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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Resistensi antibiotik masih menjadi masalah kesehatan dunia yang 

serius berdampak kepada tingkat morbiditas, mortalitas, dan biaya Kesehatan. 

Resistensi antibiotik diperkirakan dapat menyebabkan angka kematian hingga 

10 juta per tahun (Faizah et al., 2020). Resistensi dapat diindikasikan sebagai 

gagalnya efek kerja antibiotik yaitu mencakup minimal atau tidak terjadi suatu 

daya hambat terhadap pertumbuhan suatu bakteri.  

Menurut penelitian Antimicrobial Resistant in Indonesia (AMRIN-

Study) dilaporkan terdapat bakteri resisten terhadap antibiotik diantaranya 

Escherichia coli resisten terhadap ampisilin (73%), trimetoprim-

sulfametoksazol (56%) dan siprofloksasin (22%) dan Staphylococcus aureus 

resisten terhadap oksasiklin (40%), vankomisin (40%), klindamisin (50%) dan 

levofloksasin (50%) (Suciari et al., 2017). 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli adalah bakteri flora normal 

dengan sifat masing-masing gram positif dan gram negatif yang terdapat di 

saluran pernapasan atas dan saluran cerna, kedua bakteri tersebut mampu untuk 

berpotensi menjadi bakteri yang patogen. Apabila bakteri patogen tidak segera 

diobati dan terjadi penyebaran dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan 

pada tubuh yang berdampak kepada penurunan daya tahan tubuh atau sistem 

kekebalan tubuh serta terganggunya metabolisme tubuh (Pratiwi, 2017). 

Berdasarkan data prioritas bakteri resisten dalam WHO, S. aureus dan E. coli 

masuk kedalam kategori critical and high yang dimaksud sudah memasuki 

angka yang tinggi untuk terjadinya resistensi antibiotik (World Health 

Organization, 2019). 
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Dalam pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri, pilihan utama 

dilakukan dengan pemberian antibiotik. Pemakaian antibiotik perlu 

diperhatikan dari segi aturan pemakaian supaya rasional dan sesuai sehingga 

tidak dapat menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik (Pratiwi, 2017). Studi 

yang dilakukan oleh AMRIN-Study menunjukkan bahwa angka kejadian 

resistensi antibiotik masih tinggi. Permasalahan global mengenai resistensi 

antibiotik perlu dicari solusinya, salah satu solusi permasalahan tersebut apabila 

antibiotik yang digunakan mengalami resistensi adalah penggunaan pengobatan 

alternatif dengan tanaman herbal yang mempunyai kandungan dan manfaat 

sebagai antibakteri (Parathon et al., 2017).  

Berdasarkan data global WHO, pengobatan alternatif atau tradisional 

dikembangkan sejak tahun 2014-2023 dengan tujuan memperkuat peran obat 

tradisional dalam menjaga Kesehatan populasi. Di Indonesia, tanaman salam 

merupakan tanaman khas dan mudah ditemui yang sering digunakan sebagai 

rempah-rempah (Tammi et al., 2018). Tanaman salam atau Syzygium 

polyanthum dikenal sebagai tanaman yang mempunyai banyak manfaat mulai 

dari batang, buah, dan daunnya. Manfaat tanaman salam diantaranya digunakan 

sebagai pewarna jala atau anyaman bambu pada batang, buah yang dapat 

dimakan, serta sebagai bumbu masak, penambah aroma, antioksidan maupun 

antibakteri obat alami yang sering digunakan pada daerah Asia Tenggara 

diantaranya Malaysia dan Indonesia pada daun (Nordin et al., 2019). 

Daun salam atau Syzygium polyanthum (Wight) Walp. mengandung 

metabolit sekunder dengan fungsi sebagai zat antibakteri yaitu saponin, tanin, 

alkaloid, flavonoid, dan steroid (Hosaina, Siagian dan Sim, 2020). Berdasarkan 

studi oleh Nurina Rizka (2018) didapatkan bahwa ekstrak S. polyanthum efektif 

bekerja sebagai antibakteri dengan hasil mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri S. aureus, E. coli, B. subtilitis, dan P. aeruginosa. Berdasarkan uraian 

diatas, diketahui bahwa ekstrak daun salam mempunyai manfaat sebagai 

antibakteri, namun pengetahuan tersebut belum banyak diketahui dan belum 
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ada data literature review dalam pembahasannya. Penelitian ini digunakan 

untuk menelusuri uji aktivitas antibakteri ekstrak daun salam terhadap S. aureus 

dan E. coli beserta senyawa fitokimia yang terkandung pada daun salam atau S. 

polyanthum (Wight) Walp. sebagai senyawa antibakteri melalui metodologi 

Systematic Literature Review. 

I.2 Perumusan Masalah 

Infeksi bakteri mampu menyebabkan angka morbiditas dan kematian 

yang tinggi apabila tidak diobati dengan adequat. Selain itu penggunaan obat 

antibakteri juga dapat menyebabkan berbagai macam efek samping serta biaya 

pengobatan yang tinggi sehingga perlu banyak dilakukan penelitian untuk 

menghasilkan antibakteri baru yang mudah didapat, alami, aman, dan efektif 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri. 

Ditinjau dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat 

diambil yaitu apakah terdapat aktivitas antibakteri ekstrak daun salam (S. 

polyanthum (Wight) Walp.) terhadap S. aureus dan E. coli serta apa saja 

senyawa fitokimia yang berperan sebagai antibakteri pada ekstrak daun salam. 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah terdapat aktivitas antibakteri ekstrak daun 

salam (S. polyanthum (Wight) Walp.) terhadap S. aureus dan E. coli. 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mendapatkan informasi data review yang lebih terbaru dan 

komprehensif mengenai uji aktivitas antibakteri ekstrak daun salam (S. 

polyanthum (Wight) Walp.) terhadap S. aureus dan E. coli  

b. Untuk mengetahui senyawa fitokimia yang terkandung sebagai antibakteri 

ekstrak daun salam.  
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I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat penelitian Systematic Literature Review ini diharapkan 

memberi informasi yang lebih terbaru dan komprehensif mengenai uji aktivitas 

antibakteri ekstrak daun salam (S. polyanthum (Wight) Walp.) terhadap S. 

aureus dan E. coli beserta senyawa fitokimia apa saja yang terkandung sebagai 

antibakteri ekstrak daun salam. 

      I.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Memberikan sumber informasi lebih terhadap pemanfaatan daun salam 

sebagai obat alternatif yang mempunyai efek antibakteri. 

b. Bagi Institusi 

Memberikan data baru dan menambah referensi penelitian. 

c. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang farmasi. 


