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Sclama ini diketahui bahwa daun salam lebih sering digunakan sebagai bumbu
penyedap masakan. Saat ini mulai dikembangkan
obat tradisional.

penggunaan daun salam sebagai

Tidak hanya daunnya saja yang bermanfaat

akar, buah, dan kulit kayu pohon salam juga ( Anonim

sebagai obat, tetapi

1, 2002

).

Daun salam

telah diketahui dapat mencegah dan mengobati beberapa penyakit, misalnya diare,
kencing manis, tukak lambung, mabuk akibat alkohol, dan kudis ( Anonim
2002 ). Daun salam juga dapat digunakan

untuk menurunkan

tekanan

1,

darah

tinggi, kadar kolesterol dan asam urat tinggi, serta eksim ( Anonim 2, 2003 ).
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji efek antibakteri daun salam
terhadap beberapa bakteri patogen penyebab diarc ( Beni, 1990 ). Selama ini data
aktivitas

antibakteri

Concentration

daun

salam

dengan

metode

Minimal

Bactericid

( Ac1BC) terhadap beberapa bakteri patogen seperti S'treptocoCCliS

pyogenes, Bacillus subtilis, S'higella flexneri,

dan Salmunella

typhi masih belurn

tersedia. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk menguji aktivitas antibakteri
infusa daun salam terhadap beberapa bakteri patogen.

1

2

1.2 Identifikasi Masalah
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yang

Streptococcus pyogenes, Bacillus suhtili.\', Shigelfajlexneri,

clapat membunuh

dan c,,'ulmonelfu IJphe

1.3 Mak..liud dan Tujuan

Maksud penelitian
salam

terhadap
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konsentrasi
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bakteri

patogen.
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( AfHC
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akademik
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tentang obat tradisional,
ialah agar masyarakat

1.5 Kerangka

ini ialah untuk meningkatkan

khususnya daun salam.
dapat memanfaatkan

antibakteri ( komplementer

pengetahuan

Kegunaan praktis penelitian ini

daun salam sebagai obat alternatif

).

Pemikiran

Daun salam mengandung
eugenol

Tujuan

infusa daun

minimal infusa daun salam sebagai antibakteri

metode Minimal Bactericid Concentration

1.4 Kegunaan

efek antibakteri

tlavonoid, tannin, dan minyak atsiri yang tcrdiri dari

dan sitral ( Midian

Prawirosujanto.,

M.Bambang

Sirait.,

E.Looho.,

Lesmono.,

Flavonoid, tannin, dan eugenol diketahui

R.Bambang

Boediman

Sutrisno.,

Poerdhirejo.,

memiliki efek antibakteri

Sunarto

dkk, 1980 ).
( Bruneton,

1999 ), begitu juga dengan sitral ( Anonim 4, 2004 ). Menurut Cormick (1994),
senyawa-senyawa

fenol ( termasuk

mekanisme kerja sebagai antibakteri
denaturasi
mekanisme

protein,

sedangkan

kerja sebagai

protein. Berdasarkan

flavonoid, tannin, dan eugenol ) memiliki
dengan cara mengganggu

senyawa

aldehid

antibak1:eri dengan

hal-hal

( termasuk
cara hanya

ini dapat diasumsikan

membran sel dan
sitral ) memiliki
me1alui denaturasi

bahwa infusa daun salam

memiliki

efek antibakteri

terhadap

Streptococcus

PJ;,ogene.\', Bacillus suhlilis,

Shigella jlexneri, dan Salmonella typhi.

1.6 Metode

Penelitian

Penelitian

bersifat eksperimental

Alinimal Baclericid Concentration

laboratorium

dengan menggunakan

metode

( MRC ).

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian
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