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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Penyakit infeksi sudah dikenal sejak jaman dahulu dan merupakan 

salah satu masalah serius dalam bidang kesehatan. Infeksi adalah penyakit 

yang disebabkan oleh masuknya mikroorganisme patogen  pada jaringan 

tubuh, terutama yang menyebabkan cedera seluler lokal akibat kompetisi 

metabolisme, toksin, replikasi intraseluler, atau respon antigen dan 

antibiotik. Salah  satu penyakit infeksi yang banyak diderita masyarakat 

Indonesia adalah infeksi usus atau diare. Penyebab diare adalah infeksi 

yang antara lain ditimbulkan oleh bakteri: Escherichia coli, Salmonella, 

Clostridium perferingen, Aeromonas, dan  Staphyllococus aureus 

(Sudoyo, 2009). 

Escherichia coli sebagai anggota flora normal usus manusia, 

namun terdapat pula strain dari bakteri ini dengan struktur antigen tertentu 

yang bersifat patogen yang dapat menyebabkan infeksi pada saluran 

pencernaan. E. coli dapat  menyebabkan infeksi pada traktus urinarius, 

juga dapat menyebabkan meningitis pada bayi prematur dan neonatal, 

gastroenteritis dan septisemia  (Jawetz et al., 2007; Salle, 1961).  

Berbagai macam antibiotik telah ditemukan untuk mengatasi 

penyakit infeksi sebagai terapi kausatif. Namun penggunaan antibiotik 

yang berlebihan justru dapat menimbulkan masalah resistensi, sehingga 
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khasiat antibiotika akan berkurang bahkan tidak berkhasiat sama sekali 

(Guilfiole, 2007). Selain itu, antibiotik  juga dapat menimbulkan suatu 

reaksi alergi dan supra-infeksi (Tjaydan Rahardja, 2007). Resistensi  E.coli 

terhadap antibiotik ditemukan  pada pasien  yang  dirawat  di ruang 

intensif RSUP Dr. Karyadi Semarang. Resistensi E.coli terhadap 

kloramfenikol sebesar 45,5%, siprofloksasin 50%, dan tetrasikin 57% 

(Setiawan, 2010).  

Keadaan tersebut  mendorong  para peneliti untuk mencari 

alternatif  pengobatan yang lebih efektif dan aman, antara lain dengan 

pemanfaatan obat dari bahan alam. Salah satu tanaman yang memiliki 

potensi sebagai tanaman obat adalah bawang putih yang memiliki nama 

ilmiah Allium sativum Linn. Bawang putih dikenal sebagai tanaman 

berumbi (umbi lapis).  Ada dua jenis bawang putih di Indonesia, yakni 

yang berumbi tunggal (satu tanaman satu umbi) dan yang berumbi 

majemuk ( satu tanaman  lebih dari satu umbi).  Varietas bawang putih 

berumbi majemuk  yang  banyak ditemui  di  Indonesia adalah Lumbu  

Hijau, Lumbu Kuning, Cirebon, Tawangmangu, jenis Ilocos dari Filipina 

dan jenis Thailand. Varietas Lumbu Hijau merupakan varietas unggul 

dibandingkan dengan varietas lainnya (Rukmana, 2012). 

Bawang putih mempunyai berbagai macam efek antioksidan 

terutama adalah kandungan asam sulfenat dibentuk dari dekomposisi 

allicin yang terdapat didalam bawang putih, selain sebagai antioksidan 

bawang putih juga mempunyai sifat antibakteri yang berasal dari 
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kandungan senyawa  sulfur  organik yaitu alliin (S-allyl-cysteine 

sulphoxide)  yang  disintesis dari asam  amino  sistein (Kemper,  2000; 

Milner 2001). Alliin  merupakan  senyawa  tidak  berbau  dan  tidak 

bersifat antibakteria namun apabila bawang putih mengalami destruksi 

atau dipotong dan dihancurkan,  maka allinase menkonversi alliin  

menjadi  allicin (diallylthiosulphinateatau 2-propenyl-2-propenethiol 

sulphinate). Allicin ini bersifat antibakteri dan memberi cita rasa yang 

“khas”. Dalam  penelitian (Abdon et al, 1972)  jus  bawang putih mentah 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus dan Salmonella typhi. 

Aktivitas antibakteri dalam bawang putih dapat digunakan dalam bentuk 

segar, jus, ekstrak, destilat atau fermentasi (Dewi, 2012). 

Di beberapa negara seperti China dan Korea sudah banyak produk 

olahan  yang  berasal dari bawang putih salah satunya adalah black   

garlic. Black garlic adalah bawang putih segar yang telah difermentasi 

selama  beberapa bulan didalam oven dengan menggunakan suhu 70°C 

tanpa perlakuan tambahan apapun  (Danan wang et al, 2010). Zat-zat yang 

terdapat didalam bawang putih segar tidak akan rusak selama proses 

fermentasi karena dibungkus dengan menggunakan allumunium foil. 

Setelah difermentasi selama beberapa bulan, maka warna bawang putih 

segar yang semula berwarna putih dan mengandung banyak air akan 

berubah warna menjadi hitam dan kadar airnya akan menghilang.  

Sedangkan aroma tajam yang terdapat didalam bawang putih segar  pun 

akan menghilang setelah difermentasi (Young-Min Lee et al, 2009). 
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Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kandungan 

senyawa sulfur organik berupa  aliin  yang  terdapat  didalam black garlic 

jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bawang putih biasa. Hal ini 

dikarenakan  senyawa  didalam  black  garlic  tidak  terurai  selama  proses 

fermentasi, termasuk senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri. Menurut 

penelitian (Sasaki, 2003) bahwa black garlic memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Bacillus antracis. Penelitian yang dilakukan oleh (Young-Min 

Lee et al, 2009)  bahwa black garlic dengan lama fermentasi 45 hari dan 

60 hari memiliki aktivitas antioksidan lebih kuat dibandingkan fermentasi 

15 dan 30 hari. Dalam studi sebelumnya  (Jang et al, 2008)  menyatakan 

bahwa konsumsi makanan yang mengandung 5% black garlic akan 

menurunkan total kolesterol dan trigliserida serta peningkatan kadar HDL 

karena black garlic memiliki senyawa dan efek antioksidan lebih besar 

dibandingkan dengan bawang putih biasa.   

Berdasarkan sumber-sumber pustaka diatas maka pada penelitian 

ini akan dilakukan  uji aktivitas antibakteri bawang putih dan black garlic 

terhadap Eschrichia coli sensitif dan multiresisten antibiotik. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

1. Subyek :Ekstrak bawang putih, ekstrak black garlic dan bakteri 

E.coli semsitif dan multiresisten antibiotik. 
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2. Objek : Aktivitas antibakteri ekstrak bawang putih dan black 

garlic terhadap Escherichia coli sensitif dan 

multiresisten antibiotik  

3. Parameter  : Diameter zona hambat pertumbuhan E.coli  sensisitf 

dan multiresisten menggunakan metode difusi sumuran. 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang 

menjadi inti penelitian ini adalah “Apakah ekstrak bawang putih dan black 

garlic mempunyai aktivitas antibakteri terhadap E.coli sensitif 

multiresisten antibiotik?”. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji aktivitas 

antibakteri ekstrak bawang putih dan  black  garlic terhadap E.coli sensitif 

dan multiresisten antibiotik. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Mengetahui adanya pengaruh aktivitas antibakteri ekstrak bawang 

putih dan black garlic terhadap Escherichia coli sensitif dan 

multiresisten antibiotik. 
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2. Manfaat Praktis 

Sebagai dasar untuk pengembangan ilmu dan penelitian lebih lanjut 

yang  terkait dengan black  garlic. 


