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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyakit infeksi merupakan suatu penyakit dalam bidang kesehatan yang 

sejauh ini menjadi suatu masalah yang terus berkembang. Sumber penyakit ini 

dari hewan ke manusia dan dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain. 

Biasanya dapat disebabkan oleh empat kelompok besar hama penyakit, yaitu 

bakteri, jamur, virus, dan parasit (Jawetz, 2005). Infeksi merupakan masuknya 

suatu bibit penyakit yang dapat berkembang biak ke dalam tubuh dan biasanya 

melalui kulit. Berkaitan dengan letaknya yang ada di permukaan tubuh, maka 

kulit merupakan organ pertama yang terkena pengaruh tidak menguntungkan dari 

lingkungan (Santoso, 2001). Namun dalam kondisi tertentu kulit tidak dapat 

melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme yang menyebabkan bakteri 

melekat pada kulit sehingga menyebabkan timbulnya jerawat.  

Jerawat dalam bahasa medisnya sering disebut acne vulgaris, yang saat ini 

menjadi masalah nomer satu bagi remaja. Adanya jerawat pada kulit terutama 

pada wajah membuat seseorang tidak percaya diri khususnya pada usia remaja, 

penampilan sangat diperhatikan. Menurut penelitian Suryadi (2008) dalam 

Afriyanti (2015) dari survey di kawasan Asia Tenggara terdapat 40-80% kasus 

acne vulgaris, sedangkan menurut catatan studi dermatologi kosmetika Indonesia 

menunjukan 60% penderita acne vulgaris pada tahun 2006, 80% terjadi pada 

tahun 2007 dan 90% pada tahun 2009. Jerawat adalah suatu kondisi abnormal 

kulit akibat gangguan produksi kelenjar minyak yang menyebabkan penyumbatan 
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saluran folikel rambut dan peradangan (Harmely, 2014). Biasanya peradangan 

yang timbul dipicu adanya bakteri salah satunya adalah bakteri Propionibacterium 

acnes. 

Propionibacterium acnes merupakan bakteri yang diketahui dapat 

menyebabkan penyakit infeksi pada kulit yang ditandai dengan timbulnya jerawat. 

Propionibacterium acnes termasuk dalam kelompok bakteri Gram positif yang 

berbentuk batang dan tidak berspora (Aida, 2016). Menurut Jawetz  (2005) dalam 

Marselia (2015) Propionibacterium acnes adalah mikrobiota kulit yang biasanya 

sering ditemukan pada kulit yang kaya akan kelenjar sebasea seperti di kulit 

kepala dan muka. Kelenjar sebasea ini merupakan kelenjar yang terdapat pada 

kulit yang berfungsi menghasilkan minyak. Jika produksi minyak berlebih maka 

dapat menyebabkan penyumbatan folikel rambut dan pori-pori kulit yang dapat 

memicu timbulnya komedo yang merupakan awal terbentuknya jerawat, baik 

komedo terbuka (black head comedones) atau komedo tertutup (white head 

comedones) yang jika terinfeksi dengan bakteri atau kotoran dapat mengalami 

peradangan yang tumbuh menjadi jerawat. 

Sampai saat ini, belum ada cara penyembuhan yang paling efektif terhadap 

jerawat. Pengobatan modern telah banyak dibuka seperti tersebarnya klinik-klinik 

kecantikan yang telah ada, namun seringkali menimbulkan efek samping karena 

banyak mengandung bahan kimia seperti adanya zat merkuri yang pernah ramai 

diberitakan di televisi dan adanya krim-krim wajah yang belum resmi mendapat 

pengawasan dari BPOM. Menurut Yani (2016) pengobatan jerawat di klinik kulit 

biasanya menggunakan antibiotik yang dapat menghambat inflamasi dan 
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membunuh bakteri, seperti tetrasiklin, eritromisin, doksisiklin, dan klindamisin. 

Seiring dengan meningkatkanya penggunaan antibiotik menjadi pemicu terbesar 

munculnya resistensi, sehingga dibutuhkan beberapa tindakan untuk mengurangi 

masalah ini. 

Negara Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati yang 

melimpah. Khusus untuk tumbuhan, ada begitu banyak spesies yang 

beranekaragam yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. Pemanfaatan 

tanaman sebagai obat akhir-akhir ini semakin populer di masyarakat, semakin 

mahalnya harga obat-obatan membuat masyarakat mencari alternatif lain untuk 

pengobatan yakni dengan memanfaatkan tanaman yang berkhasiat obat (Ngajow, 

2013). Hingga saat ini menurut perkiraan badan kesehatan dunia (WHO), 80% 

penduduk dunia masih menggantungkan dirinya pada pengobatan tradisional 

termasuk penggunaan obat yang berasal dari tumbuhan (Radji, 2005).  

Tanaman andong merupakan jenis tanaman pagar yang biasanya dijadikan 

pagar di halaman rumah-rumah sebagai pembatas jalan. Keberadaan tanaman ini,  

belum banyak diketahui nilai kemanfaatannya, padahal selain berperan sebagai 

tanaman liar, tanaman ini juga berpotensi untuk dijadikan tanaman obat. Menurut 

Suarsana (2014) tanaman andong mengandung senyawa bioaktif seperti steroida, 

saponin, flavonoida dan polifenol. Senyawa-senyawa tersebut, dipercaya dapat 

memberikan kontribusi dalam aktivitas antimikroba (Chasani, 2013).  

Antimikroba atau antimikrobial merupakan istilah untuk beberapa jenis bahan 

kimia yang berfungsi untuk menghambat pertumbuhan kelompok-kelompok 

khusus seperti mikroorganisme. Salah satu bahan kimia yang digunakan biasanya 
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memiliki zat antibakteri. Zat antibakteri adalah zat yang dapat menganggu 

pertumbuhan atau bahkan mematikan bakteri dengan cara menganggu 

metabolisme bakteri (Aisya, 2016). Aktivitas antibakteri dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, antara lain konsentrasi ekstrak, kandungan senyawa antibakteri, 

daya difusi ekstrak dan jenis bakteri yang dihambat (Jawetz et al., 2005).  

Senyawa flavonoid dalam tanaman dipercaya dapat merusak membran sel dan 

mengganggu metabolisme energi dengan menghambat sistem respirasi. 

Mekanisme kerja flavonoid dapat mendenaturasi dan mengkoagulasi protein serta 

merusak membran dinding sel (Chasani, 2013). Oleh karena itu, flavonoid dapat 

digunakan sebagai antibakteri (Acmad, 1989). Senyawa saponin merupakan 

metabolit sekunder yang banyak terdapat di alam dan memiliki sifat seperti sabun.  

Saponin dapat bersifat sebagai antibakteri karena zat aktif permukaannya mirip 

detergen, yang dapat menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri dan 

merusak permeabilitas membran (Chasani, 2013).  

Kandungan yang lain pada batang tanaman andong adalah pada bagian kulit 

batang mengandung senyawa steroid yang dapat berperan sebagai antimikrobial 

(Aisya, 2012). Mekanisme kerja steroid berinteraksi dengan membran fosfolipid 

sel yang bersifat permeabel terhadap senyawa-senyawa lipofilik sehingga 

menyebabkan integritas membran menurun serta morfologi membran sel berubah 

menyebabkan sel rapuh dan lisis (Sapara, 2016). 

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Heryani Sitanggang (2011) 

menggunakan daun tanaman andong yang dijadikan ekstrak dengan melibatkan 

penambahan fraksi etanol dan fraksi etilasetat dengan berbagai konsentrasi. Hasil 
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penelitian menunjukkan semakin tinggi konsentrasi fraksi akan menghasilkan 

diameter daerah hambat yang semakin besar. Hal ini disebabkan karena semakin 

banyak zat aktif yang terkandung di dalam fraksi tersebut (Dwidjoseputro, 1982). 

Selain itu, dapat dibuktikan pada uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa 

fraksi etilasetat dan fraksi etanol yang di dapat melalui proses karakterisasi 

simplisia dan pembuatan fraksi memberikan hasil memuaskan untuk bakteri 

Escherichia coli, Shigella dysenteriae dan Staphylococcus aureus. Fraksi etanol 

menunjukkan aktivitas antibakteri yang lebih efektif dibandingkan dengan fraksi 

etilasetat dikarenakan fraksi etanol mengandung senyawa-senyawa seperti 

flavonoida, tanin dan alkaloida yang lebih banyak tersari oleh pelarut etanol 

dibandingkan dengan etilasetat sehingga mempunyai aktivitas antibakteri yang 

lebih kuat (Robinson, 1995). 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar biologi di sekolah tingkat SMA/MA kelas X IPA pada materi 

“Archaebacteria dan Eubacteria” dengan Kompetensi Dasar (KD) 4.5 Menyajikan 

data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan berdasarkan hasil studi 

literatur dalam bentuk laporan tertulis pada materi pembelajaran “Peran bakteri 

dalam kehidupan”. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat 

digunakan sebagai bahan pengajaran untuk mempermudah proses belajar 

seseorang dan memiliki peranan penting dalam terlaksananya kegiatan belajar 

mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran.. Menurut Hakim (2012) jurnal 

adalah majalah publikasi yang memuat KTI (Karya Tulis Ilmiah) yang secara 

nyata mengandung data dan informasi yang mengajukan iptek dan ditulis sesuai 
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dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah serta diterbitkan secara berkala. Jurnal 

ilmiah adalah sebuah publikasi yang diterbitkan secara berkala oleh suatu 

organisasi profesi atau institusi akademik yang memuat artikel-artikel yang 

merupakan produk pemikiran ilmiah secara empiris (artikel hasil penelitian) 

maupun secara logis (artikel hasil pemikiran) dalam bidang ilmu tertentu 

(Suryoputro, dkk 2012).  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dilakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah batang tanaman andong (Cordyline fruticosa 

(L) A. Chev.)  berpengaruh menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium 

acnes. Oleh karena itu, peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Berbagai Konsentrasi Ekstrak Batang Tanaman Andong 

(Cordyline fruticosa (L) A. Chev.)  terhadap Diameter Zona Hambat Bakteri 

Propionibacterium acnes”.  

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh  

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.2.1 Adakah pengaruh pemberian berbagai konsentrasi ekstrak batang 

tanaman andong (Cordyline fruticosa (L) A. Chev.)  terhadap 

diameter zona hambat pertumbuhan Propionibacterium acnes? 

1.2.2 Berapakah konsentrasi ekstrak batang tanaman andong (Cordyline 

fruticosa (L) A. Chev.) yang memiliki pengaruh terbaik terhadap 

pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes? 
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1.2.3 Apakah hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar 

biologi SMA/MA kelas X IPA pada materi peran bakteri dalam 

kehidupan? 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1.3.1 Mengetahui pengaruh pemberian berbagai konsentrasi ekstrak batang 

tanaman andong (Cordyline fruticosa (L) A. Chev.) terhadap diameter 

zona hambat pertumbuhan Propionibacterium acnes.  

1.3.2 Mengetahui konsentrasi ekstrak batang tanaman andong (Cordyline 

fruticosa (L) A. Chev.) yang memiliki pengaruh terbaik terhadap 

diameter zona hambat pertumbuhan Propionibacterium acnes. 

1.3.3 Mengetahui hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar biologi SMA/MA kelas X IPA pada materi peran bakteri 

dalam kehidupan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat dijadikan sebagai sumber 

informasi dalam bidang kajian mengenai keanekaragaman hayati yang 

ada di Indonesia khususnya pada tanaman andong (Cordyline 

fruticosa (L) A. Chev.)  dan dapat digunakan sebagai referensi dalam 
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pemanfaatan tanaman obat tradisional mengenai efektifitas ekstrak 

batang tanaman andong (Cordyline fruticosa (L) A. Chev.)  sebagai 

bahan antibakteri terhadap bakteri Propionibacterium acnes. 

1.4.2 Manfaat praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan obat 

tradisonal khususnya tanaman andong (Cordyline fruticosa (L) A. 

Chev.) yang bisa ditemukan dengan mudah untuk mengobati 

penyakit jerawat.  

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan informasi dasar bagi penelitian 

lanjutan mengenai efektifitas ekstrak batang tanaman andong 

(Cordyline fruticosa (L) A. Chev.) sebagai bahan antibakteri 

terhadap bakteri Propionibacterium acnes. 

 

1.5 Batasan masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah, dan tidak meluas, maka peneliti membatasi 

penelitian pada: 

1.5.1 Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang tanaman 

andong (Cordyline fruticosa (L) A. Chev.) . 

1.5.2 Ekstrak yang digunakan dalam penelitian ini berupa ekstrak dari 

batang tanaman andong (Cordyline fruticosa (L) A. Chev.) yang 
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dikeringkan dahulu setelah itu dihancurkan hingga berbentuk serbuk 

dan selanjutnya di ekstraksi. 

1.5.3 Konsentrasi ekstrak batang tanaman andong (Cordyline fruticosa (L) 

A. Chev.)  yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan 

melakukan uji pendahuluan dahulu. 

1.5.4 Bakteri yang digunakan adalah Propionibacterium acnes yang didapat 

dari Laboratorium Biomedik Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.5.5 Indikator penelitian yang digunakan adalah diameter zona hambat dari 

pertumbuhan Propionibacterium acnes pada setiap jenis ekstrak 

dengan konsentrasi yang berbeda.  

 

1.6 Definisi istilah  

1.6.1 Ekstrak merupakan sediaan kental yang diperoleh dengan 

mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia 

hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau 

hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa 

diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah 

ditentukan (Kemenkes, 2009). 

1.6.2 Efektivitas adalah pengaruh dari beberapa perlakuan yang diberikan 

bakteri uji untuk mengetahui aktivitas bakteri karena pemberian zat 

yang bersifat antimikroba (Kurniawati, 2008).  

1.6.3 Konsentrasi merupakan perbandingan volume zat terlarut dengan 

pelarut. 
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1.6.4 Zona hambat adalah daerah bening atau jernih di sekeliling kertas 

cakram (paper disk) yang tidak ditumbuhi oleh bakteri dan sudah 

ditetesi oleh ekstrak sebagai antimikroba (Waluyo, 2010). 

1.6.5 Antibakteri adalah suatu formula yang mengandung zat untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri tersebut, atau bahkan membunuh 

(Widyawati, 2013). 

1.6.6 Tanaman andong memiliki warna khaspada batang, diantaranya 

berwarna coklat muda, coklat tua, dan coklat kehijauan. Pada 

permukaan batang kasar dan beruas-ruas. Bentuk batang tunggal, 

menempel pada batang, pangkal dan ujung runcing, tepi rata, panjang 

20-60 cm, lebar 10-13 cm, pelepah 5-10 cm, pertulangan menyirip,

hijau mengkilap pada kedua permukaan (Suarsana, 2014). 

1.6.7 Propionibacterium acnes merupakan organisme utama yang pada 

umumnya memberi kontribusi terhadap terjadinya jerawat (Aida, 

2016). 

1.6.8 Sumber belajar adalah semua sumber seperti pesan, orang, bahan, alat, 

teknik, dan latar yang dimanfaatkan peserta didik sebagai sumber 

untuk kegiatan belajar dan dapat meningkatkan kualitas belajarnya 

(Abdullah, 2012). 




