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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Penyakit infeksi banyak dialami oleh masyarakat daerah tropis seperti 

Indonesia, dua diantaranya disebabkan oleh bakteri gram negatif  Salmonella 

typhosa serta bakteri gram positif  Staphylococcus aureus (Green, 2005). 

Penyakit-penyakit tersebut biasanya diobati menggunakan antibiotik. Pemakaian 

antibiotik dalam jangka waktu yang lama memiliki efek samping jauh lebih besar 

dibandingkan antibiotik dari bahan alam. Efek samping yang sering terjadi antara 

lain: diare, mual, muntah, kekebalan tubuh menurun (Allo, 2016).  

Sejak dulu di Indonesia banyak pengobatan yang dilakukan secara tradisional 

yaitu dengan menggunakan bahan dari alam. Pengobatan tradisional ini juga 

dilakukan untuk memanfaatkan potensi kekayaan alam di Indonesia yang sangat 

beragam. Salah satu bahan alam yang dapat digunakan untuk pengobatan 

tradisional adalah batang pisang (Musa paradisiaca) (Widyatni, 2010).  Batang 

pisang ambon mengandung senyawa alkaloid, steroid β sitosterol, saponin, 

flavonoid, tanin antarquinon, uji fitokimia dilakukan dengan UV, IR, HPTLC 

(Lavanya dkk., 2016). Pelepah pisang mengandung senyawa kimia saponin, tanin, 

fenol dan flavonoid. Senyawa tersebut berfungsi di bidang pengobatan (Nur, 

2015). 

Flavonoid memiliki mekanisme sebagai antibakteri, berperan dalam 

menghambat metabolisme energi dengan cara  yang mirip dengan menghambat 
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sistem respirasi, karena dibutuhkan energi yang cukup  untuk penyerapan aktif 

berbagai metabolit dan untuk biosintesis makromolekuler (Cushnie dkk., 2005). 

Mekanisme senyawa tanin sebagai antibakteri dengan cara menghambat enzim 

teverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat 

terbentuk (Robinson, 1995). Mekanisme senyawa saponin sebagai antibakteri 

dengan cara menurunkan tegangan permukaan sehingga mengakibatkan naiknya 

permeabilitas atau kebocoran sel dan mengakibatkan senyawa intraseluler akan 

keluar (Robinson, 1995).   

Beberapa penelitian sebelumnya membuktikan ekstrak etanol batang dan 

pelepah pisang ambon (Musa paradisiaca) memiliki aktivitas antibakteri dengan 

konsentrasi 25% memiliki zona hambat paling besar terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus (Hastari, 2012). Pelepah pisang ambon memiliki aktivitas 

aktibakteri yang bersifat bakteriostatik terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

pada konsentrasi 5% dan 10% dengan metode difusi agar (Nur, 2015). Penelitian 

lain membuktikan ekstrak etanol pelepah pisang ambon memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus pada konsentrasi terkecil yaitu 

40% (Alafiah, 2015). 

Fraksinasi dengan pelarut air dapat menarik senyawa yang bersifat polar pada 

daun pisang ambon seperti flavonoid, tanin, alkaloid secara kuantitatif dengan 

KLT (Asuquo dkk., 2016). Hasil skrining fitokimia fraksi air kulit buah pisang 

rajamala (Musa parasidiaca) terdapat senyawa alkaloid, saponin, dan minyak 

atsiri (Wardhani dkk., 2017).  
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B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka disimpulkan rumusan 

masalah,yaitu: 

1. Apakah fraksi air ekstrak etanol 70% batang dan pelepah pisang pisang ambon 

(Musa paradisiaca var. Sapientum) memiliki aktivitas antibakteri  terhadap 

Staphlococcus aureus ATCC 25923. 

2. Golongan senyawa apakah yang terkandung di dalam fraksi air ekstrak etanol 

70%   batang dan pelepah pisang ambon (Musa paradisiaca var. Sapientum). 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri fraksi air ekstrak etanol 70% batang dan 

pelepah pisang ambon (Musa paradisiaca var. Sapientum) terhadap 

Staphlococcus aureus ATCC 25923. 

2.  Mengetahui golongan senyawa antibakteri yang terkandung, pada fraksi air 

ekstrak etanol 70% batang dan pelepah pisang ambon (Musa paradisiaca var. 

Sapientum) terhadap  Staphylococcus aureus ATCC 25923.  

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Memberikan informasi tentang kemampuan tanaman herbal obat tradisional 

kususnya fraksi air ekstrak etanol 70% batang dan pelepah pisang ambon (Musa 

paradisiaca var. Sapientum) mengenai aktivitasnya terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. 
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E. TINJAUAN PUSTAKA 

1.  Pisang Ambon (Musa paradisiaca Var. Sapientum)  

a. Klasifikasi Pisang Ambon (Musa paradisiaca var. Sapientum)  Klasifikasi 

tanaman pisang ambon menurut Imam (2011) adalah sebagai berikut:  

Kindom  : Plantae  

Divisio  : Magnoliophyta  

Classis  : Liliopsida  

Ordo  : Zingiberales  

Familia  : Musaceae  

Genus  : Musa  

Spesies  : Musa sapientum  

b. Morfologi Tanaman Pisang   

Tanaman pisang ambon dengan batang sukuler dan sangat berair, 

berbentuk silinder, mencapai ketinggian 20 sampai 25 kaki atau 6-7,5 meter 

dan timbul dari rimpang berdaging. Daunya lembut, halus, lonjong atau 

berbentuk bulat panjang 4 atau 5 sampai 15, disusun secara spiral dan 

membentang saat tumbuh. Jatung pisang lonjong di ujung batang, pada 

awalnya tunas, berbentuk lonjong atau oval, tirus, berwarna ungu, saat 

jatung pisang terbuka terlihat bunga-bunga putih panajng, berbentuk tabung, 

berkerumun membentuk barisan, masing masing barisan bunga putih 

dilapisi dengan kelopak jantung, ungu di bagian luar dan merah dibagian 

dalam disebut bunga betina 5 sampai 15 baris. Bunga jantan di bagian baris 

atas. Jantung pisang yang sudah  membelah akan berubah menjadi buah 
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pisang di setiap cluster (Lavanya  dkk., 2016) pohon pisang ambon dapat 

dilihat pada gambar 1.  

c. Kandungan Kimia Batang dan Pelepah Pisang Ambon   

 Senyawa yang terkandung dalam batang pisang Ambon ini berupa 

saponin, tanin, steroid, triterpen, alkaloid, dan flavonoid (Nugroho dkk., 2016). 

Pelepah pisang mengandung senyawa kimia antara lain saponin, tannin dan 

flavonoid. Senyawa senyawa tersebut berfungsi dibidang pengobatan (Wijaya, 

2010). Analisis fitokimia menunjukan batang pisang ambon mengandung 

senyawa alkaloid, fenol, flavonoid, saponin, dan terpenoid atau steroid 

(Wibowo dan Prasetyaningrum, 2015). Batang pisang ambon mengandung 

senyawa alkaloid, steroid β sitosterol, saponin, flavonoid, tanin antarquinon, uji 

fitokimia dilakukan dengan UV, IR, HPTLC (Lavanya dkk., 2016). 

2. Ekstraksi 

  Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa 

Gambar 1. Pohon pisang ambon (Dokumen Pribadi, 2018) 
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atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian rupa hingga memenuhi baku 

yang telah ditetapkan (Depkes RI, 1995). 

Salah satu ekstraksi adalah perkolasi. Pada metode perkolasi, serbuk 

sampel dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang 

dilengkapi dengan kran pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada 

bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. 

Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. 

Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel dalam perkolator tidak homogen 

maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga 

membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Mukhriani, 2014). 

Cairan penyari yang digunakan adalah etanol 70%, dikarenakan etanol 

dengan konsentrasi 70% sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif  

yang optimal, dimana bahan penganggu hanya skala kecil yang turut ke dalam 

cairan pengekstraksi (Indraswati, 2008). Selain daripada itu etanol 70% mudah 

ditemukan dan memiliki harga yang lebih ekonomis dibandingkan etanol 90% 

(azis dkk., 20014)  

Fungsi etanol 70% dapat melarutkan alkaloida basa, minyak menguap, 

glikosida, kurkumin, kumarin, antrakinon, flavonoid, steroid, damar, klorofil, 

lemak, malam, tanin dan saponin (Depkes RI, 1986). 

3. Fraksinasi   

Fraksinasi (partisi cair-cair) adalah prosedur pemisahan yang bertujuan 

memisahkan golongan utama kandungan yang satu dari olongan utama yang 

lain. Pemisahan jumlah dan jenisnya senyawa menjadi fraksi yang berbeda 
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yang tergantung pada jenis tumbuhan. Senyawa-senyawa yang bersifat polar 

akan masuk ke pelarut polar, begitu pula senyawa yang bersifat non polar akan 

masuk ke pelarut nonpolar (Harborne, 1987).  

Partisi cair-cair digunakan sebagai cara untuk memisahkan analit-analit 

dari komponen-komponen matriks yang mungkin mengganggu pada 

kuantifikasi atau deteksi analit dan untuk memekatkan analit yang ada dalam 

sampel dengan jumlah kecil sehingga tidak memungkinkan atau menyulitkan 

untuk deteksi atau kuantifikasinya (Gandjar dan Rohman, 2007).  

Prinsip partisi cair-cair adalah sampel terdistribusi diantara dua pelarut 

yang tidak dapat bercampur, dimana analit dan matriks memiliki kelarutan 

yang berbeda (Dean, 1998). Cara kerja pada metode partisi cair cair ini, cukup 

dengan menambahkan pelarut pengekstraksi yang tidak bisa bercampur dengan 

pelarut semula kemudian dilakukan pengocokan sehingga terjadi 

kesetimbangan konsentrasi zat yang akan diekstraksi pada kedua lapisan, 

kemudian lapisan didiamkan setelah mencapai kesetimbangan dan dipisahkan 

(Khopkhar, 1990). 

4. Tinjauan Mikrobiologi  

a. Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif, tidak bergerak 

ditemukan satu-satu, berpasangan, berantai pendek atau  bergerombol, tidak 

membentuk spora, tidak berkapsul, dan dinding selnya mengandung dua 

komponen utama yaitu peptidoglikan dan asam teikhoat. Metabolisme dapat 

dilakukan secara aerob dan anaerob. Infeksi yang disebabkan di golongkan 
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sebagai penyakit menular/lokal (biasanya) atau menyebar (jarang). 

Staphylococcus adalah sel yang berbentuk bola dengan garis tengah sekitar 

1μm dan tersusun dalam kelompok tak beraturan. S.aureus menghasilkan 

koagulase, suatu protein mirip enzim yang dapat menggumpalkan plasma yang 

telah diberi oksalat atau sitrat dengan bantuan suatu faktor yang terdapat dalam 

banyak serum. Bakteri yang membentuk koagulase dianggap mempunyai 

potensi menjadi patogen invasif.  S. aureus dapat ditemukan di kulit dan di 

hidung manusia, (Hidung biasanya dianggap tempat utama berkembangnya 

kolonisasinya) dan ada kalanya dapat menyebabkan infeksi dan sakit parah 

(Jawetz dkk, 1996). Adapun taksonomi dari Staphylococcus aureus sebagai 

berikut (Jawetz dkk., 1996): 

Kindom  : Bacteria  

Classis  : Bacilli  

Ordo  : Bacillales  

Familia  : Staphylococcaceae  

Genus  : Staphylococcus   

Spesies  : Staphylococcus aureus    
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b. Penyakit yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus menyebabkan berbagai jenis infeksi pada 

manusia, antara lain: infeksi pada kulit seperti impetigo dan bisul serta 

infeksi yang lebih sering seperti: pneumonia, mastitis (infeksi pada 

payudarah), blefaritis (infeksi tepi kelopak mata), dan infeksi pada saluran 

urin Staphylococcus aureus juga menyebabkan infeksi kronis seperti 

osteomielitis (infeksi tulang dan mulut) dan endokartitis (infeksi katup 

jantung). Staphylococcus aureus merupakan salah satu penyebab utama 

infeksi nosokomial akibat luka tindaka oprasi dan pemakaian alat 

perlengkapan perawatan di rumah sakit. Staphylococcus aureus juga dapat 

menyebabkan keracunan makanan akibat enteroksin yang dihasilkan dan 

menyebabkan sindrom rejat toksik (Toxic shock syndrome) (Radji, 2009). 

5. Antibakteri 

Zat antibakteri merupakan zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau 

metabolisme bakteri (Pelczar dan Chan, 1986). Berdasarkan aktivitasnya zat 

antibakteri dibedakan menjadi antibakteri bakteriostatik yaitu bekerja 

Gambar 2. Bentuk bakteri Staphlococcus aureus (Asadi dan Jamali., 2017) 
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menghambat populasi bakteri tidak mematikanbakterinya dan antibakteri 

bakterisida yaitu bekerja membunuh bakteri. Penggunaan dalam dosis tinggi 

sifat bakteriostatik akan berubah menjadi bakterisida (Schunack dkk.,1990). 

Bakteri patogen penyebab infeksi pada manusia harus dibasmi dengan 

antibakteri yang bersifat sangat toksik untuk bakteritetapi relatif atau bahkan 

tidak toksik terhadap inang (Ganiswara dkk., 1980). Antibakteri secara umum 

memiliki beberapa mekanisme  yaitu merusak dinding  sel, mengubah 

permeabilitas membran,mengganggu sintesis protein dan menghambat kerja 

enzim (Pelczar dan Chan,1988). 

6. Metode Aktivitas Antibakteri Uji  

Pengujian aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi  agar dengan 

Cakram kertas saring berisi sejumlah tertentu obat ditempatkan pada medium 

padat yang sebelumnya telah diinokulasi bakteri uji pada permukaannya. 

Setelah diinkubasi, diameter zona hambat sekitar cakram dipergunakan untuk 

mengukur kekuatan hambatan obat terhadap organisme uji (Jawetz dkk., 2005). 

Metode ini dipengaruhi beberapa faktor fisik dan kimia, selain faktor antara 

obat dan organisme (misalnya sifat medium dan kemampuan difusi, ukuran 

molekular dan stabilitas obat). Meskipun demikian, standardisasi faktor-faktor 

tersebut memungkinkan melakukan uji kepekaan dengan baik (Jawetz dkk., 

2005). Penggunaan cakram tunggal pada setiap antibiotik dengan standardisasi 

yang baik, bisa menentukan apakah bakteri peka atau resisten dengan cara 

membandingkan zona hambatan standar bagi obat yang sama. Daerah 

hambatan sekitar cakram yang berisi sejumlah tertentu antimikrobia tidak 
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mencerminkan kepekaan pada obat dengan konsentrasi yang sama per 

millimeter medium (Jawetz dkk., 2005). 

Zona hambat terdiri dari dua bagian menurut Jawetz dkk (2005) antara 

lain: 

a. Zona radikal  

 

Suatu daerah di sekitar piringan yang sama sekali tidak ditemukan 

adanya pertumbuhan bakteri. Potensi antibiotik diukur dengan mengukur 

diameter dari zona radikal (Jawetz dkk., 2005).  

b. Zona iradikal 

Suatu daerah di sekitar piringan yang menunjukkan pertumbuhan 

bakteri dihambat oleh antibiotik tersebut, tapi tidak dimatikan. Disini akan 

terlihat adanya pertumbuhan yang kurang subur atau lebih jarang dibanding 

dengan daerah di luar pengaruh antibiotik tersebut (Jawetz dkk., 2005). 

 

F. LANDASAN TEORI 

Ekstrak etanol batang dan pelepah pisang ambon memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus pada konsentrasi minimum 15%  

dengan metode maserasi (Kustiawan dkk., 2017). Penelitian yang telah dilakukan 

membuktikan pada ekstrak etanol pelepah dan batang pisang ambon memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus pada konsentrasi 

minimum 6,25% dengan metode maserasi (Hastari, 2012). Fraksi air limbah kulit 

pisang mas memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

dengan rata-rata diameter zona hambat 11,32 mm (Ananta dkk., 2018). Fraksi air 
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kulit buah mentah pisang ambon memiliki aktivitas antibakteri terhadap terhadap 

bakteri Staphylococcus aureu pada konsentrasi terkecil 30 mg/mL dengan zona 

hambat sebesar 13,82 mm (Normayunita dkk., 2015). 

Senyawa yang terkandung pada getah pelepah pisang ambon antara lain 

flavonoid, saponin, tannin, fenol (Nur, 2015). Ekstrak batang pisang ambon 

mengandung senyawa saponin,flavonoid, steroid, triterpenoid, alkaloid, tannin 

(Wibowo dan Prasetyaningrum, 2015). Fraksi dengan pelarut air dapat menarik 

senyawa yang bersifat polar pada daun pisang ambon seperti flavonoid, tanin, 

alkaloid secara kuantitatif dengan KLT (Asuquo dkk., 2016). Hasil skrining 

fitokimia fraksi air kulit buah pisang rajamala (Musa parasidiaca) terdapat 

senyawa alkaloid, saponin, dan minyak atsiri (Wardhani, 2017). Mekanisme 

senyawa saponin sebagai antibakteri dengan kemampuannya menyebabkan 

kebocoran protein  dan enzime tertentu dari sel (zablotowicz dkk., 1996). 

Flavonoid berperan dalam menghambat metabolisme energi dengan cara  yang 

mirip dengan menghambat sistem respirasi, karena dibutuhkan energi yang cukup  

untuk penyerapan aktif berbagai metabolit dan untuk biosintesis makromolekuler 

(Cushinie dkk., 2005). Mekanisme senyawa tanin sebagai antibakteri dengan cara 

menghambat enzim teverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel 

bakteri tidak dapat terbentuk (Robinsone, 1995).  

 

 

 

 



13 
 

 
 

G. HIPOTESIS 

1. Fraksi air ekstrak etanol 70% batang dan pelepah pisang ambon memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap (Musa paradisiaca var. Sapientum terhadap 

Staphlococcus aureus ATCC 25923.  

2. Fraksi air ekstrak etanol 70% batang dan pelepah pisang ambon (Musa 

paradisiaca var. Sapientum.) mengandung senyawa golongan flavonoid, 

saponin, alkaloid dan tanin. 


