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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Asam Jawa (Tamarindus indica L.) adalah salah satu tumbuhan dari 

familia Caesalpiniaceae yang merupakan jenis tanaman tropis (Backer & van den 

Brink, 1963). Tamarindus indica L. ini dapat dikatakan sebagai tumbuhan 

multiguna dikarenakan hampir seluruh bagian dari tumbuhan ini dapat 

dimanfaatkan. Buah asam Jawa dapat  digunakan sebagai bumbu masakan atau 

bisa juga dikonsumsi secara langsung. Daging buah Tamarindus indica L. ini  

memiliki kandungan vitamin B yang baik bagi kesehatan. Selain daging buahnya, 

kayu Tamarindus indica L. juga bisa dimanfaatkan, antara lain sebagai kayu 

bakar, arang, bahkan sebagai bahan mebel (Departemen Kehutanan, 2002). 

Daun Tamarindus indica L. memiliki banyak kandungan, yaitu lemak, 

protein, serat, asam tatrat, juga metabolit sekunder seperti alkaloid, tannin, 

saponin, dan flavonoid, selain itu juga mengandung mineral seperti sodium 

(natrium), potasium (kalium), fosfor, magnesium, kalsium, dan sulfur 

(Fakhrurrazi et al., 2016). Mun’im et al. (2009) menyebutkan dalam jurnalnya 

bahwa di dalam ekstrak daun Tamarindus indica L. terdapat kandungan senyawa 

aktif berupa flavonoid, tannin, dan saponin. Kandungan-kandungan dalam daun 

Tamarindus indica L. tersebut dapat memberikan manfaat terutama bagi 

kesehatan, salah satunya adalah kandungan metabolit sekundernnya yang berupa 
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alkaloid, flavonoid, tannin, dan saponin yang dapat dimanfaatkan sebagai 

antibakteri. 

 Tannin memiliki kemampuan sebagai antibakteri, mekanisme kerjanya 

yaitu dengan cara mengkerutkan dinding sel atau membran sel, sehingga 

mengakibatkan terganggunya permeabilitas sel bakteri. Mekanisme senyawa 

saponin sebagai antibakteri adalah dengan cara menyebabkan kebocoran protein 

dan enzim dari dalam sel sehingga dapat mengakibatkan sel bakteri mati, atau 

dengan kata lain memiliki sifat bakterisidal. Mekanisme kerja flavonoid sebagai 

antibakteri yaitu dengan menghambat sintesis asam nukleat, menghambat 

metabolisme energi dan menghambat fungsi membran sel bakteri (Pendit et al., 

2016).  Menurut Charyadie et al. (2014),  mekanisme kerja alkaloid sebagai 

antibakteri adalah dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan 

pada sel bakteri, hal tersebut mengakibatkan lapisan dinding sel tidak terbentuk 

dengan utuh dan menyebabkan kematian bagi sel bakteri tersebut. 

  Salah satu bakteri yang sering kali menjadi penyebab infeksi adalah 

Staphylococcus epiermidis. Staphylococcus epidermidis merupakan salah satu 

spesies dari genus bakteri Staphylococcus yang paling sering ditemui dalam 

kepentingan klinis. Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri gram positif 

dan termasuk jenis Staphylococcus dengan koagulan negatif. Bakteri ini sebagian 

besar merupakan flora normal yang terdapat pada membran mukosa dan kulit 

manusia (Jawetz, 2010). Staphylococcus epidermidis adalah bakteri yang dapat  

menyebabkan penyakit kulit misalnya bisul, jerawat,dan infeksi pada luka bakar  

(Jawetz et al., 2007). 
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 Staphylococcus epidermidis pada umumnya telah resisten terhadap 

antibiotik metisilin dan penisilin (Otto, 2012). Menurut Maftuhah et al. (2015), 

penggunaan antibiotik secara berlebihan dapat mengakibatkan bakteri patogen 

menjadi resisten, selain itu obat antibiotik juga biasanya dijual dengan harga yang 

relatif mahal. Sehingga perlu dilakukan penelitian terkait bahan alami yang 

berpotensi sebagai antibakteri sebagai alternatif dalam upaya mengatasi penyakit 

yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus epidermidis ini. Salah satu 

bahan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri adalah ekstrak daun 

Tamarindus indica L.. 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan ekstrak daun Tamarindus 

indica L. sebagai perlakuan dalam uji daya hambat Staphylococcus epidermidis. 

Sebelum dimanfaatkan sebagai antibakteri diperlukan adanya proses ekstraksi 

terhadap bahan yang akan digunakan. Menurut Roslizawaty et al. (2013) dalam 

jurnalnya, semakin tinggi konsentrasi suatu ekstrak maka zona hambat yang 

terbentuk di sekeliling kertas cakram juga akan semakin besar. Hal tersebut 

sejalan dengan yang disebutkan oleh Khaerati & Ihwan (2011), bahwa jika 

konsentrasi suatu ekstrak semakin besar maka efek toksik yang diberikan menjadi 

semakin tinggi, yang mana hal tersebut ditandai dengan terbentuknya zona hambat 

yang semakin luas pada medium pembiakan bakteri uji. Efek toksik dari ekstrak 

tersebut dapat menurun pada konsentrasi tertentu dikarenakan kekentalan dari 

ekstrak tersebut menyebabkan kandungan senyawa aktif yang terdapat di dalam 

ekstrak sulit dilepaskan dan terdifusi pada medium, yang berakibat menurunnya 
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efek toksik dari pemberian ekstrak tersebut dan daya hambat terhadap 

pertumbuhan bakterinya juga  menjadi semakin kecil. 

 Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap konsentrasi senyawa aktif 

dari ekstrak yang dihasilkan, di antaranya yaitu penentuan metode ekstraksi dan 

jenis pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode ekstraksi maserasi. Alasan pemilihan metode maserasi 

adalah karena cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan tidak 

merusak senyawa yang tidak tahan terhadap pemanasan. Salah satu zat aktif 

dalam daun Tamarindus indica L. yang memiliki peranan sebagai antibakteri 

adalah flavonoid, yang mana menurut Sujatmiko (2014), bahwa golongan 

senyawa flavonoid tidak tahan terhadap panas, selain itu pada suhu yang tinggi 

senyawa flavanoid mudah teroksidasi. Sehingga pemilihan metode maserasi 

dianggap sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Nurhasnawati et al. (2017) 

menyebutkan dalam jurnalnya, bahwa dalam metode ekstraksi maserasi tidak 

dilakukan proses pemanasan sehingga bahan alam yang diekstraksi tidak terurai. 

 Selain metode ekstraksi, pemilihan jenis pelarut yang sesuai juga 

berpengaruh terhadap konsentrasi senyawa aktif yang dihasilkan melalui proses 

ekstraksi.  Penentuan jenis pelarut untuk ekstraksi didasarkan pada sifat kepolaran 

dari senyawa aktif yang dibutuhkan. Menurut Sa’adah & Nurhasnawati (2015), 

untuk mendapatkan kandungan zat aktif yang tinggi, maka perlu dilakukan 

pembuatan ekstrak dengan sebaik mungkin, salah satunya yaitu dengan cara 

memilih jenis pelarut yang sesuai. Jenis pelarut akan menentukan jenis zat yang 

tersari sesuai dengan polaritasnya. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh 
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Febriyanti et al., (2013), yakni sesuai dengan prinsip like dissolves like, yang 

mana pelarut yang bersifat polar akan lebih mudah menarik senyawa polar, 

sedangkan pelarut non polar akan lebih mudah untuk menarik senyawa yang juga 

bersifat non polar. Hal tersebut yang menyebabkan dalam proses ekstraksi 

senyawa terfraksi dengan baik sesuai dengan kepolarannya. Penelitian ini 

dilakukan dengan mengekstraksi daun Tamarindus indica L. menggunakan 

metode ekstraksi maserasi. Pelarut yang digunakan untuk ekstraksi yaitu pelarut 

etanol 96% yang merupakan pelarut polar.  

 Hasil dari penelitian yang dilakukan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar Biologi bagi siswa SMA kelas X semester ganjil, yaitu pada 

submateri peranan bakteri yang merupakan bagian dalam materi Archaebacteria 

dan Eubachteria. Yang mana pada submateri tersebut membahas mengenai 

peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan serta upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh serangan bakteri. Hasil 

penelitian ini akan digunakan sebagai alternatif sumber belajar siswa yang dibuat 

dalam bentuk LKS (Lembar Kerja Siswa). Menurut Fannie dan Rohati (2014), 

LKS merupakan bahan ajar yang telah dikemas sedemikian rupa, sehingga peserta 

didik diharapkan dapat belajar secara mandiri menggunakan LKS tersebut. Dalam 

LKS terdapat materi, ringkasan, dan tugas yang yang berkaitan dengan materi 

yang diajarkan. Menurut Gazali (2016), dalam LKS peserta didik akan 

mendapatkan materi, ringkasan, serta tugas yang berkaitan dengan materi. Selain 

itu siswa juga akan menemukan arahan yang terstruktur untuk belajar dan 

memahami materi tersebut. 
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 Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan judul “Efektivitas Ekstrak Daun Asam Jawa (Tamarindus indica L.) 

Terhadap Daya Hambat Staphylococcus epidermidis Sebagai Sumber Belajar 

Biologi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah pengaruh pemberian ekstrak daun Tamarindus indica L. 

terhadap daya hambat Staphylococcus epidermidis? 

b. Pada konsentrasi berapa ekstrak daun Tamarindus indica L. paling efektif 

dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus epidermidis? 

c. Bagaimana penerapan hasil penelitian mengenai efektivitas ekstrak daun 

Tamarindus indica L. terhadap daya hambat Staphylococcus epidermidis 

sebagai sumber belajar Biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

a. Menjelaskan pengaruh pemberian ekstrak daun Tamarindus indica L. 

terhadap daya hambat Staphylococcus epidermidis; 
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b. Mengetahui pada konsentrasi berapa ekstrak daun Tamarindus indica L. 

paling efektif dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus 

epidermidis; 

c. Menyusun sumber belajar Biologi dalam bentuk LKS untuk SMA kelas X 

semester ganjil mengenai submateri peranan bakteri yang merupakan 

bagian dari materi Archaebacteria dan Eubachteria, berdasarkan hasil 

penelitian tentang efektivitas ekstrak daun Tamarindus indica L. terhadap 

daya hambat Staphylococcus epidermidis. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat, yaitu: 

a. Secara Keilmua 

 Penelitian ini dilakukan untuk menguji efektivitas daun 

Tamarindus indica L. menggunakan pelarut etanol 96% terhadap daya 

hambat Staphylococcus epidermidis. Sehingga nantinya hasil penelitian 

akan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, yaitu menambah 

wawasan bahwa daun Tamarindus indica L. memiliki kandungan senyawa 

aktif berupa metabolit sekunder yang terdiri dari alkaloid, flavonoid, tanin, 

dan saponin sehingga berpotensi sebagai antibakteri.  

b. Secara Praktis 

1. Bagi penulis  

Menambah ilmu pengetahuan terkait dengan bidang ilmu yang ditekuni 

yakni Biologi, khususnya Mikrobiologi; 
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2. Bagi pembaca 

Menjadi tambahan ilmu pengetahuan terkait dengan penelitian yang 

dilakukan, yaitu mengenai manfaat senyawa metabolit sekunder pada 

tanaman salah satunya metabolit sekunder yang terkandung dalam daun 

Tamarindus indica L., yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri; 

3. Bagi mahasiswa 

Menjadi inspirasi dan referensi tambahan untuk membuat jurnal atau 

proposal selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan; 

4. Bagi lembaga 

Memberi tambahan dokumen dan referensi ilmu pengetahuan bagi 

keperluan pembelajaran; 

5. Bagi Guru 

Hasil dari penelitian ini akan dikembangkan menjadi sumber belajar 

Biologi dalam bentuk LKS. Sehingga nantinya akan memberikan 

manfaat bagi guru yakni sebagai salah satu alternatif sumber belajar 

untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah, yaitu pada 

pelajaran Biologi, khususnya pada submateri peranan bakteri yang 

merupakan bagian dari materi Archaebacteria dan Eubachteria yang 

diajarkan di SMA kelas X semester ganjil. 
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1.5 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tumbuhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tamarindus indica 

L., yaitu hanya pada bagian daunnya saja. Daun yang digunakan adalah 

daun tua yang diambil dari bagian cabang pertama tumbuhan Tamarindus 

indica L.. Daun Tamarindus indica L. diperoleh dari Jl. Kyai Amin, 

Tunggul, Paciran, Lamongan; 

b. Ekstraksi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode ekstraksi maserasi, yang mana pelarut yang 

digunakan adalah etanol 96% yang termasuk pelarut polar; 

c. Konsentrasi ekstrak yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

konsentrasi daun asam Jawa 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%; 

d. Kontrol positif yang digunakan yaitu obat antibakteri, dalam penelitian ini 

yang digunakan adalah Amoxicillin; 

e. Bakteri yang digunakan dalam penelitian ini adalah Staphylococcus 

epidermidis. Suspensi bakteri diperoleh dari Laboratorium Universitas 

Brawijaya. Staphylococcus epidermidis ini akan dibiakkan dalam medium 

MHA (Mueller-Hinton Agar); 

f. Metode yang digunakan dalam uji daya hambat yaitu dengan 

menggunakan metode Kirby bauer (disk diffusion). 

g. Parameter penelitian ini adalah luas diameter zona hambat yang dihasilkan 

dari setiap perlakuan konsentrasi ekstrak Tamarindus indica L. dan kontrol 

positif dengan menggunakan Amoxicillin. 
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h. Parameter efektivitas hanya sebatas kemampuan daya hambat yang 

mendekati kemampuan daya hambat dari obat antibakteri saja, bukan 

digunakan sebagai obat secara langsung. 

 

1.6 Definisi Istilah 

a. Efektivitas antibakteri merupakan pengaruh dari beberapa perlakuan yang 

akan diberikan pada bakteri uji untuk mengetahui perlakuan mana yang 

paling baik dari zat yang bersifat antimikroba tersebut dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri (Widyawati, 2013); 

b. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan 

massa atau serbuk yang terisi diperlakukan sedemikian sehingga 

memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes RI, 1995). 

c. Tamarindus indica L. adalah salah satu jenis tumbuhan dari suku Fabacea 

(Leguminosae) dan merupakan satu-satunya spesies dari marga 

Tamarindus. Pohon Tamarindus indica L. ini memiliki ukuran yang besar, 

yang mana tinggi pohonnya dapat mencapai 30 m dan diameter pangkal 

batangnya dapat mencapai luas 2 m. Tumbuhan ini memiliki kulit batang 

yang berwarna coklat keabu-abuan, kasar dan memecah beralur vertical. 

Tamarindus indica L. memiliki tajuk yang rindang, memiliki daun yang 

lebat, dan tidak mengalami masa gugur daun. Tumbuhan Tamarindus 

indica L. memiliki jenis daun majemuk menyirip genap, letaknya 
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berseling, penumpunya meruncing berwarna merah jambu keputihan, 

panjang daun sekitar 5-13 cm. Anak daunnya berjumlah 8-16 pasang, 

berbentuk lonjong menyempit dengan ukuran 0,5-1 x 1-3,5 cm, memiliki 

tepi yang rata dengan pangkal yang miring dan membundar, sedangkan 

bagian ujungnya memiliki bentuk yang membundar sampai sedikit 

berlekuk   (Puspasari, 2014). 

d. Etanol atau Ethyl alkohol secara umum sering disebut dengan istilah 

alkohol. Etanol merupakan turunan dari senyawa hidroksil atau gugus OH, 

yang mana rumus kimia dari senyawa ini adalah C2H5OH (Hambali et al., 

2008). Etanol 96% merupakan alkohol absolut (Salamah & Farahana, 

2014). 

e. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses 

pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan 

dengan maksud untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan 

kemampuan siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan (Anisah & Azizah, 2016). 

 

 

 


