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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Penyakit infeksi merupakan jenis penyakit yang paling banyak diderita 

oleh penduduk di negara berkembang, termasuk Indonesia (Radji, 2011). Infeksi 

saluran pernapasan akut (ISPA) merupakan salah satu penyakit yang umum terjadi 

di Indonesia dengan prevalensi mencapai 25% (Kemenkes RI, 2013b). Prevalensi 

infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di provinsi Bali pada khususnya, mencapai 

angka 22,6%. Daerah dengan tingkat infeksi tertinggi meliputi, kabupaten Bangli 

(36,1%), kabupaten Karangasem (35,9%) dan kabupaten Klungkung (27,3%) 

(Kemenkes RI, 2013a). Infeksi ini merupakan salah satu penyebab utama 

kunjungan pasien di sarana kesehatan dengan presentase 40 - 60% di puskesmas 

dan 15 - 30% di rumah sakit (Kemenkes RI, 2011). 

Infeksi saluran napas berdasarkan wilayah infeksinya terbagi menjadi 

infeksi saluran napas atas dan infeksi saluran napas bawah (Depkes RI, 2005). 

Faringitis merupakan salah satu infeksi saluran napas atas yang umum terjadi. 

Faringitis disebabkan oleh inflamasi pada tenggorokan yang menyebabkan nyeri 

pada daerah tersebut (Febriani, 2012). Agen penyebab dari infeksi ini adalah 

Streptococcus pyogenes yang merupakan Streptocci grup A, β hemolitik. Bakteri 

ini merupakan spesies yang paling pathogen dalam famili Streptococcus (Jawetz, 

Melnick and Adelberg’s, 2013). Bakteri ini bertanggung jawab atas 5 – 15% 

khasus sakit tenggorokan pada orang dewasa dan 20 - 30% pada anak-anak 

(Shulman et al., 2017).  
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Bakteri lain penyebab infeksi saluran pernapasan akut adalah Klebsiella 

pneumoniae. Berbeda dengan Streptococcus pyogenes, bakteri ini menyebabkan 

infeksi saluran napas bagian bawah yaitu pneumonia. Bakteri ini dapat 

menghasilkan konsolidasi nekrosis hemoragik yang ekstensif pada paru-paru 

(Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). Lubis dkk (2016) melaporkan Klebsiella 

pneumoniae merupakan penyebab terbanyak infeksi pernapasan bawah dengan 

presentase 56,25%. Alfazari (2017) juga melaporkan bakteri Klebsiella 

pneumoniae merupakan penyebab pneumonia yang diidentifikasi dari sputum 

pasien pneumonia dengan presentase terbesar dari bakteri lainnya yaitu 46%.  

Kejadian pneumonia di negara berkembang yang disebabkan oleh bakteri 

mencapai angka 60%. Menurut hasil Riskesdas 2007 proporsi kematian balita 

karena pneumonia menempati urutan kedua dengan presentase 13,2% (Kemenkes 

RI, 2011). Period prevalence dan prevalensi pneumonia di provinsi Bali sebesar 

1,5% dan 3,1%, dimana terdapat 4 kabupaten yang mempunyai insiden period 

prevalence dan prevalensi pneumonia melebihi rerata Bali. Daerah tersebut 

meliputi Bangli (4,4% dan 9,0%), Karangasem (3,7% dan 8,3%), Klungkung 

(2,3% dan 4,4%), dan Jembrana (1,8% dan 3,3%) (Kemenkes RI, 2013a). 

Penatalaksanaan terhadap penyakit infeksi saluran pernapasan akut salah 

satunya dilakukan dengan pemberian terapi antibiotik (Kemenkes RI, 2011). 

Antibiotik adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh mikroorganisme seperti 

jamur ataupun bakteri melalui sistem metabolisme sekunder dan bersifat toksik 

terhadap mikroorganisme lain (Sumardjo, 2009; Mahon, Lehman and Manuselis, 

2011). Namun pada saat ini antibiotik dapat diproduksi dengan metode  
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semisintetis maupun sintetis untuk mengobati dan mencegah penyakit (Mahon, 

Lehman and Manuselis, 2011).  

Penggunaan antibiotik sintetis dalam terapi terhadap penyakit infeksi 

memiliki keterbatasan seperti kelarutan yang buruk, dan dapat bersifat toksik 

(Lokhande et al., 2007). Permasalahan lain yang muncul akibat penggunaan agen 

antibiotik sintetis adalah munculnya strain bakteri resisten terhadap antibiotik 

(Mahon, Lehman and Manuselis, 2011). Resistensi terhadap antibiotik selain 

disebabkan oleh penggunaan antibiotik sintetis, juga dapat disebabkan oleh 

penggunaan antibiotik yang tidak rasional.  

Tobat, Mukhtar dan Duma, (2015) melaporkan rasionalitas penggunaan 

antibiotik terhadap penyakit ISPA, didapatkan hasil tidak tepat dosis sebesar 14 

%. Tidak tepat dosis berupa tidak tepat lama pemberian obat sebanyak 2,67% dan 

takaran antibiotika yang kurang dari standar sebanyak 11,33%. Hal ini 

menyebabkan jika timbul infeksi kembali tidak dapat diobati dengan antibiotik 

yang sama, atau harus diberikan terapi dalam dosis yang lebih tinggi (Marhamah, 

2014).  

Setiap bakteri memiliki mekanisme yang berbeda dalam menimbulkan 

resistensi terhadap antibiotik. Banyaknya mekanisme resistensi menyebabkan 

pendeteksiannya menjadi semakin rumit. Transfer gen resisten antibiotik, melalui 

plasmid dan transponson, merupakan salah satu mekanisme yang penting dalam 

penyebaran resistensi antibiotik pada bakteri (Mahon, Lehman and Manuselis, 

2011). Resistensi ini dapat ditransmisikan oleh mikroba dari satu generasi ke 

generasi selanjutnya dan bahkan dari satu spesies mikroba ke spesies lain melalui 

pembentukan gen resisten antibiotik dan pada akhirnya mengakibatkan tingkat 
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infeksi yang tetap tinggi dan stabil meskipun dilakukan pemberian terapi 

antibiotik (Taheri et al., 2013).  

Beberapa data resistensi Streptococcus pyogenes terhadap antibiotik telah 

dilaporkan di beberapa negara. Bakteri Streptococcus pyogenes dilaporkan 

resisten terhadap antibiotik tetrasiklin 16,1% di negara Jerman, resisten terhadap 

eritromisin sebesar 22% di daerah Dundee, Inggris. Streptococcus pyogenes yang 

mengalami resisten didominasi oleh serotipe T4M4, sedangkan di negara-negara 

Asia, frekuensi Streptococcus pyogenes resisten terhadap eritromisin adalah 53-

71% (Jalava, 2009).  

Kasus resistensi dari Streptococcus pyogenes yang menjadi masalah global 

saat ini adalah resistensi terhadap macrolide. Peningkatan frekuensi Group A 

Streptococci yang resisten terhadap macrolide telah dilaporkan dengan frekuensi 

20-29% di Eropa, 15-42% di Yunani, 8-14% di Jerman, 43-51% di Italia, 6-10% 

di Perancis dan 16-25% di Kroasia, Republik Ceko dan Slovakia (Jalava, 2009). 

Sedangkan bakteri Klebsiella pneumoniae dalam laporan surveilans global World 

Health Organization mengenai resistensi antimikroba, termasuk salah satu dari 

beberapa bakteri yang menjadi perhatian dalam hal resistensi terhadap antibiotik 

(WHO, 2014).  

Bakteri Klebsiella pneumoniae resisten terhadap antibiotik sefalosporin 

dan karbapenem generasi ketiga termasuk resistensi yang disebabkan ESBL 

(Extended Spektrum Beta Lactamase). Proporsi resistensi dari bakteri ini 

dilaporkan mencapai presentase 54%. Beberapa penelitian mengenai sensitivitas 

Klebsiella pneumoniae terhadap antibiotik melaporkan bakteri ini resisten 

terhadap ceftriaxone (66,63%), ampisilin (56%), eritromisin (64%) dan cefixim 
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(Lubis, dkk, 2016; Patty, dkk, 2016; Alfazari, 2017). Mekanisme resistensi 

Klebsiella pneumoniae terhadap beberapa obat antibakteri terutama disebabkan 

melalui transfer horizontal unsur genetik seluler seperti transposon atau plasmid 

(WHO, 2014). 

Berkurangnya efektivitas obat antibakteri yang disebabkan oleh kejadian 

resistensi ini mengakibatkan pengobatan pasien menjadi sulit, mahal, atau bahkan 

tidak memungkinkan. Dampak pada pasien yang sangat rentan adalah penyakit 

berkepanjangan dan meningkatnya angka kematian (WHO, 2014). Oleh karena 

itu, untuk mengatasi permasalahan resistensi ini diperlukan inovasi antibiotik 

yang lebih aman dan efektif. Antibiotik ini dapat dikembangkan melalui 

eksplorasi produk baru berbasis bahan alam. Bahan alam memiliki senyawa 

metabolit sekunder yang berpotensi sebagai zat antibakteri (Wilson et al., 2011).  

Produk alami ini, memiliki struktur khusus yang dapat berinteraksi dengan 

protein tertentu dari mikroba. Antimikroba dari sumber alami menghasilkan hasil 

yang lebih baik dari pada kombinasi bahan kimia maupun prosedur sintetis 

lainnya (Ngwoke, Odimegwu and Esimone, 2011). Selain itu pemanfaatan bahan 

tradisional juga memperlihatkan efek samping yang lebih kecil daripada 

penggunaan obat sintesis (Putra dan Masri, 2015). Oleh karena itu saat ini lebih 

dari 90% antibiotik yang digunakan untuk pengobatan klinis berasal dari alam 

(Ngwoke, Odimegwu and Esimone, 2011). 

Salah satu bahan alami yang memiliki potensi sebagai zat antibakteri 

adalah daun salam (Syzigium polyanthum). Daun salam umumnya digunakan 

sebagai bumbu dapur. Namun, selain sebagai bumbu dapur, daun salam juga 

digunakan sebagai obat tradisional untuk berbagai penyakit (Evendi, 2017). 
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Ekstrak daun salam dilaporkan memiliki senyawa aktif meliputi alkaloid, 

flavonoid, saponin, tanin, steroid dan terpenoid. Senyawa-senyawa tersebut 

diduga memiliki sifat antibakteri (Evendi, 2017; Silalahi, 2017).  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wibowo (2013), melaporkan 

ekstrak etanol daun salam dapat menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

mutans. Aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun salam juga dilaporkan oleh Sari 

(2012), dalam penelitiannya ekstrak etanol daun salam dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Evendi (2017) 

melaporkan ekstrak etanol daun salam dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Salmonella typhi. Aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun salam juga dilaporkan 

dapat membunuh pertumbuhan bakteri pathogen penyebab food borne seperti L. 

monocytogenes, P. aeruginosa, E. coli, S. aureus, V. cholerae, dan V. 

parahaemolyticus (Ramli et al., 2017). 

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut dapat diketahui bahwa daun 

salam memiliki kandungan yang berpotensi menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti aktivitas 

antibakteri ekstrak etanol daun salam terhadap pertumbuhan bakteri gram positif 

dan gram negatif, khususnya Streptococcus pyogenes dan Klebsiella pneumoniae. 

Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi cakram untuk 

mengetahui nilai zona hambat. 
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B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

Bagaimana aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun salam terhadap 

pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes dan Klebsiella pneumoniae? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun salam terhadap 

pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes dan Klebsiella pneumoniae.  

2. Tujuan khusus 

a. Mengukur nilai diameter zona hambat yang ditimbulkan oleh pemberian 

ekstrak daun salam terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes dan 

Klebsiella pneumoniae pada konsentrasi  10%, 20%, 40%, 60%, dan 80%. 

b. Untuk mengkategorikan zona hambat ekstrak daun salam dengan konsentrasi 

10%, 20%, 40%, 60%, dan 80% terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus 

pyogenes. 

c. Untuk mengkategorikan zona hambat ekstrak daun salam dengan konsentrasi 

10%, 20%, 40%, 60%, dan 80% terhadap pertumbuhan bakteri Klebsiella 

pneumoniae. 

d. Menganalisis perbedaan zona hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

pyogenes yang ditimbulkan oleh pemberian ekstrak daun salam konsentrasi 

10%, 20%, 40%, 60%, dan 80%. 
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e. Menganalisis perbedaan zona hambat pertumbuhan bakteri Klebsiella 

pneumoniae yang ditimbulkan oleh pemberian ekstrak daun salam konsentrasi 

10%, 20%, 40%, 60%, dan 80%. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu 

pengetahuan, sebagai salah satu bahan kepustakaan serta dapat dijadikan dasar 

penelitian lebih lanjut mengenai aktivitas antibakteri ekstrak daun salam terhadap 

pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes dan Klebsiella pneumoniae. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Diharapkan masyarakat dapat memaksimalkan pemanfaatan daun salam  

dalam kehidupan sehari-hari sebagai alternatif antibiotik alami untuk 

menanggulangi infeksi yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus pyogenes dan 

Klebsiella pneumoniae. 

b.Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan penulis dan dapat 

menerapkan ilmu-ilmu di bidang mata kuliah yang terkait. 


