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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) adalah galur 

Staphylococcus aureus yang resisten terhadap antibiotik betalaktam, termasuk 

penisilin dan turunannya (metisilin, oksasilin, diklosasilin, nafsilin, dan 

sefalosporin). MRSA dapat menyebabkan infeksi seperti sepsis, pneumonia, dan 

infeksi pada organ selain paru-paru dan darah. Prevalensi di Inggris pada tahun 

1999-2005 menunjukkan peningkatan yang signifikan penderita infeksi akibat 

MRSA. Penderita infeksi MRSA yang dirawat di rumah sakit meningkat dari 

127.036 menjadi 278.203. Pasien dengan sepsis meningkat sebanyak 81,2 %, 

pneumonia meningkat 19,3%, dan peningkatan hampir tiga kali lipat terjadi pada 

infeksi di luar paru-paru dan darah yaitu dari 65.361 menjadi 185.415  (Klein et 

al., 2007). Data atau publikasi tentang MRSA di Indonesia masih sangat terbatas. 

Sejauh ini laporan yang ada adalah data prevalensi MRSA berdasarkan uji 

kepekaan terhadap berbagai antimikroba. Noviana melaporkan bahwa prevalensi 

MRSA di Rumah Sakit Atmajaya Jakarta pada tahun 2003 mencapai 47%. Insiden 

MRSA di RSUP Dr. Moh. Hoesin Palembang mencapai 46% (Yuwono, 2010). 

Prevalensi pasien pembawa bakteri MRSA di RSUD Dr. Soetomo Surabaya 

adalah 8,1% dari 643 pasien; 5,4% terdapat di tenggorokan; 3,9% terdapat di 

rongga hidung; dan 1,2% di tenggorokan dan rongga hidung (Kuntaman et al., 

2016) 

Terapi yang digunakan untuk mengatasi MRSA adalah antibiotik. 

Antibiotik yang digunakan untuk menghambat MRSA diantaranya adalah 

linezolid, trimetropim, sulfametoksazol, rifampisin, dan vankomisin  (Harbarth et 

al., 2015). Jumlah antibiotik untuk menghambat MRSA hanya sedikit, maka perlu 

adanya alternatif lain untuk menghambat pertumbuhannya. Daun jambu biji, daun 

mint, daun serai, rimpang jahe, dan pelepah pisang ambon memiliki aktifitas 
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antibakteri terhadap Staphylococcus aureus sehingga diharapkan dapat dijadikan 

alternatif untuk menghambat bakteri MRSA. Nilai Minimum Inhibitory 

Concentration (MIC) 90% ekstrak metanol 70% daun jambu biji sebesar 0,52 

mg/mL, rimpang jahe 3,56 mg/mL, daun mint 2,20 mg/mL, daun serai 17,84 

mg/mL (Betoni et al., 2006). Diameter zona hambat ekstrak etanol pelepah pisang 

konsentrasi 80% terhadap Staphylococcus aureus sebesar 13 mm (Alafiah, 2015). 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun jambu biji, daun mint, daun 

serai, rimpang jahe, dan pelepah pisang ambon terhadap bakteri MRSA dan 

mengetahui golongan senyawa yang mempunyai aktivitas antibakteri yang 

terkandung pada tanaman dengan aktivitas antibakteri tertinggi. Sehingga 

diharapkan ekstrak tanaman yang mempunyai aktivitas terhadap antibakteri 

tertinggi dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengobati pasien dengan 

infeksi MRSA. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan yaitu : 

1. Apakah ekstrak etanol daun jambu biji, daun mint, daun serai, rimpang jahe, 

dan pelepah pisang ambon mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

MRSA? 

2. Apakah golongan senyawa pada ekstrak tanaman dengan aktivitas antibakteri 

tertinggi yang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap MRSA? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun jambu biji, daun mint, 

daun serai, rimpang jahe, dan pelepah pisang ambon terhadap bakteri MRSA. 

2. Mengetahui golongan senyawa pada ekstrak tanaman dengan aktivitas 

antibakteri tertinggi yang aktif terhadap MRSA. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 

Methicillin Resistant Staphylococcus aureus adalah galur Staphylococcus 

aureus yang resisten terdapat antibiotik betalaktam. Contoh antibiotik betalaktam 

adalah penisilin dan turunannya seperti metisilin, oksasilin, diklosasilin, nafsilin, 

dan sepalosporin. Metisilin merupakan antibiotik golongan betalaktam dengan 

spektrum sempit (Dicky, 2015). Staphylococcus aureus berubah menjadi galur 

resisten metisilin (MRSA) karena mendapat sisipan suatu elemen DNA berukuran 

besar antara 20-100 kb yang disebut staphylococcal cassette chromosome mec 

(SCCmec). SCCmec atau mecDNA terintegrasi ke dalam kromosom 

Staphylococcus aureus  pada regio di dekat origin of replication (ori) kromosom. 

SCCmec selalu mengandung mecA yaitu gen yang menyandi protein binding 

penicillin 2a (PBP 2a) yang mendasari resistensi MRSA. Setidaknya terdapat satu 

insertion element IS431 atau IS257 pada sebelah hulu mecA yang menjadi situs 

bagi proses rekombinasi elemen genetik dari plasmid maupun transposon seperti 

Tn554. Resistensi MRSA terhadap metisilin dan terhadap semua antimikroba 

golongan betalaktam disebabkan perubahan pada PBP yang normal yaitu PBP 2 

menjadi PBP 2a. PBP 2a memiliki afinitas yang sangat rendah terhadap beta 

laktam sehingga sekalipun bakteri ini dibiakan pada medium mengandung 

konsentrasi tinggi beta laktam, MRSA tetap dapat hidup dan mensintesis dinding 

sel (tumbuh). Resistensi MRSA terhadap antimikroba nonbetalaktam umumnya 

berupa mutasi pada protein reseptor antimikroba yang dimaksud dan adanya 

active efflux yaitu pengeluaran obat secara aktif segera setelah obat tersebut 

masuk ke dalam sel bakteri (Yuwono, 2013). 

Terjadinya infeksi MRSA selalu dikaitkan dengan kesehatan lingkungan, 

khususnya terjadi di rumah sakit rawat inap. Namun, sekarang MRSA telah 

berkembang untuk menginfeksi orang yang sebelumnya tidak terkena paparan di 

lingkungan perawatan kesehatan. Infeksi MRSA komunitas (Community 

Associated MRSA atau CA-MRSA) telah terdeteksi pada populasi atlet, pengguna 

narkoba dalam sesama suntikan, pasangan homo seksual, dan populasi 

narapidana. Selain itu, banyak orang dewasa yang sehat dan anak-anak tanpa 
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risiko yang jelas terinfeksi MRSA. Dalam sebagian besar masyarakat di Amerika, 

MRSA adalah penyebab utama infeksi kulit dan jaringan lunak (SSTIs) (BOP, 

2012) . 

2. Antibiotik 

Antibiotik merupakan obat yang berfungsi menghambat pertumbuhan atau 

membunuh mikroorganisme. Penggunaannya dimaksudkan sebagai pencegahan 

dan penanganan terhadap infeksi mikroba (Nuzulul, 2012). Drug of choice untuk 

penyakit yang disebabkan bakteri MRSA adalah vankomisin. Dosis vankomisin 

pada pasien dengan fungsi ginjal yang normal adalah 15 mg/kg berat badan (BB) 

selama 12 jam atau 8 mg/ kgBB selama 6-8 jam (Yuwono, 2010). Anak-anak 

dengan infeksi ringan pada kulit diberikan mupirosin secara topikal, sedangkan 

anak dengan Skin and Soft Tissue Infection (SSTI) yang dirawat di rumah sakit 

pilihan terapinya adalah vankomisin, linezoid, dan klindamisin (Liu et al., 2011). 

Terapi untuk MRSA berbeda-beda sesuai dengan manifestasi yang terjadi. 

Misalnya pada infeksi kulit dan jaringan lunak antibiotik yang digunakan adalah 

kombinasi trimetropim-sulfametoksazol, klindamisin, rifampin, dan doksisilin-

minosiklin (BOP, 2012).  

3. Jambu Biji 

Jambu biji (Psidium guajava) merupakan tanaman yang hanya digunakan 

buahnya saja. Namun, daun jambu biji juga memiliki sifat antibakteri. Gel ekstrak 

etanol daun jambu biji dengan variasi konsentrasi 1%, 5%, dan 7% memiliki efek 

penyembuhan terhadap luka pada kelinci yang terinfeksi Staphylococcus aureus 

(Aponno et al., 2014). Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun jambu biji 15% 

terhadap Staphylococcus aureus menghasilkan daya hambat sebesar 12 mm 

(Ekananda et al., 2016). Ekstrak etanol > 99,5% daun jambu biji dengan 

konsentrasi 20% mempunyai diameter zona hambat 11,0 mm pada bakteri 

Staphylococcus aureus. Kandungan ekstrak etanol daun jambu biji adalah fenol, 

tanin, terpenoid, flavonoid, dan glikosida (Biswas et al., 2013). 
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4. Mint 

Mint (Mentha piperita) merupakan tanaman yang biasa digunakan untuk 

meredakan iritasi pada bagian perut, antimikroba, aktivitas antiplasmid, 

melancarkan pernafasan, mencegah virus herpes, dan terapi dalam kegugupan 

(Alankar, 2009). Mentha spp. termasuk family Labiatae. Ekstrak etanol daun mint 

memiliki zona hambat 1,1 mm pada bakteri Staphylococcus aureus (Priya et al., 

2007). Daun mint memiliki kandungan golongan senyawa diterpen, steroid, tanin, 

flavonoid, glikosida jantung, alkaloid, fenol, kumarin, dan saponin (Patil et al., 

2016). Ekstrak etanol daun mint 50 µL dan 100 µL memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus dengan diameter zona hambat sebesar 4,3 mm 

dan 11,2 mm (Sujana et al., 2013).  

5. Serai 

 Daun serai (Cymbopogon nardus) merupakan tanaman yang biasa 

digunakan untuk keperluan memasak. Di dunia daun serai biasa disebut dengan 

lemon grass yang dikenal sebagai tanaman yang mempunyai sifat antioksidan. 

Golongan senyawa yang terdapat daun serai adalah flavonoid, saponin, dan 

terpenoid (Aziman et al., 2012). Daun serai juga mempunyai aktivitas 

antimikroba, Minimum Inhibitory Concentration (MIC) ekstrak polar terhadap 

Staphylococcus aureus sebesar 0,86% sedangkan MIC ekstrak etil asetat sebesar 

0,67% (Parhusip et al., 2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol 

daun serai mempunyai aktivitas antibakteri terhadap S. aureus multiresisten dan 

E. coli multiresisten dengan kadar bunuh minimal adalah 1% dan 5%. Hasil KLT 

menunjukan bahwa golongan senyawa yang terdapat dalam ekstrak etanol daun 

serai adalah saponin, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri (Zamzami, 2011). 

6. Jahe 

 Jahe (Zingiber officinale) merupakan jenis rempah-rempah yang paling 

banyak digunakan dalam berbagai resep makanan dan minuman. Secara empiris 

jahe biasa digunakan masyarakat sebagai obat masuk angin, gangguan 

pencernaan, sebagai analgesik, antipiretik, anti-inflamasi, dan lain-lain. Ekstrak 

etanol jahe mempunyai nilai Konsentrasi Bunuh Minimal (KBM) 2,5% b/v 
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terhadap S. aureus dan 2% b/v terhadap E. coli. Kandungan golongan senyawa 

yang terdapat pada jahe adalah alkaloid, flavonoid, dan tanin (Sangi, 2008). 

7. Pisang Ambon 

Pisang ambon (Musa paradisiaca) merupakan tanaman yang biasa hanya 

digunakan buah dan daunnya saja sehingga bagian-bagian seperti batang dan 

pelepahya biasanya dibuang. Ekstrak pelepah pisang ambon konsentrasi 15% 

memiliki diameter zona hambat adalah 22,5 mm, 10,5 mm, dan 10,25 mm pada 

bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeuroginosa dan Escherichia coli 

(Nur et al., 2013). Ekstrak pelepah pisang ambon konsentrasi 25% dan 12,5% 

menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus lebih baik dibandingkan 

dengan konsentrasi 6,25%. Ekstrak pelepah pisang ambon mampu menghambat 

pertumbuhan Staphylococcus aureus lebih baik dibandingkan ekstrak batang 

pisang ambon (Hastari, 2012). Kandungan golongan senyawa yang terkandung 

dalam pelepah pisang ambon adalah saponin, flavonoid, dan tanin (Suharto et al., 

2012). 

 

E. Keterangan Empiris 

Ekstrak daun jambu biji memiliki nilai MIC 90% 0,52 mg/mL dan ¼ MIC 

90% 0,13 mg/mL terhadap Staphylococcus aureus (Betoni et al., 2006). Golongan 

senyawa dari ekstrak etanol daun jambu biji adalah fenol, tanin, terpenoid, 

flavonoid, dan glikosida (Biswas et al., 2013). Daun serai memiliki nilai MIC 

90% 17,84 mg/mL dan ¼ MIC 90% 4,46 mg/mL terhadap Staphylococcus aureus 

(Betoni et al., 2006). Golongan senyawa yang mempunyai aktivitas antibakteri 

dalam daun serai adalah saponin, flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri 

(Zamzami, 2011). Daun mint memiliki nilai MIC 90% 2,20 mg/mL dan ¼ MIC 

90% 0,55 mg/mL terhadap Staphylococcus aureus (Betoni et al., 2006). Senyawa 

yang terkandung pada daun mint adalah mentol (33,28%), menthone (22,03%), 

dan metil asetat (6,40%) (Djenane et al., 2012).  Jahe memiliki nilai MIC 90% 

3,56 mg/mL dan ¼ MIC 90% 0,89 mg/mL terhadap Staphylococcus aureus 

(Betoni et al., 2006). Ekstrak etanol jahe mengandung senyawa saponin, 

flavonoid, polifenol, dan minyak atsiri (Arifin, 2012). Diameter zona hambat 
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pelepah pisang ambon pada konsentrasi 80% terhadap Staphylococcus aureus 

adalah 13 mm (Alafiah, 2015). Kandungan golongan senyawa yang terkandung 

dalam pelepah pisang adalah saponin, flavonoid, dan tanin (Suharto et al., 2012).  

Berdasarkan data yang dipaparkan di atas penelitian ini diharapkan 

memperoleh data ilmiah tentang aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun jambu 

biji, daun mint, daun serai, rimpang jahe, dan pelepah pisang ambon terhadap 

Methicillin Resistant Staphylococcus aureus dan mendapatkan hasil golongan 

senyawa antibakteri pada ekstrak tanaman dengan aktivitas antibakteri tertinggi 

terhadap MRSA. 


