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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pengembangan ekstrak dari bahan alam sebagai antibakteri berkembang 

pesat 8 tahun terakhir (Saraswati, 2011; Suwandi, 2012; Mulayadi, Wuryanti, & 

Ria, 2013; Putra, Corvianindya, & Wahyukundari, 2017; Putri, Hafida, & 

Megawati, 2017). Kemampuan bahan alam sebagai antibakteri disebabkan adanya 

kandungan zat aktif seperti flavonoid, tannin, dan alkaloid (Rahman, Madanijah, 

& Purwaningsih, 2017). Flavonoid dapat menghambat sintesis asam nukleat, 

selain itu juga mampu menurunkan metabolisme bakteri, membentuk senyawa 

kompleks dengan protein ekstraseluler sehingga merusak dinding sel dan 

membran sel bakteri (Putra et al., 2017). Tannin akan merusak komponen 

polipeptida dinding sel sehingga menghambat pembentukan dinding sel bakteri 

(Putri et al., 2017). Alkaloid akan mengganggu komponen penyusun 

peptidoglikan sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh. 

Hal tersebut menyebabkan kematian sel bakteri (Suwandi, 2012).  

Selain dikarenakan kemampuan zat aktifnya, pemanfaatan bahan alam 

juga dikarenakan ketersediaan bahan yang banyak (Yuliawati, Rismawati, & 

Dasuki, 2016). Beberapa contoh tanaman yang dipercaya memiliki aktivitas 

antibakteri yaitu tumbuhan alang-alang, daun sirih merah, daun kamboja, bunga 

cengkeh, daun stevia, dan minyak kayu putih (Reveny, 2011; Mulayadi et al., 
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2013; Andries, Gunawan, & Supit, 2014; Rosdiana & Nasution, 2016; Putra et al., 

2017; Putri et al., 2017). Salah satu tumbuhan yang juga dapat dimanfaatkan 

sebagai antibakteri adalah selada air (Yuliawati et al., 2016). 

   Selada air (Nasturtium officinale R. Br.) dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan alami pencegah infeksi dan pembunuh kuman (Selby, 2007). Selada air 

(Nasturtium officinale R. Br.) merupakan tanaman yang berpotensi untuk 

dikembangkan sebagai agen antibakteri karena kandungan senyawa flavonoidnya 

yang tinggi (Rahman et al., 2017). Tanaman ini juga berpotensi sebagai 

antioksidan dan obat diabetes (Navarro et al., 2018). Ekstrak daun selada air 

(Nasturtium officinale R. Br.) memiliki kandungan senyawa flavonoid tertinggi 

(5067±116.83 mg QE/g) jika dibandingkan dengan ekstrak daun alang-alang 

(3,486 QE/g), daun murbei (3,061 QE/g), dan daun sirih merah (3,409 flavonol/g). 

(Navarro et al., 2018; Nuryadin, Naid, Dahlia, & Dali, 2018; Hilwiyah, Lukiati, & 

Nugrahaningsih, 2000). Senyawa flavonoid yang terkandung dalam tanaman bisa 

didapatkan dengan proses ekstraksi (Rahman et al., 2017). 

Keberhasilan proses ekstraksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satunya adalah jenis pelarut yang digunakan. Kriteria pemilihan jenis pelarut pada 

proses ekstraksi umunya didasarkan pada kepolarannya, mudah didapat, tersedia 

dalam jumlah besar, murah, dan aman bagi kesehatan (Guan et al., 2012). 

Menurut Suryani, Permana, dan Jambe, (2010) flavonoid merupakan senyawa 

polar yang akan cenderung larut dalam pelarut polar. Pelarut etanol dan aquades 

merupakan jenis pelarut organik yang juga bersifat polar. Berdasarkan hal tersebut 

maka pembuatan ekstrak daun selada air (Nasturtium officinale R. Br.) dapat 
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dilakukan menggunakan pelarut seperti etanol dan aquades untuk memperoleh 

senyawa aktifnya (Alizadeh et al., 2015; Sunarya & Setiabudi, 2007). 

Penggunaan ekstrak daun selada air dengan pelarut etanol dan aquades 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Enterococcus faecalis dan 

Propionibacterium acnes (Alizadeh et al., 2015 & Yuliawati et al., 2016). Namun 

demikian belum ada penelitian yang melaporkan bagaimana kefektifan kedua 

hasil ekstraksi dari kedua pelarut tersebut terhadap pertumbuhan bakteri 

Streptococcus mutans. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan diameter zona 

hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans setelah pemberian berbagai 

konsentrasi ekstrak daun selada air (Nasturtium officinale R. Br.) dengan jenis 

pelarut yang berbeda.  

Hasil dari penelitian ini akan dianalisis ketepatannya untuk dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi. Semakin banyaknya sumber belajar 

yang ada akan mempermudah siswa dalam kegiatan pembelajaran dan juga 

menambah pengetahuan yang lebih luas. Sumber belajar itu sendiri merupakan 

suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan 

dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa belajar secara individual 

(Prastowo, 2018).  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikembangkan dalam judul 

“Pengaruh Jenis Pelarut dan Konsentrasi Ekstrak Daun Selada Air 

(Nasturtium officinale R. Br.) terhadap Zona Hambat Pertumbuhan Bakteri 

Streptococcus mutans (Dimanfaatkan sebagai Sumber Belajar Biologi)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti 

menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh perbedaan jenis pelarut pada ekstraksi daun selada air 

terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans? 

2. Adakah pengaruh berbedaan konsentrasi ekstrak daun selada air terhadap 

zona hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans? 

3. Adakah pengaruh interaksi jenis pelarut dan konsentrasi ekstrak daun 

selada air terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

mutans? 

4. Apakah hasil penelitian pengaruh jenis pelarut dan konsentrasi ekstrak 

daun selada air terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

mutans dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh perbedaan jenis pelarut pada ekstraksi daun selada 

air terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. 

2. Mengetahui pengaruh berbedaan konsentrasi ekstrak daun selada air 

terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. 

3. Mengetahui pengaruh interaksi jenis pelarut dan konsentrasi ekstrak daun 

selada air terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

mutans. 
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4. Mengetahui hasil penelitian pengaruh jenis pelarut dan konsentrasi ekstrak 

daun selada air terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

mutans dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

1. Memberikan informasi ilmiah tentang pengaruh jenis pelarut dan 

konsentrasi ekstrak daun selada air (Nasturtium officinale R. Br.) 

terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans  

2. Menambah pengetahuan tentang khasiat daun selada air (Nasturtium 

officinale R. Br.) sebagai obat tradisional. 

1.4.2 Secara Praktis 

1. Pada aspek pendidikan, guru dan siswa dapat memanfaatkan hasil dari 

penelitian pengaruh jenis pelarut dan konsentrasi ekstrak daun selada 

air (Nasturtium officinale R. Br.) terhadap zona hambat pertumbuhan 

bakteri Streptococcus mutans sebagai tambahan sumber belajar. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini agar tidak terlampau luas dan kompleks 

adalah sebagai berikut: 

1. Bakteri Streptococcus mutans yang digunakan dalam penelitian didapatkan 

dari stok biakan murni Laboratorium Mikrobiologi Universitas Brawijaya 

Malang. 

2. Pada penelitian ini daun selada air (Nasturtium officinale R. Br.) yang 

digunakan  yaitu selada air yang siap panen. 

3. Jenis pelarut yang digunakan yaitu pelarut etanol 70% dan aquades. 
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4. Konsentrasi yang digunakan adalah 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%. 

5. Parameter yang diukur yaitu diameter zona hambat pertumbuhan bakteri 

Streptococcus mutans. 

6. Penelitian dilakukan secara in vitro di Laboratorium Mikrobiologi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

7. Hasil penelitian ini akan dianalisis ketepatannya sebagai sumber belajar 

biologi. 

1.6 Definisi Istilah  

1. Pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain 

(Sumardjo, 2009). 

2. Konsentrasi adalah menyatakan banyaknya zat yang terlarut dalam suatu 

larutan (Santoso, 2008). 

3. Ekstrak adalah sediaan kental atau cair yang dibuat dengan cara mengambil 

sari simplisia menurut cara yang tepat dan di luar pengaruh cahaya matahari 

(Sudewo, 2009). 

4. Streptococcus mutans adalah bakteri gram positif sebagai flora normal pada 

manusia serta bakteri yang paling dominan menyebabkan terjadinya karies 

gigi (Syah, 2006). 

 


