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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Antibiotik merupakan obat untuk menanggulangi infeksi. Infeksi 

merupakan penyakit yang sudah dikenal dari zaman dahulu hingga sekarang. 

Penyebab infeksi terdiri dari dua faktor, yaitu faktor intrinsik yang terdapat pada 

tubuh penderita dan ekstrinsik yang berhubungan dengan lingkungan luar tubuh 

(Syahrurachman et al., 2002). Penelitian menunjukkan persentase 81 % pasien 

dengan infeksi bakteri Gram negatif terbukti secara klinis dapat diobati dengan 

gentamisin atau amikasin. Gentamisin adalah antibiotik golongan aminoglikosida. 

Antibiotik tersebut efektif terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa dan 

Enterobacter sp (Bartal et al., 2003). 

Bakteri Pseudomonas aeruginosa adalah bakteri penyebab sepsis 

neonatorum yang mengakibatkan kematian neonatal tertinggi. Antibiotik 

merupakan hal penting dalam pengobatan sepsis neonatorum. Namun, 

penggunaan antibiotik yang luas dan kurang tepat menyebabkan bakteri 

mengalami resistensi. Salah satu uji resistensi dari 14 jenis antibiotik terhadap 

bakteri Pseudomonas aeruginosa menunjukkan bahwa 7 diantaranya telah 

resisten. Hasil resistensi Pseudomonas aeruginosa terhadap antibiotik gentamisin 

sebesar 71,2% dan gentamisin juga disebutkan sebagai lini pertama pengobatan 

penyakit yang disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa (Rukmono and Zuraida, 

2013). 

Bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif yang 

merupakan salah satu bakteri penyebab infeksi. Beberapa penyakit infeksi ringan 

yang disebabkan oleh S. aureus adalah bisul, jerawat, dan infeksi luka. Infeksi 

yang lebih berat diantaranya pneumonia, mastitis, meningitis, dan Infeksi Saluran 

Kemih (ISK). Terapi pengobatan terhadap infeksi S. aureus dilakukan melalui 

pemberian antibiotik. Infeksi yang lebih berat diperlukan pemberian antibiotik 

secara oral atau intravena seperti penisilin, metisilin, vankomisin, rifampisin, dan 
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gentamisin. Sebagian besar jenis bakteri Staphylococcus sudah resisten terhadap 

antibiotik tersebut (Bisht et al., 2009). 

Resistensi didefinisikan sebagai pertumbuhan bakteri yang tidak 

terhambat dengan pemberian antibiotik. Beberapa faktor terjadinya resistensi 

timbul karena penggunaan yang kurang tepat, peresepan dalam jumlah besar dan 

kombinasi antara pemakaian antibiotik yang lebih intensif atau lebih lama dengan 

adanya pasien yang sangat peka terhadap infeksi (Utami, 2011). Dengan adanya 

masalah resistensi tersebut, sekarang sudah banyak peneliti yang melakukan 

penelitian untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Salah satunya dengan 

melakukan kombinasi antibiotik dengan tanaman obat yang berkhasiat 

antimikroba atau antibakteri. 

Banyak sekali penelitian yang membahas mengenai khasiat tanaman 

sebagai antimikroba. Kulit biji dan daun jambu mete mengandung asam 

anakardat yang memiliki kandungan antibakteri (Doss and Thangavel, 2011). 

Daun kemangi mengandung minyak atsiri (Angelina et al., 2015). Tanin dalam 

daun pepaya dan brazilin dalam kayu secang memiliki khasiat sebagai antibakteri 

(Hasimun and Ernasari, 2014; Kumala and Tulus, 2013), sedangkan daun sirih 

mempunyai kavikol yang berkhasiat juga sebagai antibakteri (Pradhan et al., 

2013) dan minyak esensial pada rimpang lengkuas bertanggung jawab terhadap 

sifat antimikroba (Chudiwal et al., 2010). Senyawa miristisin dan elemisin pada 

biji pala dikatakan memiliki efek antibakteri (Juki et al., 2006), lalu alliin dalam 

umbi bawang putih memiliki potensi sebagai antibakteri (Amagase, 2006), dan 

komponen antimikroba pada bunga cengkeh yaitu eugenol, karvakrol dan timol 

(Pandey and Singh, 2011). Kombinasi antibiotik gentamisin dengan ekstrak 

tanaman obat tersebut diatas diharapkan mampu meningkatkan khasiat antibiotik 

terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Methicillin Resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakah kombinasi antibiotik gentamisin dengan ekstrak 10 tanaman obat 

dapat meningkatkan aktivitas antibiotik terhadap bakteri Pseudomonas 

aeruginosa dan Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)? 

2. Apakah senyawa yang terkandung pada ekstrak tanaman obat yang 

menghasilkan zona hambat tertinggi dalam meningkatkan aktivitas antibiotik 

gentamisin terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Methicillin 

Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri kombinasi gentamisin dengan ekstrak 

10 tanaman obat terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Methicillin 

Resistant Staphylococcus aureus (MRSA). 

2. Untuk mengetahui senyawa yang terkandung dalam ekstrak tanaman obat 

yang menghasilkan zona hambat tertinggi sehingga dapat meningkatkan 

aktivitas antibiotik gentamisin terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa dan 

Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA).  

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Gentamisin 

Antibiotik gentamisin ditemukan pada tahun 1963 di Amerika Serikat. 

Gentamisin merupakan kelompok antibiotik aminoglikosida yang bersifat 

bakterisid. Gentamisin memiliki mekanisme penghambatan sintesis protein yang 

berikatan dengan subunit 30S ribosom bakteri atau beberapa protein terikat pada 

subunit 50S ribosom  dan menghambat translokasi peptidil-tRNA dari situs A ke 

situs P, hal itu menyebabkan kesalahan pembacaan mRNA sehingga bakteri tidak 

mampu mensintesis protein vital untuk pertumbuhannya (Pratiwi, 2008). 

Antibiotik gentamisin direkomendasikan untuk pengobatan peritoneal 

dialisis, pneumonia nosokomial, meningitis dan infeksi Sistem Syaraf Pusat 

(SSP) lainnya, sepsis pada neonatus, infeksi bilier, pielonefritis dan prostatitis 

akut (Badan POM RI, 2008). Gentamisin pernah diteliti secara farmakodinamik 
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memiliki efek membunuh bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus 

aureus (Tam et al., 2006). Enzim resistensi aminoglikosida dimiliki oleh bakteri 

Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus (Gillespie and Bamford, 

2009). Hasil penelitian Refdanita et al. (2004) menunjukkan aktivitas antibiotik 

golongan aminoglikosida terhadap bakteri yang memiliki persentase resistensi 

masing-masing Pseudomonas aeruginosa sebesar 52,0 % dan Staphylococcus 

aureus sebesar 33,3 %. 

2. Bakteri Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri yang sering kali dikaitkan 

dengan infeksi nosokomial. Bakteri ini juga dapat menyebabkan infeksi karena 

luka bakar, di saluran pernafasan bawah, dan saluran kemih. Umumnya bakteri 

Pseudomonas aeruginosa mudah beradaptasi, dapat tumbuh pada perbenihan 

untuk isolasi kuman. Meskipun pseudomonas merupakan organisme aerob, tetapi 

dapat tumbuh secara anaerob. Suhu pertumbuhan optimumnya ialah 35
0
C 

(Syahrurachman et al., 2002). Pengobatan infeksi Pseudomonas aeruginosa 

invasif memerlukan kombinasi dengan aminoglikosida, seperti gentamisin atau 

tobramisin, dan agen antipseudomonal, seperti seftazidime atau piperasilin 

(Budsberg, 2011). 

3. Bakteri Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus adalah bakteri Gram positif yang mampu tumbuh 

dengan cepat pada temperatur 37ºC (Jawetz et al., 2005). S. aureus dapat 

menyebabkan rentang sindrom infeksi yang luas. Infeksi dapat muncul pada kulit 

yang sehat dengan cara ditransmisikan dari orang ke orang. Infeksi kulit dapat 

terjadi pada kondisi lembab atau saat kulit terbuka akibat penyakit seperti luka 

pembedahan, atau akibat alat intravena (Jawetz et al., 2005). Bakteri S. aureus 

resisten terhadap antibiotik gentamisin, trimetoprim, dan kanamisin (Budsberg, 

2011). 

4. Tanaman Obat 

a. Kulit Biji Jambu Mete 

Kandungan kimia yang diidentifikasi dalam mantel kacang mete adalah 

terpen, flavonoid, terpenoid, katekin, tannin, dan sterol. Senyawa fenolik 
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merupakan senyawa yang bertanggung jawab untuk aktivitas farmakologis utama. 

Asam anakardat ialah komponen fitokimia ekstrak kacang mete dalam semua 

bagian (kulit, mantel, dan kacang), telah digunakan untuk mengurangi efek 

penuaan seluler dan membantu untuk menghambat serta membunuh sel-sel 

kanker. Asam anakardat berkhasiat bakterisidal, fungisidal, mematikan cacing, 

dan protozoa (Sen and Filho, 2015). Uji kulit biji jambu mete menggunakan 

ekstrak air, aseton, dan etanol terhadap bakteri Micrococcus luteus, 

Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Klebsiella pneumoniae, Escherichia 

coli, dan Pseudomonas aeruginosa menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit biji 

jambu mete menghasilkan zona hambat sekitar 12,0 – 34,0 mm yang paling 

efektif terhadap beberapa organisme uji tersebut (Doss and Thangavel, 2011). 

b. Daun Jambu Mete (Anacardium occidentale L.) 

Daun jambu mete memiliki kandungan kimia flavonoid, rutinosida, 

kuersetin, dan ramnosida. Etanol dan asetil asetat merupakan kandungan laindari 

daun jambu mete yang mempunyai efek bakteriostatik dan bakterisidal. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun mete dapat memberikan prekursor 

baru untuk penelitian pengembangan obat antimikroba (Sika et al., 2014). Uji 

aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun jambu mete dengan beberapa bakteri 

menghasilkan zona hambat yaitu Bacillus subtilis sebesar 19 mm, Staphylococcus 

aureus sebesar 20 mm, Pseudomonas aeruginosa sebesar 13 mm, Escherichia 

coli sebesar 11 mm (Dahake et al., 2009). 

c. Daun Kemangi (Ocimum sanctum L.) 

Ekstrak daun kemangi mengandung golongan senyawa metabolit 

sekunder yaitu flavonoid, minyak atsiri, dan tanin. Penelitian uji aktivitas 

antibakteri ekstrak etanol Ocimum sanctum yang diujikan pada bakteri 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus memiliki khasiat sebagai antibakteri 

(Angelina et al., 2015). Aktivitas O. sanctum diujikan terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa menunjukkan adanya zona 

hambat (Pandey et al., 2010). 
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d. Daun Pepaya (Carica  papaya L.) 

Tanaman pepaya termasuk dalam family caricaceae telah banyak 

digunakan dalam pengobatan tradisional. Daun pepaya mengandung mineral 

seperti kalium, kalsium, magnesium, tembaga, zat besi, seng, dan mangan. 

Berdasarkan hasil penelitian ekstrak etanol daun pepaya memiliki aktivitas 

farmakologi sebagai antelmintik, antimalaria, antibakteri, dan antiinflamasi. 

Kandungan kimia berupa alkaloid, tanin,dan saponin yang terdapat dalam ekstrak 

etanol daun pepaya diduga berperan terhadap aktivitas farmakologi tersebut 

(Hasimun and Ernasari, 2014). Pengujian aktivitas antibakteri dari daun pepaya 

pada Pseudomonas aeruginosadan Staphylococcus aureus menghasilkan MIC 

(Minimum Inhibitory Concentration) yang bervariasi antara 0,039 dan 0,625 

mg/ml (Sika et al., 2014). 

e. Daun Sirih (Piper betle L.) 

Daun sirih mengandung senyawa pahit dengan persentase sekitar 0,7-

2,6%. Penyelidikan fitokimia pada daun mengungkapkan adanya alkaloid, 

karbohidrat, asam amino, tanin, dan komponen steroid. Daun baru yang segar 

mengandung jumlah enzim diastase minyak esensial dan gula lebih besar 

dibandingkan dengan daun tua. Kandungan kavikol pada daun sirih memiliki 

khasiat empat kali lebih ampuh sebagai agen antiseptik dibandingkan dengan 

asam karbol (Pradhan et al., 2013). Penelitian tentang aktivitas antimikroba 

dalam daun sirih diujikan pada dua bakteri berikut menghasilkan zona hambat 

yang cukup besar yaitu Pseudomonas aeruginosa sebesar 19,30 mm dan 

Staphylococcus aureus sebesar 22,70 mm (Suliantri et al., 2012). 

f. Rimpang Lengkuas (Alpinia galanga L.) 

Dalam sistem pengobatan ayurveda rimpang lengkuas digunakan untuk 

meningkatkan nafsu makan, rasa, dan suara. Beberapa penelitian terbaru tentang 

flavonoid menunjukkan kemungkinan memiliki efek anti-kanker yang kuat, 

khususnya melalui penghambatan enzim CYP1A1 detoksifikasi dan modulasi 

reseptor aril hidrokarbon. Minyak esensial dari rimpang bertanggung jawab atas 

aktivitas antimikroba. Minyak essensial yang terkandung dalam rimpang 

lengkuas diidentifikasi dengan GC-MS yaitu p-kumari diasetat (7,96 %), asam 
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palmitat (3,19 %), asetiloksieugenol asetat (3,06 %), dan eugenol (Chan et al., 

2011). Penelitian Chudiwal et al., (2010) tentang aktivitas ekstrak etanol lengkuas 

menunjukkan efek penghambatan terkuat pada bakteri Staphylococcus aureus, 

dan ekstrak akuades lengkuas menunjukkan efek penghambatan kuat pula pada 

bakteri Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Escherichia coli, dan 

Staphylococcus aureus. 

g. Biji Pala (Myristica fragrans Houtt) 

Biji pala memiliki khasiat aromatik, stimulan, narkotika, karminatif, 

astringen, afrodisiak, hipolipidemik, antitrombotik, agregasi anti-platelet, 

antijamur, antidisentri, dan anti-inflamasi. Biji pala juga dapat digunakan sebagai 

obat untuk sakit perut, rematik, dan muntah saat hamil. Senyawa miristisin dan 

elemisin adalah senyawa yang berkhasiat dalam biji pala (Juki et al., 2006). Biji 

pala memiliki efek antibakteri (Do et al., 2005). Penilaian aktivitas antibakteri 

dalam buah pala menggunakan difusi cakram pada empat bakteri Gram positif : 

M. luteus, E. faecalis, S. aureus, B. cereus, dan tiga bakteri Gram negatif : 

Pseudomonas aeruginosa, E. coli, dan K. pneumoniae, diikuti oleh penentuan 

konsentrasi hambat minimal dan konsentrasi bakterisida minimum 

menggunakantes dilusi kaldu (Paneerchelvan et al., 2015). 

h. Kayu Secang (Caesalpinia sappan L.) 

Tanaman secang (Caesalpinia sappan L.) dari suku Caesalpiniaceae, 

secara empiris telah digunakan masyarakat Indonesia untuk mengobati luka, 

batuk darah pada TBC dan obat diare (Soedibyo, 1998; Dalimartha, 2009). 

Batang dari tanaman secang mengandung tanin, brasilin, dan minyak atsiri yang 

berkhasiat sebagai antibakteri (Kumala and Tulus, 2013). Kayu secang yang diuji 

pada bakteri P. aeruginosa dan S. aureus menunjukkan aktivitas antimikroba (Do 

et al., 2005). 

i. Bunga Cengkeh (Syzygium aromaticum) 

Spesies Syzygium (Fam.Myrtaceae) telah terbukti memiliki aktivitas 

antibakteri dan anti-inflamasi. Komponen antimikroba cengkeh yaitu eugenol, 

karvakrol dan timol adalah senyawa fenolik yang juga ditemukan di kayu manis, 

bunga cengkeh, sage, dan oregano. Sifat antibakteri dalam bunga cengkeh diuji 
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pada bakteri patogen (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli) mendapatkan hasil zona 

hambat cukup besar terhadap ketiga bakteri tersebut dengan masing-masing nilai 

20 mm, 22 mm, 15 mm (Pandey and Singh, 2011). 

j. Umbi Bawang Putih (Allium sativum) 

Bawang putih termasuk genus Allium. Bawang putih dikenal sebagai 

tanaman rempah bumbu masak. Alliin dan γ-glutamilsistein merupakan senyawa 

yang paling banyak terdapat dalam bawang putih. Alliin bertanggung jawab pada 

bau dan citarasa bawang putih. Alliin dan senyawa sulfoksida yang lain, kecuali 

sikloalliin, segera berubah menjadi senyawa tiosulfinat, seperti allisin, dengan 

bantuan enzim alliinase ketika bawang putih segar dicincang, dipotong, maupun 

dikunyah secara langsung. Alliin memiliki potensi sebagai antibakteri (Amagase, 

2006). Serbuk bawang putih bersifat bakterisid terhadap bakteri Gram positif 

Staphylococcus aureus, maupun bakteri Gram negatif  E. coli, S. typhimurium 

dan P. aeruginosa (Prihandani et al., 2015). 

 

E. Landasan Teori 

Gentamisin adalah antibiotik golongan aminoglikosida spektrum luas 

yang memiliki sifat bakterisid, yaitu dapat membunuh bakteri Gram positif 

ataupun Gram negatif. Antibiotik gentamisin sulfat dikombinasikan dengan 

tanaman obat yang berkhasiat sebagai antimikroba menunjukkan tingkat 

sinergisme tinggi terhadap bakteri Staphylococcus aureus (Adwan and Mhanna, 

2008). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kubo et al (2003), kandungan 

asam anakardat pada kulit biji jambu mete berkhasiat sebagai antibakteri. 

Senyawa tersebut bekerja sebagai surfaktan yang merusak dinding sel bakteri. 

Kulit biji jambu mete yang diekstrak dengan pelarut etanol dalam beberapa 

konsentrasi menunjukan hasil zona hambat terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus sebesar 21-27 mm sedangkan pada bakteri Pseudomonas aeruginosa 

sebesar 15-31 mm. Ekstrak etanol daun jambu mete mengandung terpenoid, fenol 

dan minyak atsiri dalam jumlah tinggi (Tedong et al., 2006), dan setiap senyawa 

tersebut memiliki khasiat untuk menghambat mikroorganisme dengan cara 
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mendenaturasi protein sel (Doss and Thangavel, 2011). Dalam beberapa uji 

fitokimia pada ekstrak etanol daun kemangi menunjukkan hasil positif untuk 

golongan senyawa tanin, flavonoid, dan minyak atsiri yang dapat memberikan 

efek antibakteri. Mekanisme senyawa yang dimiliki daun kemangi yaitu tanin 

dapat mengganggu metabolisme bakteri dan flavonoid dengan cara merusak 

membran sel (Angelina et al., 2015). 

Daun pepaya mengandung alkaloid, karbohidrat, saponin, glikosida, 

fitosterol, senyawa fenolik, flavonoid, terpenoid, dan tanin (Baskaran et al., 

2012). Kandungan sterol pada daun sirih memiliki khasiat sebagai antibakteri 

yang menyebabkan perubahan dalam struktur utama dinding sel dan 

mendegradasi komponen bakteri (Pradhan et al., 2013). Minyak atsiri pada 

rimpang lengkuas bertanggung jawab sebagai antimikroba. Minyak essensial 

yang terkandung dalam rimpang lengkuas diidentifikasi dengan GC-MS yaitu p-

kumari diasetat (7,96 %), asam palmitat (3,19 %), asetiloksieugenol asetat (3,06 

%), dan eugenol (Chan et al., 2011). Mekanisme penghambatan minyak atsiri 

merusak membran sel sehingga terjadi kebocoran sel dan perubahan morfologi 

sel bakteri. Senyawa miristisin dalam buah pala memiliki aktivitas bakterisida 

(Do et al., 2005). Batang tanaman secang mengandung tanin, brasilin, dan 

minyak atsiri yang berkhasiat sebagai antibakteri yang dapat merusak sel 

(Kumala and Tulus, 2013). 

Komponen antimikroba cengkeh yaitu eugenol (Pandey and Singh, 

2011) bersifat bakterisidal karena senyawa ini mampu mengendalikan beberapa 

bakteri patogen (Towaha, 2012). Senyawa alliin pada umbi bawang putih 

merupakan senyawa yang berkhasiat sebagai antibakteri. Aktivitas antibakteri 

bawang putih dapat mengendalikan bakteri patogen baik Gram positif maupun 

negatif. Senyawa antibakteri memiliki mekanisme mereduksi sistein dalam tubuh 

mikroba sehingga mengganggu ikatan disulfida dalam protein (Prihandani et al., 

2015). Uji aktivitas antibakteri umbi bawang putih bersifat bakterisid (Ramadanti, 

2008). Sifat anti bakteri dibedakan menjadi dua yaitu bakterisidal yang berarti 

dapat membunuh bakteri dan bakteriostatik yang dapat menghambat atau 

menghentikan aktivitas bakteri. Antibiotik yang bersifat bakterisidal 
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jikadikombinasi dengan antibiotik lain yang bersifat bakterisidal memiliki 

kemungkinan hasil berupa efek yang sinergis (Gal, 1965). 

 

F. Hipotesis 

1. Kombinasi antibiotik gentamisin dengan 10 ekstrak tanaman obat dapat 

bersifat sinergis sehingga meningkatkan aktivitas antibiotik. 

2.  Ekstrak yang memiliki aktivitas antibakteri dengan kemampuan paling optimal 

untuk menghambat Pseudomonas aeruginosa dan MRSA memiliki salah satu 

kandungan senyawa berikut yaitu tanin, sterol, miristisin, alkaloid, brazilin, 

eugenol, atau alliin. 

 

 


