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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Penyakit infeksi merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang 

sering terjadi dan menyebabkan tingginya angka kesakitan (morbidity) dan 

kematian (mortality). Salah satu penyebab penyakit infeksi adalah bakteri (Radji, 

2011). Salah satu antibiotik yang dapat digunakan untuk mengatasi infeksi adalah 

tetrasiklin. Tetrasiklin dapat digunakan untuk mengatasi berbagai macam infeksi 

diantaranya kejadian diare yang disebabkan oleh Bacillus sp., infeksi saluran 

pernafasan dan infeksi saluran kemih yang disebabkan oleh Staphylococcus 

aureus. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati cukup 

banyak khususnya tumbuhan. Tanaman belimbing wuluh merupakan salah satu 

tanaman obat yang dapat digunakan untuk pemeliharaan kesehatan serta 

menanggulangi berbagai macam penyakit seperti batuk, sariawan, gondongan, 

sakit gigi dan berkhasiat antibakteri (Muhlisah, 2007). Ekstrak etanol daun 

belimbing wuluh telah dilaporkan mampu menghambat pertumbuhan 

Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis (Yulianingsih, 2012). 

Penggunaan obat tradisional dipercaya lebih aman daripada obat konvensional 

karena memiliki efek samping yang relatif kecil, lebih murah dan bahannya 

mudah diperoleh (Utami, 2003).  

Sebagian masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan mengkonsumsi obat 

tradisional dan pada waktu tertentu secara tidak sadar mengkonsumsi 
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pula obat sintetik seperti antibiotik untuk menanggulangi masalah penyakit infeksi 

yang dideritanya. Tetrasiklin yang dikonsumsi secara bersamaan dengan ekstrak 

daun belimbing wuluh kemungkinan dapat menimbulkan terjadinya interaksi. 

Interaksi tersebut dapat berupa peningkatkan efek tetrasiklin (sinergis) hingga 

berpotensi menyebabkan toksisitas, menurunkan efek tetrasiklin (antagonis) atau 

tidak mempengaruhi efek tetrasiklin (Pratiwi, 2008). 

Penelitian mengenai kombinasi obat tradisional bersamaan dengan 

antibiotik telah dilaporkan oleh Ahmed dkk., (2010), tentang ekstrak etanol 

Salvadora persica yang dikombinasikan dengan antibiotik penisilin dan tetrasiklin 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus didapatkan efek sinergis. Tetrasiklin juga 

dikombinasikan dengan ekstrak etanol rimpang lengkuas menghasilkan efek 

sinergis (Wulandari, 2012) sedangkan bila dikombinasikan dengan ekstrak etanol 

daun jambu monyet menunjukkan efek tidak sinergis pada semua perbandingan 

terhadap Staphylococcus aureus sensitif dan multiresisten antibiotik (Zuhri, 

2013). Kombinasi lainnya juga telah dilaporkan oleh Siwi (2012), mengenai 

kombinasi tetrasiklin dengan ekstrak etanol kulit delima (Punica granatum L.) 

menunjukkan efek sinergis pada perbandingan 50:50 terhadap bakteri 

Pseudomonas aeruginosa sensitif dan tidak berefek sinergis pada bakteri 

Pseudomonas aeruginosa  multiresisten antibiotik pada semua perbandingan. 

Kombinasi tetrasiklin dengan ekstrak etanol daun belimbing wuluh belum 

pernah dilaporkan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti 

ingin melakukan pengujian aktivitas antibakteri kombinasi tetrasiklin dengan 

ekstrak etanol daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) terhadap bakteri 

Bacillus sp., dan Staphylococcus aureus. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah kombinasi tetrasiklin dengan ekstrak etanol daun belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi L.) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Bacillus sp., 

dan Staphylococcus aureus ? 

2. Apakah ada perbedaan aktivitas antibakteri kombinasi dibandingkan dengan 

penggunaan tetrasiklin secara tunggal ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menentukan ada atau tidaknya aktivitas antibakteri  kombinasi tetrasiklin 

dengan ekstrak etanol daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) terhadap 

Bacillus sp., dan Staphylococcus aureus. 

2. Menentukan ada atau tidaknya perbedaan aktivitas antibakteri kombinasi 

dibandingkan dengan penggunaan tetrasiklin secara tunggal. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai profil 

aktivitas antibakteri tetrasiklin setelah dikombinasikan dengan ekstrak etanol daun 

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Bacillus sp.,dan  Staphylococcus aureus. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) 

Belimbing wuluh merupakan tanaman buah tropis yang umumnya ditanam 

di pekarangan rumah sebagai tanaman buah atau sebagai peneduh halaman yang 
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sempit (Arisandi dan Yovita, 2000). Tinggi tanaman belimbing wuluh mencapai 

5-10 meter, permukaan batang kasar berbenjol-benjol, dan berdiameter sekitar 

30cm. Percabangan sedikit, arahnya condong ke atas, permukaan berbulu halus 

berwarna cokelat muda. Daun belimbing wuluh merupakan daun majemuk, 

berwarna hijau, helai daun menyirip, jumlahnya ganjil dengan 21-45 pasang anak 

daun. Anak daun bertangkai pendek berbentuk bulat telur sampai lonjong, ujung 

meruncing, pangkal membulat (Purwaningsih, 2007).  

Klasifikasi tanaman belimbing wuluh sebagai berikut (Heyne, 1987): 

Divisi   : Spermatophyta  

Subdivisi : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Geraniales  

Suku   : Oxalidaceae  

Marga  :  Averrhoa  

Spesies : Averrhoa bilimbi L.  

Daun belimbing wuluh secara tradisional memiliki khasiat menyembuhkan 

beberapa penyakit antara lain batuk, sariawan, gondongan dan sakit gigi 

(Muhlisah, 2007). Daun belimbing wuluh juga berkhasiat sebagai antiinflamasi, 

antipiretik dan diuretik (Purwaningsih, 2007).  

Daun belimbing wuluh mempunyai kandungan senyawa tanin, flavonoid, 

saponin, peroksidase, kalsium oksalat, glikosida dan juga mengandung vitamin A, 

vitamin B1, serta vitamin C (Dalimartha, 2006). Ekstrak metanol, etanol dan air 

dari daun belimbing wuluh juga mengandung alkaloid, steroid dan karbohidrat 

(Aziz, dkk., 2014). Daun belimbing wuluh dapat dilihat pada Gambar 1. 



5 
 

 
 

 
Gambar 1. Daun Belimbing Wuluh ( Dokumentasi Pribadi) 

 Penelitian ini membuat ekstrak etanol dari daun belimbing wuluh. 

Ekstraksi merupakan teknik penyarian zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari 

tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Ekstraksi 

didasarkan pada prinsip perpindahan massa komponen zat ke dalam pelarut, 

dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka kemudian berdifusi 

masuk ke dalam pelarut (Harbone, 1987 ; Ditjen POM., 1986). 

Ekstraksi dapat dilakukan dengan bermacam-macam metode salah satunya 

adalah maserasi. Maserasi merupakan proses ekstraksi simplisia menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur 

ruangan (kamar). Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tahan 

pemanasan maupun yang tidak tahan pemanasan. Keuntungan metode ini yaitu 

peralatan dan cara pengerjaannya mudah dilakukan. Kelemahannya yaitu waktu 

pengerjaan lama dan cairan penyari yang dibutuhkan relatif banyak (Depkes RI., 

2000
a
).  

Pemilihan pelarut yang sesuai merupakan salah satu faktor yang harus 

dipertimbangkan supaya zat berkhasiat didalam tanaman dapat tersari keluar. Cairan 

penyari yang ditetapkan adalah air, etanol, etanol-air atau eter (Depkes RI., 1986). 
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Daun belimbing wuluh diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan etanol 

96%. Etanol 96% juga memiliki kemampuan menyari dengan polaritas yang lebar 

mulai dari senyawa nonpolar sampai dengan polar (Saifudin dkk., 2011). 

2. Antibiotik Tetrasiklin 

Antibiotik tetrasiklin merupakan antibiotik berspektrum luas yang dapat 

digunakan pada bakteri Gram positif dan negatif (Pratiwi, 2008). Menurut Depkes 

RI., (1995), pemerian tetrasiklin berbentuk serbuk kuning, tidak berbau dan stabil 

di udara tetapi pada pemaparan dengan cahaya akan menjadi gelap. Tetrasiklin 

mudah larut pada asam encer, sangat sukar larut dalam air dan cepat rusak dalam 

larutan alkali. Struktur kimia tetrasiklin dapat dilihat pada Gambar 2.  

Tetrasiklin diproduksi oleh Streptomyces spp dan bekerja dengan cara 

menghambat pembentukan protein dengan menghambat pengikatan aminoasil-

tRNA pada unit 30S pada ribosom bakteri. Ikatan tersebut secara alami bersifat 

reversibel. Tetrasiklin bersifat bakteriostatik yaitu menghambat perkembangan 

mikroorganisme tanpa membunuh (Siswandono dan Soekardjo, 1995).  

Antibiotik tetrasiklin merupakan obat pilihan untuk infeksi yang 

disebabkan riketsia, klamidia dan Mycoplasma pneumonia. Efek samping yang 

ditimbulkan oleh golongan tetrasiklin yaitu gangguan saluran pencernaan (mual, 

muntah, diare), ruam kulit, lecet pada selaput lendir dan demam terutama pada 

pemberian yang lama dan dosis yang tinggi. Kerugian penggunaan tetrasiklin 

yaitu dapat menekan mikrobiota normal pada intestinal yang dapat menyebabkan 

superinfeksi, terutama dengan Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus (Jawetz, 

dkk., 2005).  
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Gambar 2. Struktur Kimia Tetrasiklin (Jawetz dkk., 1995) 

 

3. Bakteri 

Bakteri merupakan salah satu golongan organisme prokariotik (tidak 

memiliki selubung inti) yang bereproduksi dengan cara pembelahan biner. Bentuk 

dan ukuran sel bakteri bervariasi yaitu berkisar 0,75-4 µm, bentuknya ada yang 

bulat, basil (batang) dan spiral (Hugo and Russell, 1998). 

a. Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif berbentuk 

bulat, tersusun dalam kelompok yang tidak teratur seperti buah anggur, 

fakultatif anaerob, tidak membentuk spora dan tidak bergerak. Bakteri ini 

tumbuh pada suhu optimum 37ºC, tetapi membentuk pigmen paling baik pada 

suhu kamar (20-25
o
C) dan pH 7,2 – 7,4 (Jawetz dkk., 2005). Morfologi 

Staphylococcus aureus dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Morfologi Staphylococcus aureus (Todar, 2000) 
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Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen utama pada manusia 

yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi seperti keracunan makanan atau 

infeksi kulit ringan hingga infeksi berat yang mengancam jiwa. Bakteri ini 

merupakan flora normal pada kulit, saluran pernafasan dan saluran pencernaan 

makanan pada manusia (Tong, dkk., 2015). 

Klasifikasi Staphylococcus aureus sebagai berikut : 

Divisi  : Protophyta 

Kelas  : Schizomycetes 

Bangsa : Eubacteriales 

Suku  : Micrococcaceae 

Marga  : Staphylococcus 

Jenis  : Staphylococcus aureus (Salle, 1961). 

b. Bacillus sp 

Bacillus merupakan bakteri Gram positif, berbentuk batang, beberapa 

spesies bersifat aerob obligat dan anaerobik fakultatif serta memiliki endospora 

sebagai struktur bertahan saat kondisi lingkungan tidak mendukung (Backman 

dkk., 1994). Menurut Fardiaz (1992) bentuk spora (endospora) Bacillus 

bervariasi bergantung pada spesiesnya. Morfologi Bacillus sp. dapat dilihat 

pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Morfologi Bacillus sp (Hadioetomo, 1985) 
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Bacillus mempunyai sifat yang lebih menguntungkan daripada 

mikroorganisme lain karena dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama pada 

kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhannya (Wong, 

1994). Menurut Hadioetomo (1985), klasifikasi Bacillus sp. adalah : 

Kingdom  : Procaryotae 

Divisi  : Bacteria 

Kelas  : Schizomycetes 

Bangsa  : Eubacteriales 

Suku  : Bacillaceae 

Marga  : Bacillus 

Jenis  : Bacillus sp. 

4. Uji Aktivitas Antibakteri 

Pengujian aktivitas antibakteri bertujuan untuk menentukan potensi zat 

yang diduga atau telah memiliki aktivitas sebagai antibakteri (Jawetz dkk., 2001). 

Metode difusi agar merupakan salah satu metode yang sering digunakan. Metode 

ini menggunakan cakram kertas saring (paper disc) yang berfungsi sebagai tempat 

menampung zat antimikroba. Kertas saring tersebut kemudian diletakkan pada 

lempeng agar yang telah diinokulasi mikroba uji, kemudian diinkubasi pada 

waktu tertentu dan suhu tertentu sesuai dengan kondisi optimum mikroba uji. 

Umumnya, hasil yang diperoleh dapat diamati setelah inkubasi selama 18-24 jam 

dengan suhu 37
o
C. Hasil pengamatan yang diperoleh berupa ada atau tidaknya 

daerah bening yang terbentuk di sekeliling kertas cakram yang menunjukkan zona 
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hambat pertumbuhan bakteri dibandingkan dengan kontrol (Pelczar dan Chan, 

1988).  

Kelebihan metode ini yaitu mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan 

khusus dan relatif lebih murah. Kelemahannya yaitu ukuran zona bening 

tergantung pada kondisi inkubasi, kerapatan inokulum, predifusi dan preinkubasi 

serta ketebalan medium (Pelczar dan Chan, 1988). Pada metode difusi agar 

digunakan kontrol negatif yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya aktivitas 

antibakteri dari pelarut zat uji. Penelitian ini menggunakan DMSO 20% sebagai 

kontrol negatif ekstrak, dan aquadest steril sebagai kontrol negatif tetrasiklin. 

F. Landasan Teori 

Penelitian tentang aktivitas antibakteri daun belimbing wuluh telah banyak 

dilaporkan yaitu perasan daun belimbing wuluh dapat menghambat Lactobacillus 

sp (Cahyono, 2007). Sari daun belimbing wuluh konsentrasi 10% efektif 

menghambat Candida albicans (Monalisa, 2012). Ekstrak etanol daun belimbing 

wuluh mampu menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dan 

Staphylococcus epidermidis (Yulianingsih, 2012). Ekstrak metanol daun 

belimbing wuluh pada konsentrasi 400 μg/disk mampu menghambat pertumbuhan 

Bacillus cereus dan Escherichia coli (Candra dkk., 2011). Penelitian Zakaria dkk., 

(2007) juga menjelaskan bahwa ekstrak air daun belimbing wuluh pada 

konsentrasi 2mg/disk dan ekstrak kloroform daun belimbing wuluh konsentrasi 

0,5-2 mg/disk dapat menghambat pertumbuhan bakteri Bacillus cereus. 

Penelitian mengenai kombinasi antibiotik tetrasiklin dengan tanaman obat 

telah dilaporkan oleh Ahmed dkk., (2010), yaitu ekstrak etanol Salvadora persica 
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yang dikombinasikan dengan antibiotik penisilin dan tetrasiklin menghasilkan 

efek sinergis terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Tetrasiklin juga 

dikombinasikan dengan ekstrak etanol rimpang lengkuas didapatkan efek sinergis 

(Wulandari, 2012) sedangkan dikombinasikan dengan ekstrak etanol daun jambu 

monyet tidak menunjukkan efek sinergis pada semua perbandingan terhadap 

Staphylococcus aureus sensitif dan multiresisten antibiotik (Zuhri, 2013). 

Kombinasi lainnya juga telah dilaporkan oleh Siwi (2012) yaitu tetrasiklin dengan 

ekstrak etanol kulit buah delima (Punica granatum L.) menunjukkan efek sinergis 

terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa sensitif dan tidak berefek sinergis 

terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa multiresisten antibiotik pada semua 

perbandingan.   

G. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori yang telah dijabarkan maka kombinasi tetrasiklin 

dengan ekstrak etanol daun belimbing wuluh memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Bacillus sp., dan  Staphylococcus aureus. Kombinasi tersebut akan 

menghasilkan perbedaan aktivitas antibakteri bila dibandingkan dengan 

penggunaan tetrasiklin secara tunggal.       lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 


