
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Staphylococcus epidermidis adalah salah satu spesies bakteri dari genus 

Staphylococcus yang termasuk gram positif bersel sferis, biasanya tersusun 

tidak teratur dalam kelompok seperti buah anggur. Staphylococcus  epidermidis 

merupakan kelompok staphylococcus koagulase negatif yang merupakan flora 

normal dan bisa menyebabkan infeksi, sering dihubungkan dengan perangkat 

implan seperti prostetik sendi, kateter intravaskular (Jawetz, et al., 2013). 

Bakteri ini  menyebabkan bakterimia, endokarditis, infeksi saluran kemih dan 

infeksi oportunistik oleh kateter, shunt, alat prostetik, dialisa peritoneum 

(Murray, et al., 2016). 

Bakteri ini menyerang terutama pada usia sangat muda, tua dan pasien 

immunocompromised. Sekitar 75% infeksi oleh staphylococcus koagulase 

negatif disebabkan oleh Staphylococcus epidermidis (Jawetz, et al., 2013). 

Penelitian pada identifikasi bakteri udara di instalasi radiologi RSUD Undata 

Palu menyimpulkan bahwa bakteri terbanyak adalah Staphylococcus 

epidermidis (29.17%) (Wahyuni, 2017). Penelitian yang dilakukan di ruang 

ICU RSUP Fatmawati  Jakarta menunjukan bahwa Staphylococcus epidermidis 

lebih dari 60% resisten terhadap ceftriakson (Fauziyah, et al., 2011). 

Kemampuan antibiotik dalam mengatasi maupun mencegah penyakit 

infeksi menyebabkan penggunaannya mengalami peningkatan. Bahkan 

antibiotik digunakan secara tidak tepat atau tidak rasional untuk penyakit yang 

tidak perlu dan terdapat kecenderungan antibiotik dibeli bebas atau tanpa resep 

dokter. Akibatnya telah terjadi perkembangan bakteri yang resisten terhadap 

antibiotik (Desrini, 2015). Resistensi antibiotik didefinisikan sebagai tidak 

terhambatnya pertumbuhan bakteri dengan pemberian antibiotik secara 

sistemik dengan dosis normal atau kadar hambat minimalnya. Masalah editorial 

penggunaan antibotik yang tidak sesuai merupakan masalah peresepan yang 

irasional paling besar di dunia, dari dahulu sampai sekarang, di rumah sakit 

maupun komunitas (Humaida, 2014). 
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Obat herbal telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

kesehatan manusia dalam upaya promotif, kuratif, rehabilitatif dan dalam 

pencegahan penyakit. Banyak obat herbal telah menjadi obat modern melalui 

pengembangan obat. Penggunaan tanaman obat untuk manfaat kesehatan 

sedang meningkat di seluruh dunia (WHO, 2010). 

Kencur ( Kaempferia galanga L) merupakan salah satu tanaman herbal, 

kandungan zat aktif seperti alkaloid, steroid, flavonoid dan saponin yang 

terkandung dalam ekstrak rimpang kencur mempunyai aktivitas antibakteri. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui efek antibakteri rimpang 

kencur terhadap bakteri gram negatif maupun positif. Penelitian sebelumnya 

menunjukan bahwa ekstrak etanol rimpang kencur memiliki daya hambat 

terhadap Klebsiella pneumoniae penghasil Spektrum diperpanjang beta 

laktamase (Hayati, et al., 2017). Penelitian lain menunjukan ekstrak rimpang 

kencur memiliki daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus (Haerazi, 

et al., 2013). 

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% Rimpang kencur (Kaempferia galanga 

L.) terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak etanol 70% rimpang kencur (Kaempferia galanga L.)memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70%rimpang kencur 

(Kaempferia galanga L.) terhadap Staphylococcus epidermidis. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat memberi  informasi bagi peneliti lain tentang aktivitas 

antibakteri ekstrak etanol 70% rimpang kencur (Kaempferia galanga L.) 

terhadap Staphylococcus epidermidis. 

2. Manfaat praktik 
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Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

penggunaan  rimpang kencur dalam pengobatan herbal penyakit infeksi oleh 

bakteri Staphylococcus epidermidis. 

 


