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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Tangan merupakan agen pembawa bakteri patogen dan non-patogen yang 

dapat berpindah baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyebaran bakteri 

secara langsung dapat melalui bersentuhan dan berjabat tangan yang kemudian 

akan diteruskan ke mulut dan akan masuk ke saluran usus. Salah satu bakteri 

tersebut adalah Staphylococcus aureus. S. aureus adalah bakteri pada kulit yang 

dapat menyebabkan gatal-gatal dan juga dapat menghasilkan toksik yang jika 

masuk tubuh sehingga menyebabkan penyakit gastroenteritis atau inflamasi pada 

saluran usus. Oleh karena itu, menjaga kebersihan dan higienitas tangan menjadi 

hal yang sangat penting untuk dilakukan (Larasati & Apriliana, 2016; Pratami  et 

al., 2013).  

Higiene tangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan 

untuk pembersihan tangan dari bakteri. Tangan yang bersih dan higienes dapat 

mengurangi resiko adanya bakteri berbahaya yang dapat masuk ke dalam tubuh. 

Oleh karena itu diperlukan produk pembersih tangan yaitu hand sanitizer untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri sehingga tidak masuk tubuh. Hand sanitizer 

merupakan cairan pembersih tangan yang digunakan untuk membunuh bakteri 

dengan pemakaian tanpa dibilas (Larasati & Apriliana, 2016; Nidha  et al., 2017).  

Produk pembersih tangan yang berada di pasaran sebagian besar berbahan 

aktif alkohol yang dapat menimbulkan rasa terbakar, iritasi kulit, dan kulit kering 
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sehingga tidak nyaman jika digunakan berulang kali. Selain alkohol, triklosan 

juga digunakan sebagai bahan aktif pada produk pembersih tangan. Beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa triklosan memiliki beberapa dampak diantaranya 

dapat membunuh bakteri patogen maupun non patogen, berpotensi menyebabkan 

penyakit jantung dan gagal jantung, dan dapat membunuh sel-sel manusia. 

Dampak tersebut menjadi alasan untuk membuat produk pembersih tangan 

berbahan aktif dari tumbuh-tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang memiliki 

kandungan antibakteri adalah seledri (A. graveolens L) (Nidha  et al., 2017; 

Sukawaty  et al., 2017). 

Seledri (A. graveolens L) merupakan tanaman jenis sayuran yang memiliki 

aroma menthol dan khas seledri. Biasanya seledri hanya digunakan sebagai bahan 

pelengkap dalam olahan makanan, namun ternyata A. graveolens memiliki 

kandungan beberapa senyawa yang bermanfaat seperti flavonoid, saponin, tanin, 

apiin, minyak atsiri, apigenin, kolin, vitamin A, B, C, dan zat pahit asparagin. 

Diantara  senyawa tersebut ada yang memiliki sifat sebagai antibakteri yaitu 

flavonoid, saponin, tanin, dan minyak atsiri. Senyawa antibakteri tersebut adalah 

hasil dari metabolit sekunder pada A. graveolens yang merupakan golongan 

senyawa polar dengan gugus hidroksil tidak tersubtitusi. Pelarut yang digunakan 

untuk mengekstrak senyawa polar adalah pelarut polar seperti etanol, metanol, 

etilasetat, atau campuran dari pelarut tersebut (Kusnadi & Devi, 2017; Sukandar et 

al., 2006). 

Berdasarkan penelitian Khaerati & Ihwan (2011),  ekstrak A. graveolens 

dapat menghambat pertumbuhan E. coli sebesar 20,83 mm dan S. aureus sebesar 
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22,2 mm dengan penggunaan konsentrasi sebesar 4%. Kedua bakteri tersebut 

dapat menyebabkan infeksi dan penyakit jika masuk tubuh. Aktivitas antibakteri 

pada ekstrak A. Graveolens diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif gel 

pembersih tangan atau hand sanitizer. Menurut Nurwaini & Nasihah (2018), 

Hand sanitizer merupakan cairan pembersih tangan yang penggunaannya hanya 

diteteskan pada telapak tangan kemudian diretakan pada seluruh permukaan tanpa 

dibilas dengan air. Gelling agent yang biasa digunakan dalam pembuatan hand gel 

bervariasi seperti carbopol, HPMC, dan CMC-Na. 

Berdasarkan uraian di atas, maka muncul gagasan inovasi baru yaitu 

pembuatan hand sanitizer yang mengandung bahan aktif ekstrak seledri (Apium 

graveolens L) dengan tujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri patogen 

yang dapat membahayakan kesehatan. Hasil dari penelitian dapat digunakan 

sebagai bahan media sumber belajar biologi bagi siswa SMA kelas X Kompetensi 

Dasar 1.3 materi Archaebateria dan Eubactaeria, ciri, karakter, dan peranannya. 

Sumber belajar yang dapat dibuat salah satunya berupa Leaflet yang nantinya akan 

memuat hasil penelitian. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat 

dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Leaflet adalah salah satu media 

pembelajaran yang berupa selembaran kertas berisikan tulisan dengan kalimat 

yang singkat, padat, mudah dimengerti dan gambar pendukung (Abdullah, 2012; 

Melina  et al, 2014). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

aktivitas antibakteri sediaan hand sanitizer ekstrak seledri terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus sebagai alternatif produk pembersih tangan (hand 
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sanitizer) dan hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan media sumber 

belajar salah satunya berupa leaflet. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

1. Adakah perbedaan aktivitas antibakteri sediaan hand sanitizer dalam 

menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus atas dasar perbedaan 

konsentrasi ekstrak? 

2. Adakah perbedaan ph sediaan hand sanitizer ekstrak seledri (Apium 

graveolens L) atas dasar perbedaan konsentrasi ekstrak?  

3. Bagaimanakah pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan media sumber 

belajar biologi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Menganalisis perbedaan aktivitas antibakteri sediaan hand sanitizer dalam 

menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus atas dasar perbedaan 

konsentrasi ekstrak 

2. Menganalisis perbedaan ph sediaan hand sanitizer ekstrak seledri (Apium 

graveolens L) atas dasar perbedaan konsentrasi ekstrak 



5 
 

 
 

3. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan media sumber belajar 

biologi salah satunya berupa leaflet. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis bagi peserta didik, pendidik, dan masyarakat. 

1.4.1 Secara Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memperkaya wawasan dan konsep mengenai pengaruh 

konsentrasi ekstrak seledri terhadap sifat fisik dan aktivitas antibakteri sediaan 

hand sanitizer dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus serta 

diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya. 

1.4.2 Secara Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 

peserta didik, pendidik, dan masyarakat. 

1. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi peserta 

didik khususnya SMA kelas X Kompetensi Dasar 1.3 materi Archaebateria dan 

Eubactaeria, ciri, karakter, dan peranannya yang akan dimuat dalam bentuk 

Leaflet dengan tujuan untuk mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan. 

2. Bagi Pendidik 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar oleh pendidik 

untuk peserta didik SMA kelas X Kompetensi Dasar 1.3 materi Archaebateria dan 
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Eubactaeria, ciri, karakter, dan peranannya yang akan dimuat dalam bentuk 

Leaflet dengan tujuan untuk mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi 

pada masyarakat terkait dengan pemanfaatan bahan alami sebagai bahan aktif 

dalam pembuatan hand sanitizer salah satunya seledri (Apium graveolens L) yang 

memiliki kandungan zat antibakteri dapat digunakan sebagai hand sanitizer 

dengan tujuan untuk mengurangi bakteri patogen masuk ke tubuh seperti 

Staphylococcus aureus. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 

1. Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah seledri. Pada 

penelitian ini yang digunakan adalah bagian daun seledri. Seledri diperoleh 

dari daerah pujon, batu, jawa timur. 

2. Ekstrak yang akan digunakan dalam penelitian berupa ekstrak seledri yang 

berasal dari simplisia seledri yang kemudian dilakukan proses maserasi. 

Konsentrasi ekstrak yang digunakan dalam penelitian adalah 10%, 25%, 

50%, dan 75%. Konsentrasi ekstrak seledri tersebut akan ditambahkan 

dengan basis gel. 

3. Bakteri yang digunakan adalah staphylococcus aureus yang dibiakkan 

dalam media mha dengan pengujian menggunakan difusi agar. 
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4. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah aktivitas antibakteri

dengan melihat besarnya zona hambat yang terbentuk dan ph dari setiap

perlakuan sediaan hand sanitizer ekstrak seledri (apium graveolens l).

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah dalam penelitian ini adalah : 

1. Konsentrasi adalah persentase kandungan bahan di dalam satu larutan

(Setiawan, 2003).

2. Ekstrak seledri (Apium graveolens L.) Merupakan zat yang dihasilkan dari

proses ekstraksi seledri yang akan dipergunakan sebagai bahan aktif dalam

pembuatan hand sanitizer (Khaerati & Ihwan, 2011).

3. Antibakteri merupakan senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan atau

bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu sistem metabolisme

bakteri (Irianto, 2006).

4. Hand sanitizer merupakan cairan pembersih tangan yang digunakan untuk

membunuh mikroorganisme yang berbahan dasar alkohol dengan cara

pemakaian langsung di tangan tanpa dibilas menggunakan air (Khaerunnisa

et al., 2015).


