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PENDAHULUAN

Manusia termasuk salah satu makhluk yang paling rentan terhadap infeksi bakteri.

Mikroflora normal mempunyai peranan penting dalam mencegah penyakit infeksi.

Sampai saat ini memang tidak bisa dipungkiri banyak penyakit disebabkan oleh

bakteri baik Gram positif maupun bakteri Gram negatif. Penyakit infeksi menjadi

penyebab kematian terbesar pada anak-anak dan dewasa dengan jumlah kematian

lebih dari 13 juta jiwa setiap tahun, dan satu dari dua kematian terjadi di negara

berkembang seperti Indonesia (WHO, 1999).

Madu merupakan bahan alam yang dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga

atau dari hasil sekresi bagian tumbuhan yang dikumpulkan, diproses dan

dikombinasikan dengan bahan spesifik dari lebah untuk disimpan di sarang lebah

sampai menjadi madu. Salah satu kegunaan madu yaitu sebagai antimikroba,

hanya saja dengan adanya antibiotik peran madu dalam dunia kesehatan dan

pengobatan menjadi tersisihkan.

Masyarakat dan praktisi kesehatan lebih yakin dan mempercayakan

penyembuhan penyakitnya pada antibiotik disebabkan efek antimikroba madu

terhadap bakteri Gram negatif dan Gram positif dianggap belum jelas (Codex

Alimentarius, 2001).

Salah satu jenis madu yang dikenal di Indonesia yaitu madu pahit. Rasa

pahit ini didapatkan dari nektar bunga pelawan dan bunga lain yang memang tidak

menghasilkan buah yang bisa dikonsumsi manusia. Selain itu madu pahit

memiliki kandungan alkaloid yang tinggi (Molan, 1992:59-76). Madu pahit itu
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memiliki warna hitam dan paling cerah berwarna cokelat pekat. Namun, madu

pahit ini di kalangan masyarakat masih kalah populer dengan madu biasa yang

manis.

Madu pahit dianggap memiliki efek antimikroba atau efek lain lebih dari

madu biasa. Penelitian pendahuluan mengenai uji potensi antibakteri madu pahit

terhadap bakteri uji Gram negatif dan Gram positif telah dilakukan. Pada

penelitian tersebut antibiotik yang digunakan adalah kloramfenikol,

oksitetrasiklin, dan gentamisin yang diujikan terhadap bakteri Salmonella typhi,

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,

Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Listeria monocytogenes, dan

Bacillus cereus. Bakteri yang digunakan dalam penelitian tersebut mewakili

bakteri patogen yang menyebabkan penyakit infeksi. Penelitian yang sebelumnya,

belum semua antibiotik diujikan, salah satunya yaitu tetrasiklin. Seperti yang

sudah diketahui bahwa antibiotik merupakan obat yang sudah tidak asing lagi

penggunaannya di masyarakat. Hingga saat ini, berbagai macam antibiotik sudah

ada di pasaran dapat digunakan secara luas. Beberapa alasan sering digunakannya

tetrasiklin karena harganya yang relatif lebih murah dibandingkan antibiotik lain,

dinilai masih memiliki efektifitas antibakteri yang cukup baik untuk membunuh

atau menghambat pertumbuhan bakteri-bakteri patogen. Tetrasiklin juga memiliki

efek samping yang lebih rendah dibandingkan dengan antibiotik lain sehingga

penggunaannya lebih aman.

Hingga saat ini juga belum ada penelitian yang dapat menyimpulkan

apakah benar madu pahit lebih unggul dari madu manis dari segi efek
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antimikrobanya. Dari uraian tersebut, perlu untuk melakukan penelitian lanjutan

untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari madu pahit sebagai sampel dan madu

manis murni sebagai pembanding untuk selanjutnya kedua jenis madu tersebut,

aktivitas antibakteri dibandingkan efeknya terhadap antibiotik tetrasiklin.

Penelitian ini juga dilakukan untuk mendapatkan dasar teoritis dan bukti-bukti

ilmiah tentang khasiat madu pahit sebagai antibakteri, dibandingkan madu manis

murni.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas madu pahit sebagai

antibakteri terhadap bakteri Gram positif (Staphylococcus aureus, Bacillus

subtilis) dan Gram negatif (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa). Dipilih

empat bakteri tersebut dikarenakan keempat bakteri tersebut merupakan bakteri

patogen yang sering menjadi penyebab penyakit pada manusia. Penelitian ini juga

ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan aktivitas antibakteri

madu pahit dibandingkan terhadap madu biasa. Adapun manfaat dari penelitian ini

adalah diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah terhadap perkembangan

ilmu pengobatan mengenai aktivitas madu pahit terhadap bakteri patogen.
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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Madu

Sejarah penggunaan madu oleh manusia sudah cukup panjang. Dari dulu

manusia menggunakan madu tidak hanya untuk makanan dan minuman tapi juga

sebagai bahan untuk pengobatan. Madu adalah cairan alami yang umumnya

mempunyairasa manis yang dihasilkan oleh lebah madu dari sari bunga tanaman

(floral nektar) atau bagian lain dari tanaman (ekstra floral nektar) atau ekskresi

serangga (SNI 01-3545-2004).

Madu memiliki karakteristik yang menunjukkan keunggulan. Karakteristik

fisik madu adalah sebagai berikut:

1) Kekentalan (Viskositas)

Madu yang baru dipanen biasanya terlihat sangat kental. Kekentalan ini

bergantung dari kadar air dan temperatur. Bilamana suhu meningkat, biasanya

madu akan lebih cair dan kembali mengental saat suhu kembali turun.

2) Kepadatan (Densitas)

Madu memiliki kepadatan yang ditunjukkan dengan gaya gravitasi sesuai

berat jenis. Berat jenis madu lebih besar dibandingkan berat jenis air. Bagian

madu yang kaya akan air akan berada di atas bagian madu yang lebih padat.

repository.unisba.ac.id



5

3) Sifat menarik air (Higroskopis)

Madu yang kaya akan fruktosa bersifat sangat higroskopis. Madu akan

menyerap kelembaban ketika wadah tidak tertutup dengan baik. Hal ini dapat

menyebabkan peningkatan kadar air dan memungkinkan terjadinya fermentasi.

4) Tegangan permukaan

Madu memiliki tegangan permukaan yang rendah sehingga sering

digunakan sebagai campuran kosmetik. Tegangan permukaan madu bervariasi

tergantung sumber nektarnya dan berhubungan dengan kandungan zat koloid.

Sifat tegangan permukaan yang rendah dan kekentalan yang tingi membuat madu

memiliki ciri khas membentuk busa (Suranto, 2007:26-35).

5) Suhu

Kapasitas penyerapan panas oleh madu bervariasi dari 0,56-0,73 cal/g/oC

sesuai dengan komposisi dan bentuk kristalisasi. Konduktivitas termal bervariasi

dari 118-143 x 10-5 cal/cm2/sec/oC. Sifat menghantarkan panas dan kekentalan

yang tinggi menyebabkan madu lebih mudah panas (overheating) (Bogdanov,

2011 :677-689).

6) Warna

Warna madu cair bervariasi mulai dari jernih sampai tidak bewarna seperti

air dan dari kuning kecoklatan sampai hitam. Kebanyakan madu bewarna kuning

kecoklatan. Warna madu diukur menggunakan “Pfund grader” sesuai dengan

nama penemunya yaitu Dr. Pfund. Warna madu dipengaruhi oleh sumber nektar,

usia madu, dan penyimpanan.
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Madu yang berasal dari pengumpulan banyak nektar dengan proses yang

cepat akan bewarna lebih terang daripada yang prosesnya lambat. Warna madu

juga ditentukan oleh subspesies lebah dan kualitas sarang.

7) Aroma

Aroma madu yang khas disebabkan oleh kandungan zat organiknya yang

mudah menguap. Aroma madu bersumber dari zat yang dihasilkan sel kelenjar

bunga yang tercampur dalam nektar dan juga karena proses fermentasi. Zat

aromatik madu bisa berupa minyak esensial, campuran karbonil, ikatan alkohol,

dan ikatan ester. Jika penyimpanan madu tidak baik, maka aroma madu akan

menguap dan menghilang.

8) Rasa

Rasa manis dari madu bergantung dari kadar fruktosa dan kandungan asam

organiknya. Sebagian besar madu memberikan rasa masis, beberapa tanaman

menghasilkan madu yang berasa pahit. Rasa madu bisa berubah bergantung pada

suhu dan kelembaban udara.

9) Sifat mengkristal (kristalisasi)

Kristalisasi madu merupakan proses yang alami, proses ini bergantung

pada kadar gula, suhu, kadar air dan waktu peyimpanan. Semakin tinggi kadar

glukosa, semakin cepat terjadinya proses kristalisasi. Madu dengan kadar glukosa

lebih dari 28% mengkristal lebih cepat. Suhu yang optimum untuk terjadinya

kristalisasi adalah antara 10-180C. Sedangkan kadar air yang optimum untuk

terjadinya kristalisasi pada madu adalah 15-18%. Adanya inti kristal pada madu

juga dapat memicu terjadnya kristalisasi (Bogdanov, 2011:677-689).
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10) Rotasi optik

Madu memiliki kemampuan untuk mengubah sudut putaran cahaya

terpolarisasi. Kemampuan ini disebabkan kandungan glukosa yang spesifik dalam

madu. Secara keseluruhan rotasi optik bergantung pada konsentrasi dan jenis gula

dalam madu.

Menurut hasil pengkajian dari para ahli, lebih dari 180 macam senyawa

atau unsur dan zat nutrisi yang ada, terkandung di dalam madu alami. Jenis gula

yang terkandung dalam madu alami yakni fruktosa, yang memiliki kadar tertinggi

yaitu sedikitnya bisa mencapai 38,5 gram per 100 gram madu alami. Sementara

untuk kadar glukosa, maltosa, dan sukrosanya rendah. Fruktosa atau yang sering

disebut Levulosa merupakan gula murni atau alami yang berasal dari saripati

buah-buahan, sedangkan sukrosa merupakan gula hasil olahan manusia yang

bahan bakunya berasal dari batang pohon tebu. Oleh karena itu, karena kandungan

glukosanya sehingga madu dikenal sebagai sumber energi yang akan cepat pula

tercerna dan diserap serta bermanfaat sekali untuk memulihkan kelelahan setelah

melakukan berbagai aktivitas berat lainnya. Madu alami juga banyak mengandung

enzim, yaitu molekul protein yang sangat komplek yang dihasilkan oleh sel hidup

dan berfungsi sebagai katalisator, yakni zat pengubah kecepatan reaksi dalam

proses kimia yang terjadi di dalam tubuh setiap makhluk hidup.

Madu tersusun atas beberapa molekul gula seperti glukosa dan fruktosa

serta sejumlah mineral seperti magnesium, kalium, natrium, klorin, sulfur, besi,

dan fosfat. Madu juga mengandung vitamin B1, B2, C, B6, dan B3 yang

komposisinya berubah-ubah sesuai dengan kualitas madu bunga dan serbuk sari
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yang dikonsumsi lebah. Disamping itu, didalam madu terdapat pula tembaga,

iodium, dan seng dalam jumlah yang kecil, juga beberapa jenis hormon (Widodo,

2013).

Berdasarkan asal nektar, madu bisa dibedakan atas empat golongan yaitu

madu bunga, madu embun, madu monoflora, dan madu multiflora. Madu bunga

adalah madu yang sebagian besar berasal dari nektar bunga. Madu embun adalah

madu yang dihasilkan dari cairan hasil sekresi serangga yang kemudian

eksudatnya diletakkan dibagian tanaman, selanjutnya cairan tersebut dihisap dan

dikumpulkan oleh lebah madu. Madu monoflora adalah madu yang dihasilkan dari

lebah yang menghisap satu jenis nektar bunga, madu tersebut dinamai sesuai

dengan nama pohonnya seperti madu akasia, dan madu bunga matahari. Madu

multiflora atau madu poliflora adalah madu yang dihasilkan oleh lebah yang

menghisap nektar dari beberapa jenis bunga, contohnya adalah madu hutan

(Bradbear, 2009).

Komposisi terbesar madu kedua setelah karbohidrat adalah air. Jumlahnya

biasanya berkisar dari 15-25%. Bervariasinya kadar air dalam madu disebabkan

oleh beberapa hal, diantaranya kelembaban udara, jenis nektar, proses produksi

dan penyimpanan. Selain dua komponen diatas, madu juga mengandung banyak

mineral baik yang bersifat esensial maupun non esensial. Tabel berikut merupakan

komposisi kimia dari madu per 100 gram.
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Tabel I.1 Komposisi Kimia Madu Per 100 gram

Sekitar tahun 1920 hingga 1930 hanya sedikit macam vitamin yang

diketahui dalam madu. Namun, semenjak tahun 1930 penelitian dengan cara

mikrobiologis terus dilakukan dan kini menggunakan uji mikrokimiawi semakin

banyak macam vitamin yang ditemukan dalam madu, meskipun hanya sedikit

terdapat dan mungkin kurang dapat diandalkan sebagai sumber pokok kebutuhan

vitamin pada manusia.

1.2 Madu Pahit

Setiap jenis madu memiliki cita rasa yang berbeda. Rasa manis madu yang

khas ditentukan oleh rasio karbohidrat yang terkandung dalam nektar tanaman

yang menjadi sumber madu. Madu pahit adalah madu yang dihasilkan oleh lebah

yang menghisap nektar bunga pahit seperti nektar bunga Pelawan dan nektar

Komposisi Jumlah

Kalori 328 kal

Kadar air 17,2 g

Protein 0,5 g

Karbohidrat 82,4 g

Abu 0,2 g

Tembaga 4,4 - 9,2 mg

Fosfor 1,9 - 6,3 mg

Besi 0,06 - 1,5 mg

Mangan 0,02 - 0,4 mg

Magnesium 1,2 - 3,5 mg

Thiamin 0,1 mg

Riboflavin 0,02 mg

Niasin 0,20 g

Lemak 0,1 g

pH 3,9

Asam 43,1 mg
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bunga Mahoni. Madu ini termasuk salah satu jenis madu langka yang sulit untuk

ditemukan dan didapatkan dalam jumlah yang banyak.

Secara tradisional, khasiat madu Pelawan di duga dapat meningkatkan

stamina, menyembuhkan penyakit seperti luka bakar dan infeksi juga sebagai

media untuk terapi kesehatan. Madu Pelawan ini memiliki rasa pahit, tidak

lengket ditenggorokan, lebih encer, tidak beku bila didinginkan serta memiliki ciri

dan citra rasa yang khas dari pohon Pelawan nya sendiri. Madu Pelawan sangat

terkenal karena berbeda dibanding madu biasa karena rasanya agak pahit. Madu

ini dihasilkan dari sari bunga pohon Pelawan (Tristaniopsis merguiensis) oleh

lebah liar (Apis dorsata). Pohon Pelawan banyak ditemukan di daerah hutan.

Pohon ini tidak akan ditemukan di Pulau Jawa, di Kalimantan terdapat pohon

Pelawan tetapi tidak menghasilkan madu jadi hanya ditemukan di hutan-hutan liar

Pulau Bangka, Sumatera. Dikarenakan kelangkaan inilah madu jenis ini harganya

lebih mahal dari harga madu biasa. Pohonnya merupakan keluarga dari Myrtaceae

yang memiliki bunga berwarna putih dengan batang kayu berwarna merah.

Pelawan mengikat fosfor di udara. Lebah dari madu ini masih bersifat liar,

sehingga belum bisa diternakkan. Untuk mendapatkannya, para pemburu harus

mencari madu-madu liar dari lokasi hutan Pelawan (Yarli, 2011).
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1.3 Aktivitas Antibakteri Madu

Efek aktivitas antibakteri pada madu dikarenakan oleh beberapa hal,

diantaranya yaitu:

1) Efek Osmotik

Pada madu padat, 84% merupakan campuran monosakarida glukosa dan

fruktosa. Interaksi yang kuat antara molekul glukosa dan fruktosa dengan molekul

air menyisakan sedikit air untuk pertumbuhan mikroorganisme. Sisa air ini

disebut dengan aktivitas air (activity water/aw). Aktivitas air pada madu adalah

rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaporkan nilai rata-rata aw

untuk madu adalah 0,562 dan 0,589; 0,572 dan 0,67; dan 0,62. Meskipun

beberapa khamir dapat hidup dalam madu yang memiliki kandungan air tinggi,

dan dapat menyebabkan pembusukan madu, aktivitas air (aw) madu matang terlalu

rendah untuk mendukung pertumbuhan dari setiap spesies mikroba, dan

fermentasi tidak akan terjadi jika kadar air dibawah 17,1%. Beberapa spesies

bakteri dapat dihambat oleh madu yang memiliki nilai aw antara 0,94-0,99. Nilai

tersebut sesuai dengan nilai yang diperoleh dari pengenceran madu dengan

konsentrasi 6-12 %. Di sisi lain beberapa spesies memiliki laju pertumbuhan

maksimum ketika nilai aw sebesar 0,99. Dengan demikian aktivitas antibakteri

dari larutan madu dengan efek osmotik bergantung pada spesies bakteri (Astrini,

2013).

2) Hidrogen Peroksida

Madu mengandung hidrogen peroksida, kemungkinan bahwa hidrogen

peroksida menjadi zat yang berperan dalam aktivitas antibakteri pada madu diteliti
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oleh Adcock, karena baik hidrogen peroksida maupun madu aktivitas

antibakterinya dapat dirusak oleh paparan sinar. Pada tahun 1962 Adcock

melaporkan bahwa aktivitas antibakteri pada madu dapat dihilangkan dengan

penambahan katalase dan mengukurnya dengan keberadaan hidrogen peroksida.

Keterlibatan hidrogen peroksida dalam aktivitas antibakteri pada madu yang

diencerkan juga didukung oleh suatu penelitian yang menemukan bahwa semua

atau sebagian dari aktivitas antibakteri dapat dihilangkan dengan penambahan

enzim yang merusak hidrogen peroksidase seperti enzim katalase dan peroksidase.

Enzim glukosa oksidase yang berperan dalam pembentukan hydrogen peroksida

tidak akan aktif sampai madu tersebut diencerkan. Aktivitasnya dihambat oleh pH

yang tidak sesuai dalam madu yang matang. Enzim ini memiliki pH optimum 6,1,

dan memiliki aktivitas yang baik pada pH 5,5-8. Aktivitasnya akan menurun

dengan tajam pada pH dibawah 5.5 dan mendekati nol pada pH 4. Reaksi

pembentukan hidrogen peroksida dan asam glukonat dengan bantuan enzim

glukosa oksidase:

C6H12O6 + H2O + O2 → C6H12O7 + H2O2 (reaksi oksidasi glukosa)

Pada saat madu digunakan (seperti dioleskan pada luka) hidrogen

peroksida dihasilkan saat madu mencair terkena cairan tubuh. Sebagai hasilnya,

hidrogen peroksida dilepaskan perlahan lahan dan menjadi antiseptik.

3) Keasaman

Madu bersifat sangat asam, pH nya berada antara 3,2-4,5. Tingkat

keasaman ini terutama disebabkan oleh kandungan asam glukonat atau

glukonolakton yang dihasilkan oleh aktivitas enzim pada saat proses pematangan
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nektar. Madu dengan pH rendah dapat menghambat pertumbuhan banyak bakteri

patogen, dimana pH optimal untuk pertumbuhan adalah 7,2 dan 7,4. pH minimal

untuk pertumbuhan beberapa spesies bakteri yang biasa menginfeksi luka adalah

4,3 (Escherichia coli), 4,4 (Pseudomonas aeruginosa). Pada kondisi percobaan

terutama dengan madu yang sangat diencerkan, media pertumbuhan yang

digunakan cenderung menetralkan keasaman madu sehingga tidak akan

memberikan hambatan. Tetapi ketika madu digunakan untuk mengobati luka,

bakteri dapat berinteraksi dengan madu yang jauh lebih sedikit diencerkan

sehingga keasaman menjadi penting. Kapasitas penyangga yang cukup kuat dari

cairan tubuh kemungkinan besar dapat menetralkan keasaman madu dalam

kondisi dimana terdapat cairan lebih besar dari madu (Astrini, 2013).

4) Faktor Lain

Faktor lain yang berperan pada aktivitas antibakteri madu adalah

kandungan senyawa fitokimianya. Beberapa senyawa kimia pada madu yang telah

diidentifikasi memiliki aktivitas antibakteri antara lain: flavonoid, glikosida, 10-

hydrokxydecanoic-2-oic acid.

1.4 Karakteristik Bakteri Patogen

Madu diduga memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri patogen Gram

negatif maupun Gram positif. Bakteri patogen adalah bakteri parasit yang

menimbulkan penyakit pada inang yang ditanggunginya. Inangnya bisa manusia,

hewan maupun tumbuhan (Abdurahman, 2006).
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Beberapa bakteri patogen yang biasanya menyerang manusia, diantaranya:

1) Escherichia coli

Klasifikasi menurut Songer and Post 2005 :

Kingdom : Bacteria

Filum : Proteobacteria

Kelas : Gamma Proteobacteria

Ordo : Enterobacteriales

Famili : Enterobacteriaceae

Genus : Escherichia

Spesies : Escherichia coli

Escherichia coli (umumnya disingkat menjadi E. coli) adalah bakteri Gram

negatif yang berbentuk seperti batang, umumnya ditemukan di bagian akhir usus

besar pada organisme berdarah panas. Umumnya strain E. coli tidak berbahaya,

namun beberapa strain dapat mencemari makanan secara berat dan kadangkala

bertanggung jawab pada penarikan produk oleh produsen. Bakteri E. coli

umumnya menyerang saluran pencernaan dan menyebabkan gangguan

penyerapan zat makanan. Escherichia coli dapat tumbuh pada suhu 7,2-45,5ºC

dengan suhu optimum 37ºC. Nilai pH optimum untuk pertumbuhannya adalah 6,0-

8,0 namun dapat pula tumbuhpada pH rendah 4,3 dan pH tinggi 9-10. Bakteri

Escherichia coli dapat menyebabkan terjadinya epidemik penyakit-penyakit

saluran pencernaan makanan seperti kolera, tifus, disentri, diare dan penyakit

cacing. Bibit penyakit ini berasal dari feses manusia yang menderita penyakit-

penyakit tersebut. Indikator yang menunjukkan bahwa air rumah tangga sudah

dikotori feses adalah dengan adanya Escherichia coli dalam air tersebut karena

dalam feses manusia baik dalam keadaan sakit maupun sehat terdapat bakteri ini
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dalam tubuhnya. Bakteri Escherichia coli dapat juga menimbulkan pneumonia,

endokarditis, infeksi pada luka dan abses pada organ. Bakteri ini juga merupakan

penyebab utama meningitis pada bayi yang baru lahir dan penyebab infeksi tractor

urinarius (pyelonephritis cysticis) pada manusia yang dirawat di rumah sakit

(infeksi nosokomial) (Vogt dan Dippold, 2005., Baumgart et al, 2007.,

Mitscherlich and Marth, 1984)

2) Pseudomonas aeruginosa

Klasifikasi menurut Bergey 1994:

Kingdom : Bacteria

Filum : Proteobacteria

Kelas : Gamma Proteobacteria

Ordo : Pseudomonadales

Famili : Pseudomonadaceae

Genus : Pseudomonas

Spesies : Pseudomonas aeruginosa

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif bentuk batang

dengan ukuran 0,5-0,8 μm dan panjang 1,5–3,0 μm bergerak dengan 

menggunakan flagel, bersifat aerob dan dapat tumbuh pada media sederhana

dengan menggunakan asetat sebagai sumber karbon dan ammonium sulfat sebagai

sumber nitrogen. Bakteri ini terdapat di tanah, air dan permukaan yang kontak

dengan tanah atau air. Pseudomonas aeruginosa memiliki kecenderungan untuk

hidup di tempat lembab. Suhu optimum untuk pertumbuhannya adalah 37ºC, dan

dapat tumbuh pada suhu tinggi 42ºC. Bakteri ini merupakan organisme yang

menghasilkan katalase dan oksidase. Strain Pseudomonas aeruginosa
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menghasilkan dua jenis pigmen yaitu pigmen fluoresen pyoverdin dan pigmen non

fluoresen kebiruan yaitu piosianin. Pseudomonas aeruginosa adalah penyebab

berbagai penyakit pada manusia, termasuk penyakit endokarditis, pneumonia dan

meningitis, dan kadang kadang kuman ini menyebabkan suatu jenis otitis yang

dikenal sebagai hot meatherb ear, bakteri ini juga dapat menyebabkan infeksi pada

saluran kemih (Jawetz, 1996., Todar, 2008).

3) Bacillus subtilis

Klasifikasi (Madigan, 2005) :

Kingdom : Bacteria

Filum : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Ordo : Bacillales

Famili : Bacillaceae

Genus : Bacillus

Spesies : B. subtilis

Bacillus subtilis merupakan bakteri Gram positif berbentuk batang (tebal

maupun tipis), rantai maupun tunggal, merupakan bakteri penghasil endospora

yang bergerak menggunakan flagel. Nilai pH optimum untuk pertumbuhannya

yaitu 7-8 dengan suhu optimum pertumbuhan yaitu 25-35ºC. B. subtilis memiliki

kemampuan memproduksi antibiotik dalam bentuk lipopeptida, salah satunya

adalah iturin. Iturin membantu B. subtilis berkompetisi dengan mikroorganisme

lain dengan cara membunuh mikroorganisme lain atau menurunkan tingkat

pertumbuhannya. Iturin juga memiliki aktivitas fungisida terhadap patogen .
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Bakteri Bacillus subtilis ini dapat menyebabkan keracunan makanan yang dapat

menimbulkan penyakit diare, terutama jika sesorang yang sistem pertahanan

tubuhnya sedang melemah (Graumann, 2007., Buchanan, 1975).

4) Staphylococcus aureus

Klasifikasi menurut Bergey 1998 :

Kingdom : Monera

Filum : Firmicutes

Kelas : Bacilli

Ordo : Bacillales

Famili : Staphylococcaceae

Genus : Staphilococcus

Species : Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif berbentuk bulat

berdiameter 0,7-1,2 μm. Tersusun dalam kelompok-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 (20-25ºC). Koloni pada perbenihan padat berwarna

abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol, dan

berkilau. Lebih dari 90% isolat klinik menghasilkan S. aureus yang mempunyai

kapsul polisakarida atau selaput tipis yang berperan dalam virulensi bakteri.

Staphylococcus aureus menghasilkan katalase yaitu enzim yang mengubah

hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen dan koagulase yaitu enzim yang

menyebabkan fibrin berkoagulase dan menggumpal. Bakteri Staphylococcus
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aureus dapat mengakibatkan infeksi pada kerusakan kulit atau luka pada organ

tubuh karena bakteri akan mengalahkan sistem pertahanan tubuh. Saat bakteri

masuk ke peredaran darah bakteri dapat menyebar ke organ lain dan menyebabkan

infeksi, seperti pneumonia, infeksi pada katup jantung yang memicu gagal

jantung, radang tulang, bahkan dapat menyebabkan shock. Pada kasus keracunan

makanan akibat terkontaminasi Staphylococcus aureus dapat menimbulkan

penyakit diare, muntah-muntah, dan dehidrasi yang gejalanya baru timbul kira-

kira 1-6 jam setelah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi (Jawetz et al.,

1995., Stroppler, 2008).

1.5 Tetrasiklin

Zat antibakteri yaitu salah satunya yang sering kita kenal dan sering kita

gunakan yaitu antibiotik. Antibiotik adalah suatu zat atau produk natural yang

dihasilkan oleh suatu mikroba (fungi, Aktinomycetes, dan bakteri) yang dapat

membasmi mikroba jenis lain. Walaupun pada dasarnya antibiotik dihasilkan oleh

mikroba, beberapa antibiotik telah dikembangkan secara kimiawi untuk

menambah efek farmakologis. Antibiotik itu disebut antibiotik semisintetik.

Antibiotik tetrasiklin merupakan salah satu antibiotik yang paling banyak

digunakan dalam mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Tetrasiklin

merupakan kelompok antibiotika yang dihasilkan oleh jamur Streptomyces

aureofaciens. Adanya bakteri patogen yang resisten terhadap antibiotik sangat

merugikan terhadap kesehatan. Frekuensi resistensi bakteri terhadap antibiotik

semakin meningkat oleh karena itu diperlukan suatu cara untuk mengurangi
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penggunaan antibiotik dan tentunya yang tidak menimbulkan resistensi. Madu

memiliki spektrum luas untuk melawan bakteri dan jamur patogen. Penelitian

menunjukkan bahwa madu memiliki efektivitas untuk menangani luka kronis

yang tidak dapat ditangani oleh antibiotik. Sejumlah besar senyawa antimikroba

ditemukan dalam madu. Zona bening disekitar luka yang terlihat saat madu

dioleskan menunjukkain adanya aktivitas antibakteri (Khanna, et al., 2008).

Gambar I.1 Struktur Tetrasiklin (Wattimena, Joke R. 1991)

Tetrasiklin ditemukan pada tahun 1947 oleh Duggar. Kelompok tetrasiklin

segera dikenal sebagai antibiotik spektrum luas yang penting dan sangat efektif

terhadap sejumlah bakteri Gram positif dan Gram negatif. Tetrasiklin bekerja pada

dinding sel bakteri seperti ricketsia, spirokhet, mikoplasma, klamidia. Akan tetapi,

aktivitas untuk fungi kecil. Ini berarti tetrasiklin tidak dijadikan obat pilihan untuk

penyakit yang disebabkan mikroorganisme. Pada beberapa mikroorganisme

kelompok tetrasiklin bekerja sedang atau bahkan lemah sehingga dipilih antibiotik

lain. Secara in vitro senyawa ini bekerja bakteriostatik dimana hanya hanya

mikroorganisme yang berkembang biak yang dipengaruhi. Tempat kerja

tetrasiklin adalah ribosom bakteri. Pada kadar tinggi tetrasiklin juga mengganggu
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sintesis protein sel mamalia. Ikatan tetrasiklin pada ribosom yang bersifat

reversibel ini dapat dipengaruhi oleh ion Mg++, yang mungkin membentuk

jembatan antara antibiotik dengan gugus fosfat ribosom. (Wattimena, Joke R.,

1991).
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