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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bacillus cereus adalah bakteri Gram positif, aerobik fakultatif, berbentuk 

batang (Ash et al., 1991). Bacillus cereus merupakan penyebab paling umum dua 

gejala klinis diare dan muntah pada keracunan makanan berbahan dasar daging 

(Drobniewski, 1993). Jumlah Bacillus cereus pada produk makanan yang 

mencapai > 10
5 
CFU per gram pangan dapat menyebabkan keracunan yang berupa 

sindrom diare dan muntah (Rajkovic et al., 2008). Bacillus cereus menghasilkan 

enterotoksin penyebab diare yang lebih bersifat toksik daripada jenis bakteri 

intoksikasi yang lain. Menurut Sentra Informasi Keracunan Nasional pada tahun 

2014 terjadi kasus kematian akibat keracunan pangan sebanyak 855 kasus yang 

diakibatkan oleh beberapa jenis bakteri seperti Bacillus cereus, Clostridium 

botulinum, Staphilococcus aureus, Salmonella, dan Escherichia coli. Jumlah 

kasus keracunan pangan yang tercatat ini tidaklah menunjukkan data rill dari 

kasus keracunan pangan dikarenakan masih terdapat kasus-kasus kecil keracunan 

pangan yang tidak dilaporkan dan tidak diketahui oleh dinas kesehatan (BPOM, 

2016).  

Keracunan akibat bakteri Bacillus cereus dapat mengakibatkan sakit perut, 

muntah dan diare. Berdasarkan penelitian insidensi keracunan makanan Pusat 

Studi Pangan dan Gizi UGM pada tahun 1993-2000 terdapat sebuah kasus 

keracunan makanan akibat Bacillus cereus yang ditemukan pada seseorang setelah 

mengkonsumsi nasi goreng yang mengandung 350 juta sel Bacillus cereus per 

gram sampel. Menurut WHO pada tahun 2009 angka insidensi akibat Bacillus 

cereus ≥ 100 kasus per 1000 penduduk (Arisman, 2009).  

Bacillus cereus dapat pula menyebabkan infeksi lain yang lebih berbahaya 

seperti infeksi non gastrointestinal, infeksi saluran pernafasan, infeksi 
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nosokomial, infeksi sistem saraf pusat, infeksi saluran kemih, infeksi kulit, 

endokarditis, dan osteomielitis (Bottone, 2010). Berdasarkan penelitian Fatmasari 

(2015) Bacillus cereus sensitif terhadap kloramfenikol, siprofloksasin, eritromisin 

dan klindamisin. Kebanyakan isolat Bacillus cereus resisten terhadap penisilin dan 

sefalosporin karena bakteri ini memproduksi enzim β-laktamase. Pada infeksi 

yang dicurigai akibat Bacillus cereus, terapi empiris mungkin diperlukan hingga 

menunggu profil uji kepekaan antibiotik. Resistensi Bacillus cereus terhadap 

eritromisin, tetrasiklin, dan karbapenem telah dilaporkan sehingga dapat 

mempersulit pemilihan pengobatan empiris (Bottone, 2010). Antibiotik yang 

digunakan pada Bacillus cereus memiliki beberapa kerugian jika penggunaannya 

tidak benar terutama jika dosis tidak diperhatikan. Antibiotik-antibiotik tersebut 

memiliki efek samping yang kurang dapat ditoleransi, selain itu antibiotik yang 

dapat digunakan sebagai terapi hanya sedikit. Bahan dari tumbuhan diharapkan 

dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk dijadikan salah satu alternatif 

pengobatan infeksi bakteri Bacillus cereus.  

Pada penelitian ini dipilih sepuluh sampel daun tanaman yang akan diuji 

yaitu daun kersen, daun salam, daun belimbing wuluh, daun sukun, daun 

kelengkeng, daun alpukat, daun binahong, daun kayu putih, daun rambutan, dan 

daun bambu. Sepuluh sampel daun tanaman yang diuji diduga memiliki aktivitas 

antibakteri. Berdasarkan pada penelitiaan yang telah dilakukan sebelumnya, lima 

ekstrak daun tanaman memiliki aktivitas antibakteri terhadap Bacillus cereus yaitu 

daun binahong (Anredera cordifolia), daun sukun (Artocarpus altilis), daun kayu 

putih (Melaleuca leucadendra), daun rambutan (Nephelium lappaceum), dan daun 

alpukat (Persea americana).  

Ekstrak etanol daun binahong mampu menghambat Bacillus cereus dengan 

nilai Kadar Hambat Minimum sebesar 0,256 mg/mL (Nuryanti et al., 2014). 

Ekstrak etanol daun sukun dengan konsentrasi 10% memiliki aktivitas terhadap 

Bacillus cereus dengan diameter zona hambat sebesar 24,67 mm (Raman et al., 

2012). Ekstrak metanol daun kayu putih dapat menghambat pertumbuhan Bacillus 
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cereus dengan diameter zona hambat sebesar 6,33 mm (Al-Abd et al., 2015). 

Ekstrak etanol 50% daun rambutan dapat menghambat pertumbuhan Bacillus 

cereus dengan diameter zona hambat sebesar 1,0 ± 0,1 mm (Wonghirundecha et 

al., 2012). Ekstrak metanol daun alpukat memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Bacillus cereus dengan diameter zona hambat sebesar 25,50 mm (Ajayi et al., 

2017). Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan 

yaitu pada pelarut yang digunakan, metode, maupun konsentrasinya. 

Ekstrak daun tanaman belimbing wuluh, kelengkeng, kersen, salam, dan 

bambu juga memiliki aktivitas antibakteri. Ekstrak metanol daun belimbing wuluh  

(Averrhoa bilimbi Linn) memiliki aktivitas antibakteri terhadap Bacillus subtilis 

dengan diameter zona hambat sebesar 7,0 ± 0,20 mm (Das et al., 2012). Ekstrak 

etanol daun kelengkeng (Dimocarpus longan) memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap S. aureus dengan diameter zona hambat sebesar 6,83 mm (Witsitsak et 

al., 2012). Ekstrak etanol daun kersen (Muntingia calabura L.) memiliki aktivitas 

antibakteri tehadap S. aureus dengan diameter zona hambat sebesar 37,7 mm 

(Buhian et al., 2016). Ekstrak metanol daun salam (Eugenia polyantha) memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap B. subtilis dengan diameter zona hambat sebesar 7,5 

mm (Lau et al., 2014). Ekstrak etanol daun bambu (Bambusa bambose L.) 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap S. aureus dengan diameter zona hambat 

sebesar 14 mm (Wasnik and Tumane, 2014). Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui aktivitas antibakteri sepuluh ekstrak daun tanaman terhadap Bacillus 

cereus dan mengetahui golongan senyawa pada ekstrak daun yang memiliki 

aktivitas antibakteri tertinggi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ekstrak etanol 70% daun kersen, daun salam, daun belimbing wuluh, 

daun sukun, daun kelengkeng, daun alpukat, daun binahong, daun kayu putih, 
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daun rambutan, dan daun bambu mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 

Bacillus cereus? 

2. Apakah golongan senyawa yang terkandung pada ekstrak daun tanaman yang 

memiliki aktivitas antibakteri tertinggi? 

3. Apakah golongan senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri pada ekstrak 

daun tanaman yang memiliki aktivitas antibakteri tertinggi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan penelitian 

ini adalah: 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% daun kersen, daun salam, 

daun belimbing wuluh, daun sukun, daun kelengkeng, daun alpukat, daun 

binahong, daun kayu putih, daun rambutan, dan daun bambu terhadap Bacillus 

cereus. 

2. Mengetahui golongan senyawa yang terdapat dalam ekstrak daun tanaman 

yang memiliki aktivitas antibakteri tertinggi. 

3. Mengetahui golongan senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri pada 

ekstrak daun tanaman yang memiliki aktivitas antibakteri tertinggi. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Bacillus cereus 

Berikut ini adalah klasifikasi Bacillus cereus: 

Kingdom : Bacilli 

Filum : Firmicutes 

Kelas : Bacilli 

Ordo : Bacillales 

Family : Bacillaceae 

Genus : Bacillus 
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Spesies  : Bacillus cereus 

(Frankland and Frankland, 1887) 

 

a. Morfologi 

Bacillus cereus (Gambar 1) berbentuk batang, merupakan bakteri Gram positif 

(Bottone, 2010). Bacillus cereus memiliki dua penampilan morfologi yang 

berbeda baik sebagai endospora atau sel vegetatif (CFSAN,  2001). Sel-sel 

vegetatif Bacillus cereus adalah batang aerobik fakultatif, bervariasi lebar 1,0-

1,2 µm dan panjang 3,0-5,0 µm. Batang cenderung tumbuh di rantai panjang. 

Organisme ini adalah batang Gram positif terutama ditandai dengan 

pembentukan spora (Kramer et al., 1989). Bacillus cereus memiliki flagella 

peritrikus. Organisme ini dapat bertahan hidup dalam berbagai suhu yaitu 10-

50°C, dan untuk suhu pertumbuhan optimal 28-35°C (Giffel, et al., 1995).  

.  

Gambar 1. Bacillus cereus berbentuk batang, berwarna ungu dan merupakan bakteri Gram 

positif.  

 

b. Patogenesis 

Bacillus cereus tertelan dengan makanan yang terkontaminasi, melewati perut, 

dan mencapai usus kecil. Spora Bacillus cereus akan berkecambah menjadi sel 

vegetatif yang akan tumbuh dan menghasilkan enterotoksin. Enterotoksin 

mempengaruhi epitel yang mengakibatkan diare. Bacillus cereus dapat dicerna 

sebagai spora dan sel vegetatif. Hasil akhir, sindrom diare, tidak dipengaruhi 

oleh jenis sel. Spora hampir tidak terpengaruh oleh pH rendah perut, sementara 
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sel-sel vegetatif tergantung pada nilai pH. Gejala diare muncul yang 

disebabkan oleh enterotoksin tanpa interaksi langsung antara organisme dengan 

inang (Granum et al., 1995). 

c. Sifat Biokimiawi 

Bacillus cereus bersifat proteolitik yang kuat karena memproduksi enzim 

(protease, amilase, lesitinase, dan lain-lain) yang dapat memecah protein dan 

mempunyai sifat yang hampir sama dengan renin sehingga dapat 

menggumpalkan susu (Fardiaz, 1998). Bakteri ini juga memfermentasi 

karbohidrat (glukosa dan manosa). Selain itu, bakteri ini akan tumbuh pada pH 

4,3-9,3 dan aktivitas air (Aw) 0,95 (Blackburn dan McClure, 2002). Uji 

konfirmasi mengacu pada karakteristik bentuk Bacillus cereus dan reaksi 

metabolisme yang mampu memfermentasi glukosa dalam kondisi anaerob, dan 

mereduksi nitrat menjadi nitrit (Harmon et al., 1992). 

d. Antibiotik 

Pengobatan infeksi akibat Bacillus cereus didasarkan pada prinsip yang 

sama seperti pasien lain tetapi tergantung pada kondisi klinis, biokimia, dan 

profil mikrobiologi. Bacillus cereus sensitif terhadap gentamisin, teikoplanin, 

vankomisin, linezoid, siprofloksasin, dan moksifloksasin. Pada bayi atau anak-

anak rejimen terbaik adalah menggunakan vankomisin bersamaan dengan 

pengobatan lini pertama atau kedua yang sesuai sebagai antibiotik lokal. 

Alternatif terapeutik lainnya selain vankomisin meliputi aminoglikosida, 

siprofloksasin dan linezolid (Public Health England, 2014).  

Berdasarkan penelitian Fatmasari (2015) Bacillus cereus sensitif terhadap 

kloramfenikol, siprofloksasin, eritromisin dan klindamisin. Kebanyakan isolat 

Bacillus cereus resisten terhadap penisilin dan sefalosporin karena bakteri ini 

memproduksi enzim β-laktamase (Bottone, 2010). 
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2. Sukun (Artocarpus altilis) 

Daun sukun memiliki aktivitas antibakteri terhadap Bacillus cereus. Senyawa 

aktif yang terkandung pada ekstrak etanol daun sukun yaitu alkaloid, flavon 

dan flavanon, senyawa fenolik dan tanin. Ekstrak etanol daun sukun 

konsentrasi 100 mg/mL dapat menghambat pertumbuhan Bacillus cereus 

dengan diameter zona hambat sebesar 24,67 mm (Raman et al., 2012). 

 

3. Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi Linn) 

Daun belimbing wuluh memiliki golongan senyawa aktif yaitu flavonoid, 

pektin, dan tanin (Soedibyo, 1998). Ekstrak metanol daun belimbing wuluh 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa jenis bakteri Gram positif 

(Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Bacillus megaterium, Sarcina lutea) 

dan Gram negatif (Salmonella typhi, Escherichia coli, Shigella dysenteriae). 

Diameter zona hambat pada Bacillus subtilis sebesar 7,0 ± 0,20 mm (Das et al., 

2011). 

 

4. Kelengkeng (Dimocarpus longan) 

Daun kelengkeng mengandung golongan senyawa aktif flavonoid dan fenolik. 

Ekstrak etanol daun kelengkeng dapat menghambat pertumbuhan S. aureus 

dengan diameter zona hambat sebesar 6,83 mm (Witsitsak et al., 2012). 

 

5. Alpukat (Persea americana) 

Daun alpukat mengandung golongan senyawa alkaloid, tanin, flavonoid, 

terpenoid, saponin, dan glikosida. Ekstrak metanol daun alpukat memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap Bacillus cereus dengan diameter zona hambat 

sebesar 25,50 mm (Ajayi et al., 2017). 
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6. Binahong (Anredera cordifolia) 

Daun binahong memiliki golongan senyawa aktif flavonoid, saponin, dan 

triterpenoid. Ekstrak etanol daun binahong memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Bacillus cereus dengan nilai Kadar Hambat Minimum (KHM) sebesar 

0,256 mg/mL (Nuryanti et al., 2014).  

 

7. Kersen (Muntingia calabura L.) 

Daun binahong memiliki golongan senyawa antara lain sterol, flavonoid, 

alkaloid, saponin, glikosida, dan tanin. Ekstrak etanol daun kersen memiliki 

aktivitas antibakteri tehadap Bacillus subtilis, P. aeruginosa, S. aureus, E. coli. 

Diameter zona hambat pada S. aureus menunjukkan nilai yang paling besar 

dibanding yang lain yaitu sebesar 37,7 mm (Buhian et al., 2016). 

 

8. Kayu putih (Melaleuca leucadendra) 

Daun kayu putih memiliki golongan senyawa aktif fenolik dan flavonoid. 

Ekstrak metanol daun kayu putih dapat menghambat pertumbuhan Bacillus 

cereus dengan diameter zona hambat sebesar 6,33 mm (Al-Abd et al., 2015). 

 

9. Rambutan (Nephelium lappaceum) 

Daun rambutan memiliki golongan senyawa aktif steroid, alkaloid, flavonoid, 

tanin, dan triterpenoid (Nethaji et al., 2015). Ekstrak etanol 50% daun 

rambutan dapat menghambat Bacillus cereus dengan diameter zona hambat 

sebesar 1,0 ± 0,1 mm (Wonghirundecha et al., 2012). 

 

10. Bambu (Bambusa bambose L.) 

Daun bambu memiliki golongan senyawa aktif glikosida, fitosterol, alkaloid, 

flavonoid, tanin, dan saponin. Ekstrak etanol daun bambu dapat menghambat 

S. aureus dengan diameter zona hambat sebesar 14 mm (Wasnik and Tumane, 

2014). 
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11. Salam (Eugenia polyantha) 

Daun salam memiliki golongan senyawa aktif tannin dan flavonoid. Ekstrak 

metanol daun salam dapat menghambat pertumbuhan B. subtilis dengan 

diameter zona hambat sebesar 7,5 mm (Lau et al., 2014). 

  

E. Landasan Teori 

Ekstrak etanol daun binahong, ekstrak etanol daun sukun, ekstrak etanol 

daun rambutan, ekstrak metanol daun kayu putih dan ekstrak metanol daun 

alpukat memiliki aktivitas antibakteri terhadap Bacillus cereus.  Nilai KHM 

ekstrak etanol daun binahong sebesar 0,256 mg/mL. Golongan senyawa yang 

terdapat pada ekstrak etanol daun binahong yaitu flavonoid, saponin, dan 

triterpenoid (Nuryanti et al., 2014). Ekstrak etanol daun sukun dengan konsentrasi 

10% (100mg/mL) memiliki diameter zona hambat sebesar 24,67 mm terhadap 

Bacillus cereus. Golongan senyawa yang terkandung pada ekstrak etanol daun 

sukun yaitu alkaloid, flavon dan flavanon, senyawa fenolik dan tanin. Golongan 

senyawa yang potensial untuk menghambat Bacillus cereus yaitu flavonoid dan 

tanin (Raman et al., 2012).  

Daun kayu putih, daun rambutan, dan alpukat dapat menghambat 

pertumbuhan Bacillus cereus. Daun kayu putih mengandung golongan senyawa 

fenolik dan flavonoid. Ekstrak metanol daun kayu putih dapat menghambat 

pertumbuhan Bacillus cereus dengan diameter zona hambat sebesar 6,33 mm (Al-

Abd et al., 2015). Daun rambutan memiliki golongan senyawa aktif steroid 

alkaloid, flavonoid, tanin, dan triterpenoid (Nethaji et al., 2015). Ekstrak etanol 

50% daun rambutan dapat menghambat Bacillus cereus dengan diameter zona 

hambat sebesar 1,0 ± 0,1 mm (Wonghirundecha et al., 2012). Ajayi et al (2017) 

menyatakan bahwa daun alpukat mengandung golongan senyawa alkaloid, tanin, 

flavonoid, terpenoid, saponin, dan glikosida. Ekstrak metanol daun alpukat 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap Bacillus cereus dengan diameter zona 
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hambat sebesar 25,50 mm. Senyawa yang diduga mempunyai aktivitas antibakteri 

pada daun alpukat yaitu fenolat, flavonoid, tanin, dan terpen. 

Ekstrak daun belimbing wuluh dan daun kelengkeng memiliki aktivitas 

antibakteri. Menurut Soedibyo (1998) daun belimbing wuluh memiliki kandungan 

senyawa flavonoid, pektin, dan tanin. Ekstrak metanol daun belimbing wuluh 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa jenis bakteri Gram positif 

(Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Bacillus megaterium, dan Sarcina 

lutea) dan bakteri Gram negatif (Salmonella typhi, Escherichia coli, dan Shigella 

dysenteriae). Diameter zona hambat pada Bacillus subtilis sebesar 7,0 ± 0,20 mm 

(Das et al., 2011). Ekstrak etanol daun kelengkeng dapat menghambat 

pertumbuhan S. aureus dengan diameter zona hambat sebesar 6,83 mm. Golongan 

senyawa yang terkandung pada daun kelengkeng yaitu flavonoid dan fenolik 

(Witsitsak et al., 2012). 

Ekstrak daun kersen dan daun salam memiliki aktivitas antibakteri. Hasil 

penelitian Buhian et al., (2016) menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun kersen 

memiliki aktivitas antibakteri tehadap Bacillus subtilis, P. aeruginosa, S. aureus, 

E. coli. Diameter zona hambat pada S. aureus menunjukkan nilai yang paling 

besar dibanding yang lain yaitu sebesar 37,7 mm. Golongan senyawa yang 

terdapat pada ekstrak etanol daun kersen antara lain sterol, flavonoid, alkaloid, 

saponin, glikosida, dan tanin. Daun salam memiliki golongan senyawa aktif  tanin 

dan flavonoid. Ekstrak metanol daun salam terbukti dapat menghambat 

pertumbuhan B. subtilis dengan diameter zona hambat sebesar 7,5 mm (Lau et al., 

2014). Daun bambu dapat menghambat pertumbuhan S. aureus. Wasnik and 

Tumane (2014) menyatakan bahwa daun bambu mengandung golongan senyawa 

glikosida, alkaloid, flavonoid, tanin, dan saponin. Ekstrak etanol daun bambu 

dapat menghambat S. aureus dengan diameter zona hambat sebesar 14 mm.  
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F. Hipotesis 

1. Ekstrak etanol 70% daun kersen, daun salam, daun belimbing wuluh, daun 

sukun, daun kelengkeng, daun alpukat, daun binahong, daun kayu putih, daun 

rambutan, dan daun bambu diduga mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 

Bacillus cereus. 

2. Ekstrak etanol daun alpukat memiliki aktivitas antibakteri tertinggi terhadap 

Bacillus cereus dan golongan senyawa yang terkandung yaitu alkaloid, tanin, 

flavonoid, terpenoid, saponin, dan glikosida. 

3. Golongan senyawa dalam ekstrak etanol daun alpukat yang diduga memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap Bacillus cereus adalah fenolat, flavonoid, tanin, 

dan terpen.  


