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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Infeksi adalah suatu jenis penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme 

patogen. Jenis penyakit ini sering diderita oleh penduduk negara                   

berkembang, seperti Indonesia (Kemenkes RI., 2012). Prevalensi penyakit infeksi 

masih cukup tinggi dan faktor penyebabnya adalah lingkungan tempat tinggal 

yang tidak memadai, kumuh, dan kepadatan penduduk yang tinggi (Sekartini, 

2008).  

Penggunaan tanaman sebagai obat herbal untuk mendukung kesehatan telah 

berlangsung dalam waktu yang lama di berbagai penjuru dunia (Djauhariya dan 

Hernani, 2004). Menurut Moeloek (2006) penggunaan obat tradisional di 

Indonesia cenderung meningkat. Indonesia mempunyai berbagai jenis tumbuhan 

yang memiliki aktivitas antibakteri, salah satunya adalah tanaman pisang. Iklim 

tropis merupakan habitat yang sesuai untuk tanaman pisang dan bagian-bagian 

tanaman ini telah banyak dimanfaatkan diantaranya adalah akar, batang, pelepah, 

daun, bunga, dan buah. Penelitian Prasetyo (2008) menyebutkan bahwa ekstrak 

batang pisang ambon dalam sediaan gel dapat mempercepat penyembuhan luka 

pada mencit yang terinfeksi/diinfeksi Staphylococcus aureus dan Pseudomonas 

aeruginosa. 

Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa ekstrak etanol daun pisang 

ambon mampu menghambat pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa dan 
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Staphylococcus aureus. Bakteri Salmonella typhi dapat dihambat oleh ekstrak 

metanol daun pisang ambon (Asuquo dan Udobi, 2016; Islam, 2012).                  

Ekstrak etanol kulit buah pisang ambon mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Kemampuan menghambat 

pertumbuhan bakteri disebabkan karena adanya senyawa aktif dalam ekstrak 

etanol kulit pisang ambon berupa flavonoid, saponin, tanin, dan alkaloid 

(Ehiowemwenguan et al., 2014). Ekstrak etanol daun pisang ambon                 

mengandung senyawa kimia berupa flavonoid, saponin, tanin, alkaloid, dan            

terpen (Asuquo dan Udobi, 2016).  

Gabungan beberapa bahan yang mengandung senyawa antimikroba dapat 

digunakan untuk penyembuhan infeksi yang disebabkan mikrooganisme            

patogen. Kombinasi beberapa tanaman dapat menghasilkan aktivitas antibakteri 

yang lebih besar dibandingkan dengan ekstrak tanaman tunggal (Otieno et al., 

2008). Kombinasi menggunakan dua jenis bagian tanaman dari satu                     

tanaman dapat menghindari adanya variasi komponen senyawa aktif                          

yang terkandung dalam tanaman tersebut serta mempermudah proses 

pengambilannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini hendak mengkombinasikan  

ekstrak etanol daun dan kulit buah pisang ambon kemudian diuji aktivitas 

antibakterinya terhadap beberapa jenis bakteri. Harapannya kombinasi dari 

ekstrak tersebut dapat meningkatkan potensi antibakterinya dibandingkan dengan 

penggunaan ekstrak secara tunggal. 
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B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah kombinasi ekstrak etanol daun dan kulit buah pisang ambon           

(Musa paradisiaca L.) dapat menghambat pertumbuhan Pseudomonas 

aeruginosa,  Salmonella typhi, dan Staphylococcus aureus? 

2. Apakah ada perbedaan aktivitas antibakteri kombinasi dibandingkan dengan 

penggunaan ekstrak secara tunggal? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menentukan ada atau tidaknya aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak etanol 

daun dan kulit buah pisang ambon (Musa paradisiaca L.) terhadap 

pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa,  Salmonella typhi, dan 

Staphylococcus aureus.  

2. Menentukan adanya perbedaan aktivitas antibakteri kombinasi 

dibandingkan dengan penggunaan ekstrak secara tunggal.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang kombinasi 

ekstrak etanol daun dan kulit buah pisang ambon sebagai antibakteri terhadap 

pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa,  Salmonella typhi, dan Staphylococcus 

aureus. 
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E. Tinjauan Pustaka 

1. Tumbuhan Pisang Ambon 

Pisang merupakan tanaman berbatang basah yang besar, biasanya 

mempunyai batang semu yang tersusun dari pelepah-pelepah daun. Tangkai                     

daun jelas beralur pada sisi atasnya, helaian daun lebar dan oval memanjang,                      

ibu tulang yang nyata dan tulang-tulang cabang yang menyirip dan kecil-kecil.                 

Bunga dalam suatu bunga majemuk dengan daun-daun pelindung yang                   

besar dan berwarna merah. Masing-masing bunga mempunyai kelopak dan                  

mahkota yang biasanya berlekatan (Lakitan, 1993). Tanaman pisang termasuk                    

tanaman monokotil dengan sistem pembuluh (floem dan xilem) yang                   

tersebar di jaringan batang. Xilem berfungsi mengangkut air dan zat                   

terlarut, sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis (Fahn, 

1995). 

Klasifikasi tumbuhan pisang ambon adalah sebagai berikut (Supriyadi dan 

Satuhu, 2008):  

Division  : Magnoliophyta  

Sub division  : Spermatophyta  

Klas   : Liliopsida  

Sub klas  : Commelinidae  

Ordo   : Zingiberales  

Famili   : Musaceae  

Genus   : Musa  

Species   : Musa paradisiaca Linn.  
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Gambar 1.  Pohon Pisang (1a); Kulit Buah Pisang (1b); Daun Pisang (1c) 

(dokumentasi pribadi) 

 

Salah satu cara yang ditempuh untuk uji aktivitas dari suatu bahan alam 

yaitu membuat sediaan ekstrak dari bahan uji. Ekstraksi adalah pemisahan bahan 

aktif dari jaringan tumbuhan ataupun hewan menggunakan pelarut yang sesuai 

melalui prosedur yang ditetapkan. Selama proses ekstraksi, pelarut akan berdifusi 

sampai ke material padat dari tumbuhan dan akan melarutkan senyawa dengan 

polaritas yang sesuai dengan pelarutnya (Tiwari et al., 2011).  

Maserasi adalah proses penyarian simplisia menggunakan pelarut                

dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur kamar 

(Ditjen POM., 2000). Keuntungan ekstraksi dengan cara maserasi adalah 

pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana, serta cocok digunakan            

untuk senyawa yang termolabil. Kerugiannya yaitu cara pengerjaannya yang lama, 

membutuhkan pelarut yang banyak dan penyarian kurang sempurna.                     

Dalam proses maserasi, serbuk halus atau kasar dari tumbuhan obat yang          

kontak dengan pelarut disimpan dalam wadah tertutup untuk periode tertentu 

dengan pengadukan yang sering, sampai zat tertentu dapat terlarut (Tiwari et al., 

2011). 
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Pemilihan etanol 96% sebagai pelarut pada didasarkan pada sifatnya yang 

merupakan pelarut universal sehingga dapat menyari senyawa polar, semi-polar, 

maupun nonpolar. Penggunaan etanol 96% juga didasarkan oleh keunggulannya 

sebagai pelarut yang mampu mengekstraksi komponen seperti tanin, saponin, 

flavonoid (Houghton dan Raman, 1998) dan senyawa tersebut memiliki aktivitas 

antimikroba. Etanol memiliki keuntungan antara lain  kapang dan bakteri sulit 

tumbuh dalam etanol >20%, tidak toksik, netral, dapat campur dengan air pada 

berbagai perbandingan, dan panas titik didih rendah yaitu 79
o
C sehingga 

memerlukan panas yang lebih sedikit untuk proses pemekatan. Namun, harganya 

mahal (Depkes RI., 1986). 

Ekstrak etanol daun dan kulit buah pisang ambon memiliki kandungan 

senyawa tanin, saponin, alkaloid, dan flavonoid. Saponin merupakan zat aktif 

yang dapat meningkatkan permeabilitas membran sehingga terjadi hemolisis sel, 

apabila saponin berinteraksi dengan sel bakteri, maka dapat menyebabkan pecah 

atau lisis. Senyawa flavonoid merupakan kelompok senyawa fenol yang bekerja 

sebagai antibakteri dengan cara mengikat protein pada sel sehingga mengganggu 

metabolime bakteri. Senyawa tanin mampu membunuh mikroba yaitu dengan cara 

mengerutkan dinding sel atau membran sel sehingga mengganggu permeabilitas 

sel, akibatnya sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehingga 

pertumbuhannya terhambat dan mati. Senyawa alkaloid memiliki mekanisme 

penghambatan dengan cara mengganggu pembentukan lapisan dinding sel bakteri, 

sehingga menyebabkan kematian sel (Cowan, 1999; Fong, 1980; Pelczar et al., 

1986).  
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2. Bakteri 

a. Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif berbentuk 

bulat, diameter 0,7–1,2 μm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak 

teratur seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan 

tidak bergerak. Staphylococcus aureus tumbuh pada suhu optimum 37ºC, 

tetapi membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar 20-25ºC (Jawetz 

dan Adelberg, 2008).  

Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri patogen yang ada 

pada tubuh mausia dan keadaannya berimbang dengan bakteri lain. Bakteri 

ini merupakan penyebab infeksi yang bersifat piogenik, seperti bisul, 

jerawat, impetigo, dan infeksi luka yang disertai abses bernanah serta yang 

lebih berat diantaranya pneumonia, mastitis, plebitis, meningitis, infeksi 

saluran kemih, osteomielitis, dan endokarditis. Staphylococcus aureus juga 

merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, keracunan makanan, dan 

sindroma syok toksik (Ryan, et al., 2004; Warsa, 1994). 

Rosenbach et al. (1884) menyatakan klasifikasi S. aureus yaitu:  

Filum   : Firmicutes  

Kelas   : Bacilli  

Ordo   : Bacillales  

Famili   : Staphylococcaceae  

Genus   : Staphylococcus  

Spesies  : Staphylococcus aureus  
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Gambar 2. Bentuk mikroskopis Staphylococcus aureus (Todar, 2008) 

b. Salmonella typhi 

Salmonella merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang, 

diameter berkisar 0,7–1,5 x 2-5 µm, memfermentasikan glukosa dan manosa 

tanpa membentuk gas (Jawetz dan Adelberg, 2005). Isolat Salmonella pada 

media Salmonella dan Shigella Agar (SSA) pada suhu 37
o
C, maka koloni 

akan tampak cembung, transparan, dan terdapat bercak hitam di bagian 

pusat (Nugraha et al., 2012).  

Salmonella adalah penyebab demam tifoid, bakterimia, enterokolitis, 

yang masuk melalui mulut bersama makanan dan minuman yang 

terkontaminasi (Jawetz dan Adelberg, 2005). Salmonella typhi merupakan 

parasit intraseluler fakultatif, yang dapat hidup dalam makrofag dan 

menyebabkan gejala-gejala gastrointestinal, biasanya sesudah demam yang 

lama, bakterimia dan akhirnya menginfeksi jaringan limfoid submukosa 

usus kecil (Shulman et al., 1994) 

 

Gambar 3. Bentuk mikroskopis Salmonella typhi (Todar, 2008) 
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Klasifikasi S. typhi sebagai berikut (Jawetz dan Adelberg’s, 2005): 

Kingdom  : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Ordo  : Gamma Proteobacteria 

Class  : Enterobacteriales 

Family  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Salmonella 

Spesies  : Salmonella typhi 

c. Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa termasuk Gamma proteobacteria terdiri dari 

sejumlah bakteri Gram negatif, aerob, bergerak dengan flagel, katalase 

positif, oksidase positif, dan bersifat patogen oportunistik, yaitu 

memanfaatkan kerusakan pada mekanisme pertahanan inang untuk memulai 

suatu infeksi dan menyebabkan infeksi pada manusia dengan ketahanan 

tubuh yang menurun. Pseudomonas aeruginosa dapat menyebabkan infeksi 

saluran kemih, infeksi saluran pernafasan, dermatitis, infeksi jaringan lunak, 

bakterimia, infeksi tulang dan sendi, dan infeksi saluran pencernaan. Bakteri 

ini merupakan penyebab sepsis yang umum dijumpai pada pasien di unit 

perawatan intensif. P. aeruginosa berbentuk batang lurus atau lengkung, 

berukuran sekitar 0,6 x 2 µm. Dapat ditemukan satu-satu atau berpasangan, 

dan kadang-kadang membentuk rantai pendek, tidak mempunyai spora, 

tidak mempunyai selubung, serta mempunyai flagel monotrika (flagel 

tunggal kutub) sehingga selalu bergerak (Jawetz dan Adelberg, 1996).  
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Klasifikasi Pseudomonas aeruginosa adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Bacteria 

Phylum  : Proteobacteria 

Class  : Gamma proteobacteria 

Ordo  : Pseudomonadales 

Family  : Pseudomonadaceace 

Genus  : Pseudomonas  

Species  : Pseudomonas aeruginosa      (Todar, 2008) 

 

Gambar 4. Bentuk mikroskopis Pseudomonas aeruginosa (Todar, 2008) 

3. Penentuan Aktivitas Antimikroba 

Penentuan aktivitas antimikroba dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu 

metode difusi dan metode dilusi. Metode difusi merupakan teknik kualitatif, 

karena hanya akan menunjukkan ada atau tidaknya aktivitas antimikroba suatu 

senyawa/bahan aktif terhadap mikroba yang diujikan. Disisi lain, dilusi 

merupakan metode kuantitatif yang dapat menentukan Konsentrasi Hambat 

Minimum (KHM) (Jawetz dan Adelberg 2008). Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode difusi.  

Metode difusi didasarkan pada kemampuan difusi zat antimikroba dalam 

lempeng agar yang telah diinokulasikan mikroba uji. Metode difusi dapat 
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dilakukan dengan 4 cara, yaitu: cara cakram (disk), cara parit (ditch), tes 

epsilometer (E-test), dan cara sumuran (hole/cup) (Pratiwi, 2008). 

Cara cakram merupakan cara yang paling sering digunakan untuk 

menentukan kepekaan bakteri terhadap berbagai macam obat. Pada cara ini, 

digunakan suatu kertas cakram sebagai tempat menampung zat antimikroba. 

Kertas cakram tersebut diletakkan pada media agar yang telah diinokulasikan 

mikroba uji, lalu diinkubasi selama 18–24 jam pada suhu 37
o
C. Hasil pengamatan 

yang diperoleh berupa ada atau tidaknya daerah bening yang terbentuk di 

sekeliling kertas cakram yang menunjukkan Diameter Daerah Hambat (DDH) 

pada pertumbuhan bakteri (Pelczar et al., 1986).  

Metode kertas cakram memiliki kelebihan yaitu tidak memerlukan  

peralatan khusus, relatif murah serta mudah dilakukan. Kelemahannya adalah 

ukuran DDH yang terbentuk tergantung oleh kondisi inkubasi, inokulum, 

predifusi dan preinkubasi serta ketebalan medium. Apabila faktor-faktor tersebut 

tidak sesuai, maka hasilnya sulit untuk diinterpretasikan dan tidak dapat 

diaplikasikan pada mikroorganisme yang pertumbuhannya lambat (Pelczar et al., 

1986).   

 

F. Landasan Teori 

Penyembuhan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme dapat 

menggunakan kombinasi antimikroba. Otieno et al. (2008) menyatakan bahwa 

ekstrak beberapa tanaman yang digabungkan memiliki aktivitas antibakteri lebih 

besar dibandingkan dengan ekstrak tanaman tunggal. 
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Pisang merupakan tumbuhan yang mempunyai aktivitas antimikroba. 

Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa ekstrak etanol kulit buah pisang 

ambon mengandung berupa flavonoid, saponin, tanin, dan alkaloid, sedangkan 

ekstrak etanol daun pisang ambon mengandung senyawa kimia berupa flavonoid, 

saponin, tanin, alkaloid, dan terpen. Ekstrak etanol kulit buah pisang ambon 

memiliki bioaktivitas seperti antibakteri dan antidiabetes, sedangkan ekstrak dari 

daunnya sebagai antiinflamasi dan antibakteri (Asuquo dan Udobi, 2016; Berawi 

et al., 2014; Ehiowemwenguan et al., 2014).  

Ekstrak etanol daun pisang ambon mampu menghambat Pseudomonas 

aeruginosa dan Staphylococcus aureus, sedangkan ekstrak metanol daun pisang 

ambon dapat menghambat Salmonella typhi (Asuquo dan Udobi, 2016; Islam, 

2012). Penelitian Ehiowemwenguan et al., (2014) menyebutkan bahwa ekstrak 

etanol kulit buah pisang ambon memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, dan Staphylococcus aureus. 

Penelitian terkait kombinasi ekstrak tanaman yang dilakukan Prasaja dkk., 

(2014) menyebutkan bahwa kombinasi konsentrasi 6,25% ekstrak kulit buah dan 

4,5% ekstrak kulit batang manggis lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Shigella dysenteriae dibandingkan dengan penggunaan antibiotik 

kloramfenikol 50 µg/ml. Kemampuan daya ini diduga karena adanya kekuatan 

sinergis dari kombinasi ekstrak kulit buah dan kulit batang manggis. 

G. Hipotesis 

Kombinasi ekstrak etanol daun dan kulit buah pisang ambon memiliki 

aktivitas antibakteri. Ada perbedaan aktivitas antibakteri diantara penggunaan 
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tunggal dan jika kedua jenis bahan tersebut dikombinasikan. Penggunaan 

kombinasi tersebut dapat meningkatkan potensi antibakterinya terhadap 

Pseudomonas aeruginosa, Salmonella  typhi, dan Staphylococcus aureus 

dibandingkan dengan penggunaan secara tunggal. 

 


