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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang  

Berdasarkan World Health Organization (2015) demam tifoid diperkirakan 

sekitar 21 juta kasus dengan kematian sebesar 222.000 setiap tahun diseluruh dunia. 

Insiden demam tifoid tercatat tertinggi di negara Asia Tengah, Asia Selatan, dan 

Asia Tenggara dengan angka lebih dari 100 kasus per 100.000 populasi per tahun 

(Nelwan 2012, hlm. 247). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI (2014, hlm. 

93) pendeita demam tifoid di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun 

dengan rata-rata kesakitan 500/100.000 penduduk dan angka kematian 0,6 - 5%. 

Demam tifoid merupakan penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri 

Gram negatif yaitu Salmonella typhi (Upadhyay et al. 2015, hlm. 77). S.typhi 

merupakan bakteri patogen pada manusia dari famili Enterobacteriaceae yang 

menginfeksi melalui saluran cerna. Saat keadaan lingkungan mendukung, S.typhi 

dapat menginfeksi sistem aliran darah melalui sistem limfatik (Ugboko & Nadita 

De 2014, hlm. 461; Grouzard et al. 2016, hlm. 186).  

Infeksi demam tifoid dapat diobati dengan menggunakan antibiotik. 

Penelitian yang dilakukan Hammad et al. (2011, hlm. 103) menyatakan bahwa 

S.typhi telah mengalami resistansi terhadap trimetropim-sulfametoksazol sebanyak 

40%, ampisilin 35%, dan kloramfenikol 8%. Awalnya kloramfenikol merupakan 

drug of choice pada demam tifoid tahun 1948 (Saha et al. 2017, hlm. 02). Cara kerja 

kloramfenikol adalah menghambat sintesis protein pada ribosom subunit 50S 

(Jumrah 2016, hlm. 21). Namun, tahun 1972 pertama kali kloramfenikol dilaporkan 

mulai resistan terhadap S.typhi (Upadhyay et al. 2015, hlm. 80). Menurut Saha et 

al.  (2017, hlm. 03) resistansi kloramfenikol terhadap S.typhi sebanyak 63,6%. 

Resistansi S.typhi dikarenakan DNA ekstrakromosomal dapat memproduksi 

kloramfenikol asetil transferase, suatu enzim yang diproduksi oleh bakteri,  untuk 

menginaktivasi kloramfenikol (Juwita et al. 2013, hlm. 25).  

 

UPN "VETERAN" JAKARTA



2 
 

Strategi untuk menghindari masalah resistansi yang mengakibatkan 

kegagalan terapi pada penyakit infeksi salah satunya, memanfaatkan ekstrak 

senyawa tumbuhan yang dapat digunakan sebagai antibiotik alami yang berasal dari 

tanaman (Sani 2014, hlm. 49). Salah satu tanaman yang berpotensi untuk 

pembudidayaan dan dikembangkan sebagai obat di Indonesia adalah bit (Beta 

vulgaris L.), yang merupakan famili dari Chenopodiaceae dengan kandungan 

senyawa total fenolik sebesar 0,57% lebih tinggi dibandingkan tanaman lainnya 

(Venkatachalam et al. 2014, hlm. 1041). Senyawa fenol memiliki peran penting 

sebagai antibakteri dengan cara meningkatkan permeabilitas membran sitoplasma 

sehingga mengakibatkan hilangnya pH gradien seluler, penurunan kadar ATP, dan 

hilangnya kekuatan motif proton, yang menyebabkan kematian sel bakteri Gram 

negatif dan Gram positif (Canadanovic-Brunet et al. 2011 hlm. 583). Kandungan 

antibakteri buah bit yang lain adalah flavonoid. Ekstrak bit menggunakan pelarut 

etanol mengandung senyawa total flavonoid sebesar 253,5 mg/ gram ekstrak kering 

(Candanovic-Brunet et al. 2011, hlm. 579). Kandungan flavonoid diperkirakan 

mempunyai daya hambat yang kuat terhadap Salmonella typhi. Cara kerja flavonoid 

adalah mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel bakteri, 

akibatnya sel bakteri tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini terbukti dari penelitian 

ekstrak daun nilam dengan konsentrasi 20%, yang mengandung total flavonoid 280 

mg/ gram berat kering (Nuriyah 2016, hlm. 7; Dechayont et al. 2017, hlm. 4). Selain 

kedua senyawa di atas, bit juga memiliki senyawa tanin dan saponin yang bersifat 

antibakteri (Setyorini et al. 2017, hlm. 15). 

Penelitian tanaman herbal untuk uji antibakteri secara in vitro banyak 

dilakukan dengan cara difusi untuk melihat diameter daya hambat (DDH) karena 

memiliki metode sederhana dan biaya yang murah. Kekurangan metode difusi 

adalah tidak bisa membedakan efek bakterisida dan bakteriostatik dari suatu 

senyawa ekstrak namun, ada cara lain yaitu dilusi. Tujuan dilusi untuk menentukan 

konsentrasi hambat minimum (KHM) dari ekstrak yang diuji (Gholib 2015, hlm. 9; 

Balouiri et al. 2016, hlm. 6). Keuntungan metode ini memungkinkan penentuan 

kualitatif dan kuantitatif dilakukan bersama-sama, nilai KHM dapat menjadi 

petunjuk penggunaan antimikroba, dan membantu dalam penentuan tingkat 

resistansi (Soleha 2015, hlm. 121).  
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Berdasarkan penelitian sebelumnya, aktivitas antibakteri ekstrak bit memiliki 

KHM sebesar 5 mg/ ml terhadap Pseudomonas aeruginosa, Escherechia coli, dan 

Bacillus subtilis (Rao et al. 2014, hlm. 103). Menurut Ahmad et al. (2015, hlm. 

142) ekstrak etanol bit dengan konsentrasi 56% cukup efektif untuk mengetahui 

kadar bunuh minimal terhadap bakteri E.coli yakni 7,4 mg/ ml dibandingkan pelarut 

lainnya seperti akuades, metanol, dan aseton. 

Dari penelusuran literatur di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

aktivitas antibakteri lebih lanjut, mengenai ekstrak buah bit terhadap bakteri 

Salmonella typhi ATCC 14028 dengan metode dilusi cair. Tujuannya untuk 

mengetahui konsentrasi minimum jumlah zat antibakteri, yang diperlukan dalam 

menghambat dan membunuh bakteri yang diuji. Serta melakukan analisis fitokimia 

untuk mengetahui komponen kimia yang terkandung pada ekstrak etanol bit (Beta 

vulgaris L.). 

 

I.2 Perumusan Masalah 

 Rata-rata penderita demam tifoid 500/100.000 penduduk dengan angka 

kematian 0,6% – 5% (Peraturan Menteri Kesehatan RI, 2014, hlm. 93). Pengobatan 

demam tifoid dengan antibiotik mulai  resistan terhadap S.typhi seperti 

kloramfenikol, ampisilin, dan kotrimoksazol (Hammad 2011, hlm. 103). Ekstrak 

etanol bit memiliki kandungan senyawa bersifat antibakteri yaitu total fenolik 57,64 

mg/ 100 gram berat kering lebih tinggi dibandingkan tanaman lainnya dan 

flavonoid sebesar 253,5 mg/ gram (Venkatachalam et al.  2014, hlm. 1041; 

Candanovic-Brunet et al. 2011, hlm. 579). Ekstrak bit dengan pelarut campuran 

(80% etanol : 10% heksan : 10% air) memiliki konsentrasi hambat minimum 

terhadap S.typhimurium sebesar 5,7 mg/ ml, E.coli 5,8 mg/ ml, dan P.aeruginosa 

5,6 mg/ ml (Sharma et al. 2012, hlm. 1234). 
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I.3 Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan pada penelitian ini adalah ekstrak etanol bit (Beta vulgaris L.) 

memiliki aktivitas antibakteri tehadap Salmonella typhi ATCC 14028 dengan 

metode dilusi cair atau tidak. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

I.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol buah bit (B.vulgaris L.) 

terhadap pertumbuhan S.typhi ATCC 14028 dengan metode dilusi cair. 

 

I.4.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui hasil kualitatif dan kuantitatif senyawa metabolit sekunder yang 

terdapat pada ekstrak etanol buah bit (B.vulgaris L.). 

b. Melihat kemampuan aktivitas antibakteri ekstrak etanol buah bit (B.vulgaris 

L.) dari masing-masing konsentrasi (60%, 70%, 80%, 90%, dan 100%) 

terhadap bakteri S.typhi ATCC 14028 secara in vitro dengan metode dilusi. 

c. Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan aktivitas antibakteri yang bermakna 

pada kelompok konsentrasi ekstrak ekstrak etanol buah bit dengan metode 

dilusi cair menggunakan Total Plate Count (TPC). 

d. Mengetahui ada atau tidaknya perbedaan aktivitas antibakteri yang bermakna 

pada kelompok konsentrasi ekstrak etanol buah bit dengan kelompok kontrol. 

 

I.5 Manfaat Penelitian 

I.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara akademis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dalam 

memperluas dan menambah ilmu pengetahuan terutama mengenai uji mikrobiologi 

pada tanaman obat Indonesia salah satunya, mengenai efektivitas ekstrak buah bit 

(B.vulgaris L.) sebagai penghambat bakteri patogen. 
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I.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat Umum 

1) Mendapatkan informasi mengenai senyawa kimia dalam buah bit (Beta 

vulgaris L.) yang penting bagi tubuh dan meningkatkan ketertarikan 

masyarakat untuk mengonsumsi buah bit. 

2) Memberikan informasi mengenai penggunaan ekstrak buah bit (B.vulgaris 

L.) sebagai antibiotik alami dalam menghambat ataupun membunuh 

bakteri penyebab demam tifoid. 

b. Bagi Institusi Fakultas Kedokteran UPN “Veteran” Jakarta 

1) Menambah kepustakaan serta masukan untuk penelitian dibidang 

eksperimen selanjutnya, khususnya tanaman herbal ekstrak buah bit  

(B.vulgaris L.) terhadap Salmonella typhi ATCC 14028  dengan metode 

dilusi cair. 

c. Bagi Peneliti dan Peneliti lain 

1) Peneliti dapat menambah pengetahuan di bidang mikrobiologi, 

mengaplikasikan ilmu yang telah didapat sebelumnya, serta menambah 

pengalaman tentang melakukan penelitian secara eksperimental mengenai 

aktivitas antibakteri ekstrak buah bit (B.vulgaris L.) terhadap S.typhi 

dengan metode dilusi cair. 

2) Dapat menjadi acuan pemikiran bagi peneliti selanjutnya, yang berkaitan 

dengan eksperimen aktivitas antibakteri dengan metode dilusi cair 

menggunakan TPC. 

d. Bagi Petugas dan Instansi Kesehatan 

1) Membantu memberikan alternatif tanaman herbal sebagai pilihan terapi 

antibiotik alami yang sensitif, dalam upaya penanganan infeksi akibat 

bakteri S.typhi sehingga dapat menurunkan angka morbiditas pada 

pasien infeksi. 
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