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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Tonsilitis kronik adalah peradangan kronik yang terjadi karena adanya 

infeksi berulang pada tonsil dengan kuman penyebab non spesifik. Kasus 

tonsilitis sendiri masih sering dijumpai dalam kehidupan sehari –hari 

PERHATI tahun 2015. Data insiden tonsilitis kronis di RS. Dr. Kariadi 

Semarang sebanyak 23,26% (Sembiring, 2013). Tonsilitis kronis jika tidak 

ditangani dengan baik akan berdampak pada penurunan kualitas hidup 

(Shalihat, dkk, 2015). Antibiotik spektrum luas seperti penisilin merupakan 

pengobatan lini pertama pada tonsilitis (Fairbanks, 2007). Banyaknya 

pemberian antibiotik yang tidak sesuai dengan data empiris, telah 

menimbulkan resistensi berbagai jenis bakteri terhadap antibiotik (Sembiring, 

2013). Karenanya antibiotik seringkali mengalami kegagalan untuk 

membunuh bakteri patogen dan mencegah infeksi berulang tonsil (Raju, 

2012). 

Sebagian besar penyebab tonsilitis kronis pada anak dan dewasa 

adalah Staphylococcus aureus yang menetap secara intraselular (Zautner, 

et.al, 2010). Staphylococcus aureus dilaporkan telah resisten terhadap 

antibiotic golongan β-laktam dan non β-laktam (Agrawal, 2014). Mekanisme 

resistensi terjadi karena Staphylococcus aureus memiliki enzim perusak 

bernama penisilinase yang dapat menetralisir seluruh antibiotik golongan -

laktam (Permenkes tahun 2011). Rendahnya afinitas -laktam dikarenakan 
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adanya perubahan struktur PBP menjadi PBP2a (Hauser, 2013). Salah 

satunya yaitu resistensi terhadap amoksisilin yang cenderung meningkat dari 

tahun ke tahun (Muttaqien EZ, 2013). Resistensi terjadi hampir pada seluruh 

golongan penisilin, sefalosporin dan aztreonam kecuali sefamisin seperti 

cefoxitin (Isenberg, 2007). Hal ini terjadi karena cefoxitin berfungsi untuk 

menginduksi ekspresi yang lebih besar pada PBP2a, dan berfungsi sebagai 

reagen tes untuk deteksi resistensi, sehingga tergolong sensitif untuk melawan 

enzim penisilinase (Mahon, 2011). 

Kemangi merupakan salah satu tanaman yang mudah didapatkan di 

daerah tropis (Barbalho, 2012). Pemanfaatan kemangi dalam bidang medis 

telah dilakukan secara turun-temurun, sebagai obat sakit kepala, batuk, diare, 

obat cacing dan obat ginjal (Stefan, 2013). Kandungan kimia pada Ocimum 

basillicum terdiri atas terpenoid, flavonoid, tanin, lignin dan saponin (Prasad, 

2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ekstrak etanol Ocimum 

basilicum pada konsentrasi 2 mg/disk memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus dengan diameter zona hambat sebesar 14,89 mm 

(Gupta dkk., 2009) dan dengan konsentrasi 8μg ml
-1 

dengan MIC sebesar 

2048 μg ml
-1 

(Goyal, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa Ocimum basilicum 

memiliki daya antibakteri. Belum ada penelitian terhadap Staphylococcus 

aureus yang diisolasi dari pasien tonsilitis. Maka perlu dilakukan penelitian 

tentang pengaruh ekstrak Ocimum basilicum terhadap Staphylococcus aureus 

pasien tonsilitis.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Apakah ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum) berpengaruh 

terhadap zona hambat isolat bakteri Staphylococcus aureus yang 

menghasilkan enzim penisilinase pada pasien tonsilitis? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui zona hambat 

ekstrak daun kemangi (Ocimum basilicum) terhadap isolat bakteri 

Staphylococcus aureus yang menghasilkan enzim penisilinase pada 

pasien tonsilitis. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Untuk mengetahui zona hambat ekstrak daun kemangi 

(Ocimum basillicum) terhadap isolat bakteri Staphylococcus 

aureus yang menghasilkan enzim penisilinase pada pasien 

tonsilitis dengan kadar 60 mg/ml, 80 mg/ml dan 100 mg/ml. 

1.3.2.2. Untuk mengetahui perbandingan zona hambat ekstrak daun 

kemangi (Ocimum basillicum) dalam berbagai dosis dengan 

cefoxitin. 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Manfaat Teoritik 

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan 

kontribusi berupa informasi tentang daya antibakteri, yang diukur 
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dengan nilai zona hambat dari daun kemangi terhadap isolat bakteri 

Staphylococcus aureus yang menghasilkan enzim penisilinase pada 

pasien tonsilitis. 

1.4.2. Manfaat Aplikatif 

Sebagai bahan untuk pengembangan keilmuan di bidang ilmu 

kesehatan THT-KL dan masyarakat luas mengenai ekstrak Ocimum 

basilicum terhadap zona hambat isolat bakteri Staphylococcus aureus 

yang menghasilkan enzim penisilinase di dapat dari swab tonsil pasien 

tonsilitis secara in vitro. 

 


