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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia termasuk negara berkembang yang menempati urutan 

tertinggi penyebab kesakitan dan kematian karena penyakit infeksi. Penyakit 

infeksi dapat disebabkan oleh karena bakteri, parasit, virus, atau jamur 

(Wahjono, 2007). Infeksi tersebut dapat mengakibatkan gangguan-gangguan 

fungsi tubuh sehingga berakibat pada kematian (Guyton, 2007) . 

Menurut INICC (International Nosocomial Infection Control 

Consortium) tahun 2010 mikro organisme yang sering menyebabkan 

terjadinya infeksi nosokomial yaitu Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Klebsiella pneumonia, Candida albican, Enterococcus, Providencia, 

Pseudomonas aeruginosa dan Acinetobacter. Ada beberapa mikroorganisme 

tersebuat yang resisten terhadap antibiotik tertentu, contohnya Escherichia 

coli resisten sebesar 66,7% terhadap ceftazidimin, Staphylococcus aureus 

resisten sebesar 84,4% terhadap methicillin, Klebsiella pneumonia sebesar 

76,3% resisten terhadap ceftazidimin (Rosenthal et al., 2011). 

      Indonesia merupakan negara tropis yang mempunyai biodiversitas tinggi, 

kaya akan flora maupun fauna. Indonesia mempunyai ribuan jenis tanaman 

yang dapat dimanfaatkan dengan baik dan harus dilestarikan. Dari beberapa 

tanaman tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat (Peoloengan et 

al., 2006). Dari jaman dulu sebagian masyarakat Indonesia menggunakan 

sumber alam yang diyakini bisa menjaga kesehatan. Sumber alam tersebut 

digunakan sebagai obat tradisional pilihan alternatif dari obat–obatan modern 

karena dinilai tidak menimbulkan efek samping dan diduga lebih aman 

(Dalter, 2003). Sebagian peneliti sampai saat ini masih terus melakukan 

penelitian untuk mencari bahan baku obat dari sumber daya alam (Radji et 

al., 2008). 
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Tanaman pisang mempunyai potensi sebagai antibiotik. Sebagian 

masyarakat Indonesia menggunakan pelepah pisang sebagai penyembuhan 

luka. Beberapa penelitian memanfaatkan ekstrak batang pisang ambon 

sebagai penyembuhan luka pada mencit (Hastari, R., 2012). 

Pelepah pisang mengandung senyawa kimia antara lain saponin, 

tannin dan flavanoid. Senyawa-senyawa tersebut berfungsi dibidang 

pengobatan. Sedangkan getah pelepah pisang mengandung saponin, 

antrakuinon dan kuinon yang merupakan antibakteri (Wijaya, 2010). 

Salah satu penelitian yang dilakukan Hastari (2012) yang berjudul “Uji 

Aktivitas Antibakteri Ekstrak Pelapah dan Batang Tanaman Pisang Ambon 

(Musa paradisiaca) terhadap Staphylococcus aureus“ dengan menggunakan 

metode dilusi, dan perhitungan jumlah bakteri dengan hasil ekstrak pelepah 

dan batang tanaman pisang mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dengan konsentrasi 25%, 12,5%, 6,25% dan ekstrak 

pelepah pisang mampu menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus 

lebih baik dibandingkan ekstrak batang pisang. 

Penelitian ilmiah lainnya Nur (2013) menggunakan metode difusi 

pada media Mueller Hinton dengan konsentrasi 5%, 10%, 15% memberikan 

hasil bahwa getah pelepah pisang ambon Musa paradisiacal bersifat 

bakteriostatik. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini menggunakan dua jenis kuman, yaitu Stahylococcus aureus 

yang mewakili bakteri gram positif dan Escherichia coli yang mewakili bakteri 

gram negatif secara in vitro. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut : 

“Apakah ekstrak pelepah pisang mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus ATCC 6538 dan Escherichia coli ATCC11229 

secara in vitro”? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui daya antibakteri ekstrak etanol pelepah tanaman 

pisang ambon (Musa paradisiaca). 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui daya antibakteri ekstrak etanol pelepah tanaman 

pisang ambon (Musa paradisiaca) terhadap Staphylococcus aureus 

ATCC 6538 dan Escherichia coli ATCC 11229 secara in vitro. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberi informasi tentang daya antibakteri ekstrak etanol pelepah 

tanaman pisang ambon (Musa paradisiaca) terhadap pertumbuhan 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 dan Eschericia coli ATCC 11229 

secara invitro. 

2. Manfaat Aplikatif 

Mendorong peneliti lain untuk meneliti lebih jauh mengenai ekstrak 

etanol pelepah pisang ambon terhadap bakteri pathogen. 

 


