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 BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Penggunaan antibiotik sintetis pada penanggulangan penyakit yang 

diakibatkan oleh bakteri telah banyak menimbulkan resistensi. Menurut 

Refdanita, Maksum, Nurgani, & Endang (2004) Antibiotik sintetis yang sering 

digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen 

antara lain asam-klavulanat, ampisilin, penisilin G, amoksilin, sulbenisilin, 

siproflaksin, dan kloramfenikol, dimana sebagian besar bakteri patogen telah 

resisten terhadap ketujuh jenis antibiotika tersebut (Chudlori, Kuswandi, & 

Indrayudha, 2012). Menurut Yenny dan Herwana (2007) bakteri patogen telah 

mampu mengembangkan sejumlah besar mekanisme untuk menghindarkan diri 

dari efek antibiotik. Bakteri dapat menetralisir dan melemahkan daya kerja 

antibiotik yaitu dengan cara merusak antibiotik dengan enzim yang diproduksi, 

mengubah reseptor titik tangkap antibiotik, mengubah fisika-kimiawi target 

sasaran antibiotik pada sel bakteri, antibiotik tidak dapat menembus dinding sel, 

akibat perubahan sifat dinding sel bakteri, dan antibiotik masuk ke dalam sel 

bakteri namun segera dikeluarkan dari dalam sel melalui mekanisme transport 

aktif ke luar sel (Drlica & Perlin, 2011). Menurut penelitian Virgiandhy, Andriani, 

dan Liana (2015) terdapat banyak bakteri yang telah resisten terhadap antibiotik 

salah satunya adalah Staphylococcus aureus.  

Angka kejadian infeksi Staphylococcus aureus meningkat dengan 

munculnya strain yang resisten terhadap methicillin Methicillin Resistant 
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Staphylococcus aureus (MRSA). Methicillin Resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA) adalah strain spesifik dari bakteri Staphylococcus aureus yang 

membentuk resistensi terhadap antibiotika semua turunan penicillin dan juga 

methicillin, dan spektrum luas β-lactamase-resistant penicillin antibiotics 

(methicillin, oxacillin, nafcillin) dan cephalosporin (Negara, 2014). Hal tersebut 

menjadi masalah serius mengingat besarnya resiko resistensi dilihat dari segi 

finansial. Seorang pasien yang terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus resisten 

terhadap metisilin kemungkinan akan mati dan harus mengeluarkan biaya 

tambahan 4000 dolar lebih mahal dibandingkan pasien yang terinfeksi 

Staphylococcus aureus sensitif terhadap antibiotika (Chudlori et al., 2012). 

Salah satu upaya untuk menanggulangi dampak dari resistensi bakteri 

adalah dengan menggunakan bahan alami. Beberapa bahan alami telah dilaporkan 

memiliki kemampuan sebagai antibakteri antara lain daun jambu, daun ubi jalar, 

kulit buah alpukat, bayam, dan strawberry (Ajizah, 2004; Darwis, Melati, 

Widiyanti & Supriati, 2009; Ernawati & Sari, 2015; Pormes, Pangemanan & 

Leman, 2016; Sitorus, Purwaningsih & Wahyunitisari, 2012). Namun demikian 

terdapat kekurangan dari hasil penelitian tersebut salah satunya adalah penelitian 

yang dilakukan oleh Pormes, Pangemanan, dan Leman (2016) pernah melakukan 

penelitian sejenis dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococccus 

aureus dengan menggunakan ekstrak daun bayam (Amaranthus hybridus L.) 

namun ekstrak daun bayam tidak memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus. Hal ini sejalan dengan penelitian Maiyo, Ngure, 

Matasyoh, dan Chepkorir (2010) dimana ketika daun bayam diektraksi dengan 
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menggunakan empat pelarut yang berbeda-beda yaitu heksana, etil asetat, 

diklorometana, dan metanol namun ketika diujikan pada bakteri gram negatif dan 

bakteri gram positif menunjukkan empat sampel ekstrak daun bayam yang 

diekstraksi tidak memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri gram 

positif. Berdasarkan kekurangan hasil penelitian tentang antibiotik alami yang 

telah dilaporkan diatas, masih banyak bahan alami lain yang masih memiliki 

kandungan tinggi senyawa antibakteri salah satunya adalah biji kakao.  

Biji kakao berpotensi sebagai antibakteri karena memiliki kandungan 

senyawa aktif flavonoid, tanin, dan polifenol. Kandungan flavonoid pada biji 

kakao berupa katekin, antosianin, dan quercetin, serta kandungan tanin berupa 

prosianidin (Hafidhah, Hakim, & Fakhrurrazi, 2017).  Hal ini sesuai dengan 

penelitian Kelishadi (2005) biji kakao terbukti memiliki kandungan polifenol 

sebesar 2-30 kali lipat bila dibandingkan produk pangan lainnya seperti bayam, 

strawberry, bluberry, bawang bombay, bunga brokoli, dan teh hijau. Menurut 

Iflahah, Puspawati, dan Suaniti, (2016)  biji pada buah kakao mengandung cukup 

tinggi senyawa yang aktif sebagai antioksidan, diantaranya adalah katekin 33-

42%,  leukosianidin 23-25%, dan antosianin 5%. Sedangkan pada biji kakao 

bubuk bebas lemak mengandung 5-18% senyawa polifenol. Sebanyak 60% dari 

total fenolik pada biji kakao mentah adalah monomer flavanol (epikatekin dan 

katekin) dan oligomer proanidin (dimer hingga decamer). Selain itu spesies 

Theobroma cacao L. memiliki kandungan polifenol jauh lebih tinggi (hampir dua 

kali lipat) dibandingkan jenis kakao lain (Martini, Figueira, Lenci, & Tavares, 

2008). 
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Berdasarkan observasi yang telah dilakukan disalah satu perkebunan 

kakao di Kota Lumajang pemanfaatan biji kakao kurang maksimal, masyarakat 

hanya mengkonsumsi buah kakao tanpa memanfaatkan bijinya, padahal biji kakao 

mengandung flavonoid, tanin, dan polifenol yang berfungsi sebagai antibakteri. 

Metode yang digunakan dalam pembuatan ekstrak yaitu metode maserasi dengan 

menggunakan pelarut etanol 96% untuk mendapatkan keseluruhan senyawa yang 

terdapat dalam biji kakao. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Hafidhah, 

Hakim, dan Fakhrurrazi, (2017) disebutkan bahwa ekstrak biji kakao (Theobroma 

cacao L.) dapat menghambat pertumbuhan bakteri Enterococcus faecalis. 

Walaupun pengaruh ekstrak biji kakao telah terbukti dapat menunjukkan 

hambatan terhadap bakteri Enterococcus faecalis, namun belum dapat ditunjukan 

aktivitas antibakteri ektrak biji kakao terhadap  bakteri Staphylococcus aureus. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti ingin mengkaji pengaruh berbagai 

konsentrasi ekstrak biji kakao (Theobroma cacao L.) terhadap diameter zona 

hambat Staphylococcus aureus.  

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber belajar biologi dalam 

bentuk LKS (Lembar Kerja Siswa) untuk SMA kelas X dalam materi  

Archaebacteria dan Eubacteria pada Kompetensi Dasar 4.5 yaitu menyajikan 

data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan, dengan LKS diharapkan 

dapat memudahkan pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. LKS memiliki 

fungsi mengaktifkan peserta didik, mempermudah peserta didik untuk memahami 

materi yang diberikan, sebagai bahan ajar yang ringkas dan kaya tugas untuk 
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berlatih dan memudahkan pelaksanaan pengajaran kepada peserta didik 

(Rahmadani, Amalita, & Helma, 2012). 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut.  

1. Adakah pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak biji kakao (Theobroma cacao 

L.) terhadap diameter zona hambat bakteri Staphylococcus aureus? 

2. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian pengaruh ekstrak biji kakao 

(Theobroma cacao L.) terhadap diameter zona hambat bakteri Staphylococcus 

aureus sebagai sumber belajar biologi berupa LKS? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menganalisis pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak biji kakao (Theobroma 

cacao L.) terhadap diameter zona hambat bakteri Staphylococcus aureus. 

2. Menganalisis pemanfaatan hasil penelitian pengaruh ekstrak biji kakao 

(Theobroma cacao L.) terhadap diameter zona hambat bakteri Staphylococcus 

aureus sebagai sumber belajar biologi berupa LKS. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

  Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis  
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       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

ilmu pengetahuan dibidang kesehatan khususnya yang berkaitan dengan 

manfaat ekstrak biji kakao (Theobroma cacao L). 

2. Manfaat Praktis  

1) Manfaat Bagi Sekolah 

         Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan dapat  dimanfaatkan oleh guru 

sebagai sumber belajar biologi SMA kelas X materi pokok Archaebacteria dan 

Eubacteria  berupa LKS dan pemanfaatan bahan tumbuhan sebagai tanaman 

obat tradisional ekstrak biji kakao (Theobroma cacao L.) terhadap zona hambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. 

2) Bagi Masyarakat 

Sebagai dasar penggunaan ekstrak biji kakao (Theobroma cacao L.) untuk 

alternatif pengobatan infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus. 

3) Bagi Peneliti 

Sebagai dasar penelitian lanjutan dalam bidang pertanian tentang pengaruh 

ekstrak biji kakao sebagai pestisida nabati terhadap hama atau penyakit pada 

tumbuhan serta dapat digunakan untuk terapan keilmuan pada mata kuliah 

Fitofarmaka, Mikrobiologi, dan Biokimia. 

 

 1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

      Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah.  

1. Bakteri yang digunakan adalah Staphylococcus aureus didapatkan dari biakan 

murni di Laboratorium Mikrobiologi Universitas Muhammadiyah Malang. 
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2. Bagian tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian biji dari 

tanaman kakao (Theobroma cacao L.). Biji kakao yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah biji kakao dari buah yang sudah masak dengan ditandai 

buah berwarna kuning yang diperoleh dari perkebunan kakao di daerah kota 

Lumajang. 

3. Parameter yang diamati adalah diameter zona hambat pertumbuhan 

Staphylococcus aureus. 

 

1.6 Definisi Istilah 

1. Konsentrasi adalah ukuran jumlah suatu zat tertentu dalam volume tertentu, 

konsentrasi dapat dinyatakan secara kuantitatif maupun secara kualitatif (Fried, 

2011). 

2. Ekstrak adalah sediaan kering, kental, atau cair yang dibuat dengan cara 

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

matahari langsung (Sudewo, 2009). 

3. Biji kakao (Theobroma cacao L.) mengandung beberapa senyawa  polifenol 

seperti flavonoid berupa katekin, antosianin, dan quercetin, serta kandungan 

tanin berupa prosianidin yang berfungsi menghambat bakteri (Hafidhah, N., 

Hakim, R. F., & Fakhrurrazi, 2017). 

4. Diameter zona hambat pertumbuhan adalah daerah jernih disekitar cakram 

kertas atau papper disk yang tidak ditumbuhi oleh bakteri (Kusumawati, 

Apriliana, & Samarinda, 2017). 

5. Staphylococcus aureus merupakan bakteri yang berbentuk bulat atau kokus, 

gram positif, tidak membentuk spora, tidak motil, anaerob fakultatif, tumbuh 
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pada suhu 6,5-46 °C dan pada pH 4,2-9,3 dan koloni tumbuh dalam waktu 24 

jam dengan diameter mencapai 4 mm (Dewi, 2013). 

6. Sumber belajar adalah salah satu komponen dalam kegiatan pembelajaran yang

memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, kemampuan, keyakinan,

sikap, emosi dan perasaan (Sitepu, 2014).


