangani suatu kasus. Hal ini merupakan 

salah satu faktor pemicu terjadinya resistensi (Peterson, 2005). Resistensi 

antibiotik adalah perubahan kemampuan bakteri menjadi kebal antibiotik (WHO, 

2011). Nagshetty et al (2010) dan Islam et al (2008) mengemukakan bahwa dari 

28 isolat Salmonella typhi telah resisten. Delapan isolat menunjukkan MIC 64 

µg/mL, enam belas isolat dengan MIC 128 µg/mL, sedangkan empat isolat 

menghasilkan MIC 256 µg/mL. Salmonella typhi bersifat sensitif terhadap 

amikasin sebesar 100 % dari 30 isolat. 

Ampisilin bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan 

mengikat satu atau lebih pada ikatan penisilin-protein (PBPs), sehingga 
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menyebabkan penghambatan pada tahapan akhir transpeptidase sintesis 

peptidoglikan dalam dinding sel bakteri, akibatnya biosintesis dinding sel 

terhambat dan sel bakteri menjadi pecah (lisis) (Dinkes, 2011). Sedangkan 

mekanisme kerja amikasin yaitu menghambat biosintesis protein dengan ikatan 

ireversibel aminoglikosida ke subunit 30S ribosom bakteri (WHO, 2011).  

Adanya resistensi terhadap ampisilin dan amikasin, mendorong 

dilakukannya penelitian untuk melakukan kombinasi antibiotik dengan bahan–

bahan alami yang dirasa memiliki potensi untuk mengatasi masalah kesehatan 

dengan efek negatif minimal, misalnya daun kemangi. Kombinasi ekstrak 

Ocimum dengan antibiotik sendiri menunjukkan efek sinergistik dibandingkan 

dengan aktivitas antibiotik saja, maupun aktivitas Ocimum saja. Peningkatan 

aktivitas penghambatan ditunjukkan pada antibakteri golongan aminoglikosida, 

tetrasiklin, kuinolon, penilisin, sefalosporin (Imran et al., 2012). Kemangi 

merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat yaitu sebagai obat, pestisida 

nabati, penghasil minyak atsiri, sayuran dan minuman penyegar (Hadipoentyanti 

dan Wahyuni, 2008). 

Minyak atsiri kemangi dapat dihasilkan melalui isolasi dengan destilasi 

air. Bagian yang didestilasi yaitu bagian batang dan daun. Manfaat minyak atsiri 

tanaman kemangi itu sendiri dalam pengobatan digunakan sebagai antivirus, 

antimikroba, antioksidan, dan antikanker (Sullivan, 2009). Ocimum basilicum 

(kemangi) dan Ocimum gratissimum merupakan kelompok penghasil eugenol. 

Senyawa kimia seperti ocimen, eugenol, linalool, dan sitral dalam minyak atsiri 

kemangi bersifat antibakteri (Knobloch et al, 1989 cit Hadipoentianty, 2008). 

Berdasarkan data di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

peningkatan aktivitas kombinasi antibakteri ampisilin atau amikasin dengan 

kemangi (Ocimum basilicum L.) terhadap Salmonella typhi. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini yaitu, apakah kombinasi minyak atsiri kemangi dengan 

antibiotik ampisilin atau amikasin dapat mempengaruhi aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri Salmonella typhi? 
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C. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini 

yaitu, mengetahui aktivitas kombinasi minyak atsiri kemangi dengan antibiotik 

ampisilin atau amikasin terhadap bakteri Salmonella typhi. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tumbuhan Kemangi 

a. Klasifikasi 

Klasifikasi tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Kingdom  : Plantae 

Phylum  : Magnoliophyta 

Class  : Magnoliopsida 

Order  : Lamiales 

Family  : Lamiacaea 

Genus  : Ocimum 

Species  :Ocimum basilicum (Sullivan, 2009) 

b. Kandungan kimia 

Chang et al (2009) menyatakan bahwa ada tiga puluh empat senyawa 

minyak atsiri teridentifikasi. Senyawa utama minyak atsiri kemangi yaitu linalool, 

eugenol, dan metil eugenol. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa daun yang 

berumur muda kaya linalool dan eugenol, sedangkan metil eugenol akan lebih 

tinggi kadarnya pada daun yang tua. Eugenol merupakan prekusor metil eugenol, 

sehingga diasumsikan bahwa eugenol disintesis pada saat daun masih muda. 

Terjadinya metilasi menjadi metil eugenol berlangsung seiring tumbuhnya 

tanaman dan menyebabkan daun menjadi tua. 

c. Kegunaan tanaman 

Manfaat minyak atsiri kemangi sebagai antivirus, antimikroba, 

antioksidan, dan sifat antikanker (Sullivan, 2009). Minyak atsiri daun kemangi 

mengandung eugenol yang bekerja sebagai antiseptik dan dengan merusak 

membran sel. Aktivitas antibakteri minyak atsiri daun kemangi lebih jelas terlihat 

pada bakteri Gram negatif dibanding Gram positif. Penelitian sebelumnya juga 
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menunjukkan aktivitas minyak atsiri daun kemangi yang menghambat 

pertumbuhan Candida albicans dan Aspergilus niger (Maryati dkk., 2007). 

2. Destilasi Minyak Atsiri Kemangi 

Penyulingan didefinisikan sebagai proses pemisahan komponen-komponen 

suatu campuran yang terdiri atas dua cairan atau lebih berdasarkan perbedaan titik 

didih komponen-komponen senyawa tersebut. Penelitian ini digunakan 

penyulingan uap air. Bahan tanaman yang akan diproses secara penyulingan uap 

dan air ditempatkan dalam suatu tempat yang bagian bawah dan tengah 

berlubang-lubang yang ditopang di atas dasar alat penyulingan. Bagian bawah alat 

penyulingan diisi air sedikit dibawah angsang. Bahan tanaman yang akan disuling 

hanya terkena uap, dan tidak terkena air yang mendidih (Sastrohamidjojo, 2004). 

3. Antibiotik 

Ampisilin merupakan penisilin semi sintetis disebut juga aminopenisilin. 

Ampisilin berbentuk anhidrat atau trihidrat mengandung tidak kurang dari 900 g 

tiap milligram C16H19N3O4S (Dinkes, 2011). Ampisilin adalah penisilin 

berspektrum luas dengan aktivitas terhadap banyak bakteri Gram positif dan Gram 

negatif, bakteri aerob, dan anaerob. Mekanisme aksi dengan menghambat 

biosintesis dinding mukopeptid. Ampisilin akan terdegradasi oleh beta-laktamase, 

sehingga aktivitasnya tidak termasuk pada organisme yang memproduksi enzim 

tersebut (Teong et al., 2011). 

Amikasin adalah 6-O-(3-amino-3-deoksi-α-1)-glukopiranosil)-4-O-(6-

amino-6-deoksi-α-D-glukopiranosil)-N1-[(2,S)-4-amino-2-hidroksibutanoil]-2-

deoksi-D-sterptamine, zat yang diperoleh dari kanamisin A (Ghaffari et al., 2010). 

Aminoglikosida adalah antibiotik spektrum luas berpotensi tinggi yang telah 

digunakan secara tradisional untuk pengobatan serius infeksi bakteri Gram 

negatif. Mekanisme aksinya yaitu membunuh bakteri dengan menghambat sintesis 

protein dengan mengikat 16S rRNA dan mengganggu integritas membran sel 

bakteri. Tahun 1994 era awal diperkenalkan turunan aminoglikosida yaitu 

streptomisin, diikuti penemuan serangkaian aminoglikosida seperti kanamisin, 

gentamisin, dan tobramisin. Semi sintetik aminoglikosida, dibekasin, amikasin, 

netilmisin, diperkenalkan pada tahun tujuh puluhan (Gamal et al., 2011). 
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4. Bakteri 

a. Klasifikasi 

Klasifikasi bakteri yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Kingdom  : Bacteria 

Phylum  : Proteobacteria 

Classis  : Gamma proteobacteria 

Ordo  : Enterobacteriales 

Familia  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Salmonella 

Species  : Salmonella typhi (Johnson, 2000) 

b. Morfologi 

Salmonella typhi merupakan golongan bakteri berbentuk batang, bergerak, 

tidak berspora, pada pewarnaan Gram bersifat negatif, ukuran bervariasi sekitar 1-

3,5 µm x 0,5-0,8 µm, besar koloni rata-rata 2-4 mm, mempunyai flagel peritrika 

sehingga dapat bergerak aktif, meragikan glukosa dan maltosa tetapi tidak 

meragikan laktosa atau sukrosa, memproduksi hydrogen sulfide, mereduksi nitrat 

menjadi nitrit, dan tumbuh pada suasana aerob dan anaerob fakultatif pada suhu 

15-41°C dengan pH pertumbuhan 6-8 (Jawetz et al., 2005). 

c. Patogenitas 

Salmonella typhi  masuk bersamaan dengan makanan atau minuman, yang 

selanjutnya masuk kedalam lambung dan bersarang dijaringan limfoid dinding 

usus. Demam tifoid mempunyai gejala yaitu suhu tubuh meningkat bertingkat 

sampai 40°C, umumnya nyeri diperut, konstipasi (kadang–kadang diare). Bakteri 

tersebut berada dalam darah hari ke-7 sampai ke-10. Terapi dengan antibiotik 

akan menurunkan suhu kembali normal, namun basil tifoid mungkin  masih ada 

dalam kandung empedu, ginjal, atau limpa karena tidak terjangkau antibiotik. Hal 

tersebut bisa menyebabkan carrier kejadian demam tifoid terulang kembali 

(Tambayong, 2000). 

5. Uji Aktivitas Kombinasi Antimikroba dengan Metode Difusi 

Uji aktivitas antimikroba berdasarkan pengukuran kemampuan zat 

antimikroba dalam menghambat pertumbuhan bakteri in vitro (Jawetz et al., 
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2005). Uji difusi merupakan metode yang sering digunakan dalam mengukur zona 

hambat. Disk antibakteri diletakkan pada permukaan media agar yang ditumbuhi 

bakteri. Selanjutnya diinkubasi dan akan membentuk hambatan bakteri atau 

bakteri yang mati, kemudian diukur kekuatan hambatannya (Jawetz et al., 2005). 
 

E. Landasan Teori 
 

Dalam penelitian Godoy et al (2012) ampisilin dan amikasin digunakan 

sebagai antibiotik untuk terapi infeksi Salmonella typhi. Ampisilin adalah obat 

golongan penisilin, sedangkan amikasin adalah obat golongan aminoglikosida. 

Kombinasi ekstrak Ocimum dengan antibiotik dengan metode disk difusi dapat 

meningkatkan sensitivitas bakteri. Penelitian menunjukkan efek sinergistik 

kombinasi Ocimum dengan antibiotik gentamisin (golongan aminoglikosida), 

penisilin, tetrasiklin, siprofloksasin, dan sefaleksin, dibandingkan dengan aktivitas 

antibiotik saja, ataupun aktivitas Ocimum saja (Imran et al., 2012). Interaksi 

antara ekstrak metanol Ocimum basilicum, dengan dua antibiotik yaitu 

siprofloksasin dan tetrasiklin terhadap S. typhimurium menggunakan metode 

difusi, menunjukkan peningkatan diameter zona hambat (Pathania et al., 2013). 
 

F. Hipotesis 

Kombinasi minyak atsiri kemangi dengan ampisilin atau amikasin 

menyebabkan peningkatan aktivitas antibakteri terhadap bakteri Salmonella typhi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


