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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu dibidang kesehatan dan tekhnologi semakin

berkembang pesat seiring semakin berkembangnya jenis penyakit dan angka

kejadian penyakit. Di negara berkembang penyakit infeksi merupakan

penyebab utama tingginya angka kesakitan dan kematian. Salah satu anggota

tubuh yang rentan mengalami infeksi ialah kulit. Kulit merupakan bagian

tubuh paling luar yang berkontak langsung dengan lingkungan, sehingga

lebih mudah mengalami trauma dan berakibat terjadinya luka. Luka yang

tidak diobati akan mempermudah terjadinya infeksi sehingga dapat

memperpanjang waktu penyembuhannya (Sardjana dan Kusumawati, 2011).

Staphylococcus aureus merupakan penyebab terjadinya infeksi yang

bersifat piogenik (Wibawati, 2012). Staphylococcus aureus merupakan salah

satu bakteri yang mempunyai kemampuan besar untuk menimbulkan

penyakit infeksi pada luka yang berefek pada terjadinya radang bernanah

sampai abses (Jawetz, 2007). Penyakit yang sering disebabkan oleh

Staphylococcus aureus ini menyebabkan penyakit yang merugikan pada

ternak misalnya mastitis pada sapi dan luka infeksi pada beberapa spesies

hewan ( Quinn et al., 2002 )

Pengobatan terhadap luka terutama luka infeksi dengan memberikan

antibiotika kepada hewan yang terinfeksi. Salah satu antibiotik yang banyak

digunakan adalah oksitetrasiklin ( Hintono, 2007 ). Namun dengan pertimbangan

obat antibiotika yang relatif mahal dan kurang efisien karena Staphylococcus
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aureus mudah mengalami resistensi terhadap beberapa antibiotika, maka

pengobatan tradisional menjadi pilihan sebagai pengganti antibiotik karena

harga yang relatif murah, dan minimnya efek samping obat.

Cuka apel adalah produk dari fermentasi dimana gula dalam apel

dipecah oleh bakteri dan ragi (Winarsih dkk, 2012). Sudah sejak lama cuka

apel dimanfaatkan sebagai obat. Cuka apel berkhasiat bagi kulit karena

mengandung unsur - unsur berkhasiat tonik yang dapat melancarkan sirkulasi

darah dalam pembuluh darah halus pada jaringan kulit; antiseptik untuk

mencegah penyebaran bakteri, virus, atau jamur yang dapat memicu infeksi ;

dan mengandung za-zat nutrisi lain yang membantu membuang kelebihan

lemak pada permukaan kulit dan mencegah kulit kering (Luthana, 2010).

Cuka apel memiliki daya bunuh yang cukup baik terhadap bakteri S. aureus

(Atma, 2014). Cuka apel (asam asetat 5%) menunjukkan aktivitas

bakterisidal kuat terhadap semua strain bakteri yang diuji, yang disebabkan

oleh kandungan asam asetat yang tinggi dalam cuka apel (Jhonson, 2010).

Menurut Korkmaz et al., (2000) cuka apel dapat digunakan untuk pengobatan

secara topikal untuk luka pada kulit.

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan penelitian

mengenai perbandingan efek pemberian cuka apel dengan oksitetrasiklin

secara topikal pada mencit (mus musculus) terhadap lama waktu kesembuhan

luka infeksi Staphylococcus aureus dalam upaya untuk mengomptimalkan

pemanfaatan cuka apel dalam dunia pengobatan khususnya dalam dunia

kedokteran hewan.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa hal yang menjadi

masalah yaitu :

1. Apakah pemberian  cuka apel dan oksitetrasiklin secara topikal

berpengaruh sangat nyata terhadap lama waktu kesembuhan luka infeksi

Satphylococcus aureus pada mencit (Mus musculus)?

2. Apakah ada perbedaan yang sangat nyata terhadap lama waktu

kesembuhan luka infeksi Satphylococcus aureus pada mencit (Mus

musculus) yang  diterapi secara topikal dengan cuka apel dan

oksitetrasiklin ?

1.3. Landasan Teori

Cuka apel memiliki daya bunuh yang cukup baik terhadap bakteri

Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Salmonella enteriditis,

Echerichia coli, Shigella sonnei dan Yersinia sp. Menurut penelitian yang

dilakukan oleh Jhonson (2010) cuka (asam asetat 5%) menunjukkan aktivitas

bakterisidal kuat terhadap semua strain bakteri yang diuji, yang disebabkan

oleh kandungan asam asetat yang tinggi dalam cuka apel. Cuka apel banyak

ditemukan di pasaran dalam bentuk kemasan, namun untuk hasil yang

maksimal dan bermutu dapat digunakan cuka apel yang diolah sendiri dengan

proses yang tradisional (Orey, 2008).

Oksitetrasiklin termasuk kelompok antibiotika yang paling sering

dipakai dalam bidang veteriner dan merupakan agen bakteriostatik (Jawetz,

2007; Meles dkk, 2012). Golongan tetrasiklin menghambat sisntesis protein
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bakteri pada ribosomnya. Antibiotik masuk dalm tubuh dan kemudian

berikatan secara reversibel dengan ribosom 30S dan mencegah ikatan tRNA-

aminoasil pada kompleks mRNA-ribosom, hal inilah yang mencegah

perpanjangan rantai peptide yang sedang tumbuh dan berakibat terhentinya

sintesis protein (Gunawan dkk, 2007). Meles dkk (2012) menyatakan bahwa

oksitetrasiklin pemberian topikal sangat efektif.

1.4. Tujuan

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh pemberian  cuka apel dan

oksitetrasiklin secara topikal terhadap kesembuhan luka infeksi

Satphylococcus aureus pada mencit (Mus musculus ).

2. Untuk mengetahui adanya perbedaan lama waktu kesembuhan luka

infeksi Satphylococcus aureus pada mencit (Mus musculus) yang  diterapi

dengan cuka apel dan oksitetrasiklin.

1.5. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan informasi baru tentang pemanfaatan cuka apel

terhadap kesembuhan luka infeksi Staphylococcus aureus.

2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat menjadi dasar penelitian selanjutnya

khususnya dalam hal pemanfaatan obat herbal di bidang kedokteran.

1.6. Hipotesis

1. Terdapat pengaruh yang sangat nyata terhadap kesembuhan luka infeksi

Staphylococcus aureus pada mencit (Mus musculus) yang diterapi dengan

cuka apel dan oksitetrasiklin secara topikal.
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2. Terdapat perbedaan yang sangat nyata terhadap lama waktu kesembuhan

luka infeksi Staphylococcus aureus pada mencit (Mus musculus) yang

diterapi dengan cuka apel dan oksitetrasiklin secara topikal.
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