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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki banyak ragam tanaman yang bisa dijadikan 

sebagai obat tradisonal.Salah satu tanaman yang memiliki khasiat untuk 

dijadikan sebagai obat tradisional adalah kersen.Kersen atau talok hanya 

dimanfaatkan sebagai peneduh karena daunnya yang rindang dan selalu 

hijau.Oleh karena itu, produk olahan kersen baik daun, bunga maupun 

buah dapat dibuat pada berbagai musim.Tanaman berperan penting 

sebagai sumber bahan pangan dan beberapa jenis tanaman sangat 

dibutuhkan untuk kesehatan manusia.Bagian dari kersen yang dapat diolah 

menjadi obat tradisional adalah daun kersen.Daun kersen merupakan 

tanaman buah tropis yang mudah dijumpai di pinggir jalan. Nama tanaman 

ini cherry beragam di beberapa daerah, antara lain kerukup siam 

(Malaysia), Jamaican (Inggris), talok (Jawa), ceri (Kalimantan) dan lain-

lain (Binawati dan Amilah, 2013). Sedikit diantaranya masyarakat di dunia 

mengetahui bahwadaunkersenmemilikiberbagaikhasiatsebagai obat batuk, 

obat sakit kepala, antiinflamasi, antioksidan, antikanker, antiseptic, 

antibakteri dan kardioprotektif, bukan hanya itu saja, daun kersen pun 

berguna sebagai pohon pelindung.Menurut Priharjanti (2007) dan Zakaria 

dkk (2011), daun kersen mengandung flavonoid, tannin, triterpene, 

saponin, polifenol yang menunjukan adanya aktivitas antioksidatif.Haki 

(2009), menyatakan bahwa daun kersen memiliki senyawa fitokimia yang 

menunjukan antivitas antioksidatif dan antimikroba.Macam-macam 

flavonoid tersebut, flavon, flavonon, flavan, dan biflavan. 

Flavonoidmemilikikemampuanuntukmenghilangkandansecaraefek

tifspesiespengoksida yang merusak dinding sel bakteri dan membrane sel 

tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya, termasuk untuk melakukan 

perlekatan dengan substrat (Sudirman, 2014).Flavonoid dapat berfungsi 

sebagai antimikroba, antivirus, antioksidan, antihipertensi, merangsang 
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pembentukan ekstrogen dan mengobati gangguang fungsi hati (Binawati 

dan Amilah, 2013).Tannin merupakan senyawa fenol, sebagai senyawa 

metabolit sekunder pada tanaman tingkat tinggi yang tidak mengandung 

gugus nitrogen dan merupakan senyawa orgaanik kompleks (Atal dan 

Kapur, 1982).Saponin merupakan glikosida alami yang terikat dengan 

steroid alkaloid atau triterpena, mempunyai efek farmakologis seperti 

imunomodulator, antitumor, antiinflamasi, anti jamur, anti virus dan 

hipokolesterol. Sifat saponin beragam seperti terasa manis, pahit, dapat 

berbentuk buih, dapat menyebabkan haemolisis (Robinson, 1995).  

Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang tidak memiliki 

membrane nuklir, aktif secara metabolic dan dapat menambah jumlahnya 

dengan pembelahan biner. Bakteri tampak seperti bentuk kehidupan yang 

sederhana, namun mereka adalah makhluk yang juga memiliki 

kompleksitas dan mudah beradaptasi. Bakteri juga terbagi menjadi 2 yaitu 

bakteri Gram negative dan bakteri Gram posotif.Bakteri yang ber Gram 

negative contohnya seperti bakteri Eschereciae coli yang menyebabkan 

diare, dan bakteri yang ber Gram positif contohnya seperti bakteri 

Staphylococcus aureus yang menyebabkan infeksi pada 

kulit.Staphylococcus aureusmempunyai infeksi yang paling umum yaitu 

infeksi kulit. Bentuk yang paling umum dijumpai adalah dalam bentuk 

folikulitis, impetigo dan selulitis.Folikulitis merupakan peradangan pada 

folikel rambut.Impetigo merupakan infeksi kulit yang menyebabkan 

terbentuknya lepuhan-lepuhan kecil berisi nanah, sedangkan selulitis 

adalah infeksi kulit dan jaringan lunak di bawah kulit.Bakteri ini adalah 

bakteri yang sering ditemui pada pasien dengan dermatitis atopic, yaitu 

kondisi peradangan kulit yang disertai dengan rasa gatal (Rozarie, 2016). 

Berdasarkanpenelitian yang dilakukan oleh (Handayani virsa, 

2015) yang menggunakan ekstrak etanol daun kersen terhadap bakteri 

Staphylococcus epidermidisuntuk melihat menguji efektifitas terhadap 

bakteri tersebut. Bakteri ini secara alami hidup pada kulit dan membran 

mukosa manusia.Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan 
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menggunakan sari daun kersen pada bakteri Staphylococcus aureusdengan 

konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80% dan 100% untuk melihat apakah ada 

zona hambat yang terbentuk atau tidak, bakteri ini secara alami hidup 

dipermukaan kulit, apabila saat infeksi sudah menyebar melalui pembuluh  

darah sehingga bisa mengenai berbagai organ tubuh. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: “Apakah sari daun kersen (Muntingiacalabura 

Linn) mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. TujuanUmum 

Tujuanpenelitiiniuntukmengetahui daya hambat sari daun 

kersen (Muntingiacalabura Linn)  terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus 

2. TujuanKhusus 

a) Untuk mengetahui daya hambat sari daun kersen 

(Muntingiacalabura Linn) terhadap bakteri Staphylococcus 

aureuspada konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%  dan 100% pada 

media Nutrient Agar 

b) Untuk mengetahui konsentrasi yang efektif dari sari daun kersen 

(Muntingiacalabura Linn) terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

D. Manfaat Penelitian 

1. ManfaatTeoritis 

a. BagiInstitusiPendidikan 

Penelitian agar dapat mempelajari lebih rinci mengenai penyakit 

jerawat dan mampu menerapkan teori-teori yang di dapat di dalam 

institusi pendidikan serta sebagai salah satu sumber literature 

dalam perkembangan di bidang kesehatan. 
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b. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan, pengalaman, pengetahuan dalam 

menerapkan ilmu metode penelitian serta penulis dapat 

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama pendidikan. 

c. BagiMasyarakat 

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang jerawat sehingga masyarakat dapat mengetahui cara 

pencegahan dan penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh 

bakteri Staphylococcus aures. 

d. BagiIlmuPengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai obat alternative 

tumbuhan antibakteri selain obat kimia. 
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