
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanaman  telah  sering digunakan sebagai salah satu sumber yang memegang 

peranan penting dalam pengobatan (Islam, et.al., 2011), dan beberapa diantara 

tanaman tersebut digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri atau bahkan 

membunuhnya, dan sangat mungkin dikembangkan sebagai antibakteri baru 

(Askari et al., 2012). Penggunaan tanaman sebagai antibakteri didorong karena 

adanya resistensi bakteri terhadap antibiotik yang semakin luas. Pengembangan 

alternatif pengobatan dilakukan dengan menggunakan ekstrak tanaman obat 

sebagai sumber  potensi obat baru karena lebih murah, lebih mudah didapat, dan 

mempunyai efek samping yang relatif  lebih  rendah (Mustapha & Hafsat, 2007). 

Salah satu alternatif ekstrak yang bisa digunakan sebagai antibakteri adalah 

ekstrak daun anggur (Vitis vinifera L.). Ekstrak etanol daun anggur mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri baik bakteri Gram positif maupun bakteri 

Gram negatif. Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) yang diperoleh dari 

penelitian secara invitro terhadap bakteri Gram positif  yaitu Staphylococcus 

aureus  0,98±0,16 mg/mL (Abramovic, et al., 2012) dan Staphylococcus aureus 

multiresisten 50 µg/mL (Askari et al., 2012). Penelitian Askari et al. (2012) juga 

menunjukan adanya KHM terhadap bakteri Gram negatif Pseudomonas 

aeruginosa 50 µg/mL. Parekh et al. (2006) menyebutkan bahwa ekstrak etanol 

daun anggur mampu memberikan zona hambat terhadap bakteri Pseudomonas 

aeruginosa (11 mm) dan Staphylococcus aureus (15 mm). 

 Bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus merupakan 

bakteri yang sering menyebabkan infeksi pada manusia. P. aeruginosa ditemukan 

pada infeksi nosokomial dan merupakan bakteri patogen pada manusia, bakteri ini 

merupakan mikroorganisme yang dominan pada infeksi paru-paru kronis 

(Bjarnsholt et al., 2005). S. aureus termasuk mikroflora normal manusia. Bakteri 

ini terdapat pada saluran pernafasan atas dan kulit. Infeksi S. aureus diasosiasikan 
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dengan beberapa kondisi patologi, diantaranya bisul, jerawat, pneumonia, 

meningitis, dan arthritits operasi (Pratiwi, 2008). Pada penelitian kepekaan bakteri 

terhadap antibiotik didapatkan data resistensi pada  P. aeruginosa sebesar 100% 

terhadap antibiotik siprofloksasin, seftazidim, sefepim, imipenem, sefotaksim, 

seftriakson, piperasilin (Haghi et al., 2010), ampisilin, amoksisilin-klavulanat, 

nitrofurantoin, asam nalidiksat, dan sefadroksil (Kalalo et al., 2006). Hasil yang 

sama juga didapat pada bakteri Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus 

mempunyai enzim pengurai antibiotik (Pratiwi, 2008) yang menyebabkan 

resistensi sebesar 100% terhadap golongan penisilin, kloramfenikol, 

siprofloksasin (Refdanita et al., 2004), kotrimoksazol, seftazidim (Haghi et al., 

2010) dan sebesar 50,2% resisten terhadap metisilin (Eksi et al., 2011). 

Guna  mengetahui aktivitas  antibakteri dari daun anggur berdasarkan fraksi 

dengan kandungan golongan senyawa yang lebih sederhana dari ekstrak maka 

perlu dilakukan penelitian untuk menguji aktivitas antibakteri fraksi etanol-air dan 

fraksi n-heksan ekstrak etanol daun anggur terhadap  Staphylococcus aureus dan 

Pseudomonas aeruginosa multiresisten serta untuk mengetahui senyawa yang 

terdapat dalam fraksi etanol-air, fraksi n-heksan, dan ekstrak etanol daun anggur. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah fraksi etanol-air, fraksi n-heksan dan ekstrak etanol daun anggur  

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan 

Pseudomonas aeruginosa multiresisten? 

2. Golongan senyawa apakah yang terdapat pada fraksi etanol-air, fraksi n-

heksan dan ekstrak etanol daun anggur? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri fraksi etanol-air, fraksi n-heksan dan ekstrak 

etanol daun anggur terhadap Staphylococcus aureus dan Pseudomonas 

aeruginosa multiresisten. 
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2. Mengetahui golongan senyawa kimia yang terkandung pada fraksi etanol-air, 

fraksi n-heksan dan ekstrak etanol daun anggur. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Anggur 

a. Klasifikasi tanaman anggur 

Klasifikasi tanaman anggur adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub Kelas  : Rosidae 

Ordo  : Rhamnales 

Famili  : Vitaceae 

Genus  : Vitis 

Spesies  : Vitis vinifera L (NCBIa, 2013) 

b. Nama lain 

Di Indonesia disebut anggur, dalam bahasa Inggris disebut grape, bahasa 

Vietnam menyebutnya nho, dan di Thailand disebut angun, Filipina menyebut 

ubas. 

c. Kandungan kimia dan khasiat  

Daun anggur kaya akan senyawa fenolik termasuk flavonoid dan stilben. 

Senyawa-senyawa fenolik yang spesifik seperti resveratrol, hydroxytyrosol, 

kuersetin, asam galat (Papadopoulou et al., 2004), beberapa katekin, epikatekin, 

epikatekin-3-O-galat (Jayaprakasha et al., 2003), golongan terpenoid seperti 

linalool dan geraniol (Marais, 1983).  Golongan alkaloid sedikit terkandung pada 

tanaman anggur hanya alkaloid indol yang tertentu seperti malonat (Iriti et al., 

2009). Senyawa-senyawa tersebut kaya dengan gugus hidroksi yang efektif 

sebagai  antibateri (Gambar 1). 
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Gambar 1.  Struktur senyawa yang terdapat dalam daun anggur Resveratrol (1), 
Hydroxytyrosol (2), Quersetin (3), Asam galat (4), Stilbene (5), Katekin (6) 
dan Epikatekin-3-O-galat (7).   

Khasiat anggur adalah untuk haemorragia, lepra, anemia, sypilis, penyakit 

kulit, asma, bronkitis, dan hepatitis (Anjaria et al., 2002). Hasil penelitan Parekh 

et al. (2006) menunjukkan bahwa daun anggur mampu memberikan  zona hambat 

terhadap bakteri Alcaligenes faecalis (10 mm), Bacillus cereus (21 mm), 

Enterobacter aerogenes (14 mm), Bacillus subtilis (12 mm), Enterobacter 

aerogenes (14 mm), Escherichia coli (15 mm), Klebsiella pneumoniae (16 mm), 

Proteus mirabilis (16 mm), Proteus vulgaris (11 mm), Pseudomonas aeruginosa 

(11 mm), Pseudomonas pseudoalcaligenes (13 mm), Staphylococcus aureus (15 

mm), Staphylococcus epidermidis (12 mm), dan Staphylococcus subfava (14 mm). 

Ekstrak etanol daun anggur memiliki aktivitas antibakteri yang hampir sama 

dengan kloramfenikol 30 µg/disk sebagai kontrol positif, dan mampu membunuh 

85% bakteri uji (Parekh et al., 2006). 
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2. Bakteri  

Staphylococcus aureus  merupakan salah satu bakteri yang mudah tumbuh 

pada kebanyakan pembenihan bakteriologik dalam keadaan aerobik atau 

mikroaerobik, tumbuh paling cepat pada suhu kamar 37°C, paling baik 

membentuk pigmen pada suhu kamar (20°C) dan pada media dengan pH 7,2-7,4. 

Koloni pada pembenihan padat berbentuk bulat, halus menonjol, dan berkilau-

kilau membentuk pigmen (Jawetz et al., 2001). Staphylococcus aureus berbentuk 

kokus, termasuk dalam bakteri Gram positif, formasi staphylae, mengeluarkan 

endotoksin, tidak bergerak, tidak mampu membentuk spora, fakultatif aerob, 

sangat tahan terhadap pengeringan, mati pada suhu 60ºC setelah 60 menit, 

merupakan flora normal yang terdapat pada kulit dan saluran pernafasan bagian 

atas. Bakteri ini dapat menimbulkan infeksi bernanah dan abses. Infeksi akan 

lebih berat jika menyerang anak-anak, usia lanjut, dan orang yang daya tahan 

tubuhnya menurun, seperti penderita diabetes, luka bakar, dan AIDS (Entjang, 

2003). Staphylococcus aureus juga dapat menyebabkan keracunan makanan 

akibat enterotoksin yang dihasilkannya dan menyebabkan sindrom renjat toksik 

(toxic shock syndrome) akibat pelepasan superantigen ke dalam aliran darah 

(Radji, 2011).  

Pseudomonas aeruginosa termasuk dalam famili Pseudomonaseae. Bakteri ini 

merupakan bakteri Gram-negatif, mempunyai flagel tunggal yang bersifat polar 

atau terkadang terdiri atas 2-3 flagel, dan mempunyai ukuran 0,5-1µm x 3-4µm. 

Bakteri ini dapat tumbuh pada keadaan yang sangat kekurangan energi, bahkan 

dapat tumbuh dalam air suling. Selain itu bakteri ini dapat menggunakan asetat 

sebagai sumber karbon dan ammonia sebagai sumber nitrogen (Radji, 2011). 

Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi luka dan luka bakar, meningitis, bentuk 

nanah yang berwarna biru-hijau, dan infeksi saluran kemih jika dimasukkan oleh 

kateter dan alat-alat atau dalam larutan irigasi. Bakteri ini juga dapat 

menyebabkan infeksi telinga yang berat, otitis ganas pada orang tua yang sakit 

diabetes (Radji, 2011). 
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3. Resistensi bakteri 

Resistensi adalah kemampuan suatu bakteri untuk tidak terbunuh atau 

terhambat pertumbuhannya oleh suatu antibakteri (Priyanto, 2008). Ada berbagai 

mekanisme yang menyebabkan suatu populasi bakteri menjadi resisten terhadap 

antibiotika. Mekanisme tersebut antara lain adalah:  

a. Mikroorganisme menghasilkan enzim yang menghancurkan obat aktif. 

b. Mikroorganisme mengubah permeabilitasnya terhadap obat.  

c. Mikroorganisme menyebabkan perubahan target struktural obat. 

d. Mikroorganisme menyebabkan perubahan jalur metabolik yang melintasi 

reaksi yang dihambat oleh obat.  

e. Mikroorganisme menyebabkan perubahan enzim yang masih dapat 

melakukan fungsi metaboliknya tetapi kurang dipengaruhi oleh obat (Brooks 

et al., 2007). 

Penyebaran resistensi pada mikroba dapat terjadi secara vertikal (diturunkan 

ke generasi berikutnya) atau secara horisontal dari suatu sel ke donor. Terdapat 4 

cara resistensi dapat dipindahkan, yaitu: 

a. Mutasi  

Mutasi terjadi secara spontan, acak, dan  tidak tergantung dari ada tidaknya 

paparan terhadap antimikroba.  

b. Transduksi  

Transduksi adalah kejadian ketika suatu mikroba menjadi resisten karena 

mendapat DNA dari bakteriofag yang membawa DNA dari kuman  lain yang 

memiliki gen resisten terhadap antibiotik tertentu.  

c. Transformasi  

Transformasi adalah transfer resisten yang terjadi karena mikroba mengambil 

DNA bebas yang membawa sifat resisten dari sekitarnya. 

d. Konjugasi  

Konjugsi merupakan mekanisme transfer resistensi yang sangat penting dan 

dapat terjadi antara kuman yang spesiesnya berbeda (Setiabudy, 2007).  
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4. Uji aktivitas antibakteri 

Pengujian antibakteri menurut Pratiwi (2008) dapat dilakukan dengan 2 

metode, yaitu : 

a. Metode difusi 

Metode ini digunakan untuk menentukan aktivitas antibakteri. Piringan yang 

berisi agen antimikroba diletakkan di media agar yang telah ditanami 

mikroorganisme. Adanya area yang jernih menunjukkan adanya hambatan 

pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba pada permukaan media 

agar.  

b. Metode dilusi 

1) Dilusi cair 

 Metode ini digunakan untuk mengukur KHM (kadar Hambat Minimum) dan 

KBM (Kadar Bunuh Minimum). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat 

seri pengenceran agen antibakteri pada medium cair yang ditambahkan dengan 

mikroba uji. Kemudian, jika larutan uji agen antibakteri pada kadar terkecil 

terlihat jernih tanpa ada pertumbuhan bakteri uji maka ditetapkan sebagai KHM. 

Larutan yang ditetapkan sebagai KHM kemudian dikultur ulang pada media cair 

tanpa penambahan mikroba uji, di inkubasi 18–24 jam. Media cair yang tetap 

terlihat jernih setelah inkubasi disebut KBM. 

2) Dilusi padat 

 Metode ini menggunakan media padat (solid). Keuntungannya adalah satu 

konsentrasi agen antibakteri yang duji dapat digunakan untuk menguji beberapa 

bakteri.  

E. Landasan Teori 

Tanaman anggur memiliki aktivitas antibakteri. Ekstrak air dan etanol daun 

anggur memiliki aktivitas terhadap bakteri Gram positif yaitu Staphylococcus 

aureus (Abramovic et al., 2012), Staphylococcus aureus multiresisten (Askari et 

al., 2012 ), begitu pula terhadap Gram negatif seperti Pseudomonas aeruginosa 

(Askari et al., 2012 ). Hasil penelitian Parekh et al (2006) terhadap ekstrak etanol  

daun anggur juga menunjukkan adanya aktivitas antibakteri dengan adanya zona 
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hambat terhadap Pseudomonas aeruginosa (11 mm) dan Staphylococcus aureus 

(15 mm). 

Daun anggur mengandung banyak senyawa fenolik seperti flavonoid dan 

stilben. Senyawa-senyawa fenolik yang spesifik seperti resveratrol, 

hydroxytyrosol, kuersetin, asam galat (Papadopoulou et al., 2004), beberapa 

katekin, epikatekin, epikatekin-3-O-galat (Jayaprakasha et al., 2003), golongan 

terpenoid seperti linalool dan geraniol (Marais, 1983).  Golongan alkaloid sedikit 

terkandung pada tanaman anggur hanya alkaloid indol yang tertentu seperti 

malonat (Iriti et al., 2006). Golongan senyawa fenol dan flavonoid merupakan 

senyawa yang bekerja sebagai antibakteri pada tanaman  (Jayaprakasha et al., 

2003). 

Senyawa-senyawa pada daun anggur dapat larut pada pelarut yang sesuai 

dengan tingkat kepolaran dari senyawa tersebut. Pelarut nonpolar seperti n-

heksan, kloroform dan petroleum eter dapat melarutkan sebagian senyawa 

lipofilik (misalnya alkana, asam lemak, pigmen, lilin, sterol, beberapa terpenoid, 

alkaloid dan kumarin). Pelarut  alkoholik seperti metanol dan etanol dapat 

menyari senyawa yang lebih polar (misalnya flavonoid, glikosida, tanin, beberapa 

alkaloid) (Sharker et al., 2006). 

 

F. Hipotesis 

1. Fraksi etanol-air, fraksi n-heksan dan ekstrak etanol daun anggur (Vitis 

vinifera L.) memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus 

multiresisten dan Pseudomonas aeruginosa multiresisten. 

2. Golongan senyawa flavonoid, terpenoid dan alkaloid terdapat pada ekstrak 

etanol; flavonoid dan alkaloid terkandung pada fraksi etanol-air; dan fraksi n-

heksan mengandung terpenoid, alkaloid dan beberapa flavonoid. 

   


