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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jerawat adalah penyakit kulit yang sering terjadi pada masa remaja. 

Jumlah keseluruhan dari penyakit acne pada masa remaja cukup tinggi, yaitu 

berkisar antara 47-90% selama masa pubertas. Penyebab jerawat meliputi empat 

faktor, yakni diantaranya adalah inflamasi kulit, hiperproliferasi epidermis 

folikular sehingga terjadi sumbatan folikel, produksi sebum berlebihan, dan 

aktivitas Propionibacterium acnes (Movita, 2013). Perusakan flora normal juga 

sering mengacaukan kulit apabila sebum berlebih dan didapati kotoran debu, yang 

berakibat pertumbuhan organisme yang membahayakan (Waluyo, 2010).  

Pengobatan jerawat biasanya menggunakan antibiotik seperti terasiklin, 

doksisiklin, dan klindamisin. Penggunaan antibiotik jangka panjang menimbulkan 

resistensi dan dapat menimbulkan kerusakan organ (Warnida, Sukawaty, & Mega, 

2015). Efek dari penggunakan obat  sangat berbahaya maka masyarakat mencari 

herbal yang mampu untuk mengobati jerawat di wajah, selain mudah ditemukan 

tanaman, harganya sangat bersahabat dan tidak menimbulkan resistensi obat. 

Tanaman bawang dayak (Eleutherine palmifolia) merupakan tanaman 

tradisional yang berasal dari Kalimantan Tengah yang sampai sekarang masih 

digunakan. Secara empiris, bawang dayak (E. palmifolia) merupakan tanaman 

obat multi fungsi seperti pengobatan dalam yakni mengobati diabetes melitus, 

menurunkan kolesterol, kanker usus, obat jerawat, dan obat bisul (Syamsul, 

Supomo, Wijaya, & Nugroho, 2015). Dilihat dari screening fitokimia, bawang 
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dayak (E. palmifolia) memiliki kandungan alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolik, 

steroid dan tannin (Puspadewi, Adirestuti, & Menawati, 2013). 

Standar flavonoid yang digunakan adalah kuersetin dengan konsentrasi 25- 

125 μg/mL. Kadar flavonoid total ditentukan berdasarkan hasil perhitungan dari 

persamaan regresi kurva kalibrasi kuersetin. Total flavonoid dilaporkan sebagai 

total kuersetin ekivalen per 100 g ekstrak (g QE/ 100 g)(Fidrianny, Ruslan, & 

Saputra, 2012). Total flavonoid  dalam bawang dayak sebesar 106.03 ± 5.84  (mg 

QE/g) (Yuswi, 2017). Pada penelitian bakteri Sa’adah, Nurhasnawati, dan 

Permatasari, (2017) menyatakan bahwa 20 mg/ml ekstrak kental bawang dayak 

akan didapat flavonoid sebesar 2.014,2 (mg QE/g) yang dapat menghambat 

mekanisme pertumbuhan bakteri.   

Total flavonoid pada bawang dayak lebih tinggi dibandingkan dengan 

ekstrak daun jambu yang memiliki total flavonoid 2,99 g QE/100 g (Fidrianny et 

al., 2012). Pada tanaman lain pun bawang dayak juga memiliki kadar yang tinggi 

dibandingkan dengan lstonia scholaris R.Br dengan kadar flavonoid 0,35 mg 

QE/g ekstrak (Zuraida, Sulistiyani, Sajuthi, & Suparto, 2017). Flavonoid sebesar 

0,3680 berpotensi sebagai bahan dasar dalam dunia obat-obatan seperti obat luar 

maupun obat dalam berpotensi sebagai senyawa antibiotik, antibakteri, anti 

kanker, dan antibiotik (Parubak, 2013). 

Khasiat bawang dayak sebagai antibakteri telah dibuktikan oleh 

Puspadewi et al., (2013) bahwa ekstrak bawang dayak (E. palmifolia) 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan didapat 

diameter zona hambat (14,49 ± 0,51) mm pada konsentrasi 1%  dan menghambat 
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pertumbuhan kapang Trichophyton rubrum dengan diameter zona hambat (15,06 

± 0,42) mm pada konsentrasi 15%. Penyebab terhambatnya bakteri tersebut 

dikarenakan bawang dayak (E. palmifolia) memiliki senyawa metabolit sekunder 

golongan naftokuinon (elecanacin, eleutherin, eleutheron, eleutherinon) 

(Brzuszkiewicz et al., 2011). Naftokuinon ini memiliki bioaktivitas sebagai anti 

kanker dan anti bakteri yang bersifat toksik yang umumnya digunakan sebagai 

antimikroba (Kuntorini & Nugroho, 2010). 

Berbagai penelitian tersebut menjadikan landasan ilmu untuk membuat 

suatu inovasi penelitian yang lebih aplikatif yaitu membuat sediaan lain yaitu 

membuat lotion antimikroba. Peneliti membuat lotion karena lebih mudah 

digunakan, terbuat dari bahan yang mudah didapat dan mampu menstabilkan 

mikroba yang ada dalam kulit. Ekstrak diolah menjadi lotion karena apabila 

ekstrak langsung digunakan tanpa ditambah dengan bahan lotion yang benar akan 

menimbulkan iritasi pada wajah, bahkan menyebabkan dampak resitensi yang 

parah  sehingga perlu diolah menjadi sediaan lain. 

Lotion didefinisikan sebagai campuran dua fase yang tidak bercampur, 

distabilkan dengan sistem emulsi dan berbentuk cairan yang dapat dituang jika 

ditempatkan ada suhu ruang. Karakterisktik lotion umumnya terdiri dari 75-85% 

fase air, 10-15% fase minyak, dan 5-10% humektan (Kurniawan, 2012). Pada 

dasarnya lotion memiliki kemampuan melembapkan kulit dengan cepat dan 

mengurangi gejala kulit kering dan kusam. Bahan baku pembuatan lotion menurut  

Nazipi, Stodkilde, Scavenius, dan Bruggemann (2017) terdiri dari berbagai jenis 

nabati, hewani, maupun sintetis yang dapat berfungsi untuk melenturkan lapisan 



4 
 

 
 

kulit yang kering dan kasar, serta mengurangi penguapan air dari sel kulit, namun 

tidak dapat mengganti seluruh fungsi dan kegunaan dari kulit. Banyak dari produk 

lotion juga digunakan sebagai lotion pemutih, lotion anti nyamuk, lotion anti 

fungi bahkan lotion anti mikroba yang terdiri dari kandungan dari ekstrak 

tanaman sesuai dengan kegunaan. 

Penelitian mengenai lotion antibakeri dapat menjadi sumber belajar pada 

bangku sekolah sebagai tambahan ilmu pengetahuan materi Archaebacteria dan 

Eubacteria. Pembelajaran yang biasanya digunakan dalam proses belajar-

mengajar menggunakan cara penelitian langsung dengan pendekatan saintifik 

dengan penjelasan guru, dengan adanya penelitian lanjutan ini siswa akan lebih 

mudah ntuk memahami pembelajaran karena terdapat gambaran terbaru dan nyata 

yang diberikan oleh peneliti sehingga menambah informasi baru kepada siswa. 

Berdasarkan uraian diatas penulis melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Aktivitas  Lotion Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia) Terhadap Zona 

Hambat Bakteri Propionibacterium acnes Sebagai Sumber Belajar Biologi” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mendapati rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh aktivitas lotion  bawang dayak (Eleutherine palmifolia) 

terhadap zona hambat bakteri Propionibacterium acnes ? 

2. Bagaimana analisis teoritik pemanfaatan hasil penelitian pengaruh aktivitas 

lotion bawang dayak (E. palmifolia) terhadap zona hambat bakteri 

Propionibacterium acnes pada pembelajaran Biologi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu , 

1. Mengetahui ada pengaruh aktivitas lotion bawang dayak (Eleutherine 

palmifolia) terhadap zona hambat bakteri Propionibacterium acnes 

2. Mengetahui analisis teoritik pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber 

belajar Biologi 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

Menambah khasanah keilmuan bagi penulis tentang pengaruh aktivitas 

lotion bawang dayak (E. palmifolia) terhadap zona hambat bakteri P. acne dan 

sekaligus dapat memperluas terapan keilmuan peneliti. 

1.4.2 Secara Praktis 

Memberikan informasi kepada masyarakat dan siswa SMA dalam mata 

pelajaran biologi tentang pengaruh aktivitas lotion bawang dayak (E. palmifolia) 

terhadap zona hambat bakteri Propionibacterium acnes sebagai sumber belajar 

Biologi.  

1. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pemanfaatan bawang 

dayak untuk mengatasi masalah jerawat yang disebabkan oleh bakteri 

Propionibacterium acnes. Penelitian memberikan inovasi terbaru untuk 

pembuatan lotion dengan menggunakan bahan alam. Selain efektif dan efisien 

pembuatan inovasi tentang lotion sangat mudah diaplikasikan.  
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2. Bagi Guru dan Siswa 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan tambahan bagi guru dan siswa untuk meningkatkan 

pemahaman mengenai manfaat senyawa metabolit sekunder yang terkandung 

dalam bawang dayak yang dapat dimanfaatkan sebagai antimikroba. 

3. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian 

lanjutan dengan menggunakan metode lain yaitu dilusi, sehingga peneliti bisa 

mengetahui konsentrasi hambat minimal dan konsentrasi bunuh minimal. Selain 

itu peneliti juga bisa memanfaatkan bagian tumbuhan yang lain dari bawang 

dayak seperti daun dan akar untuk dijadikan sebagai antimikroba. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Keluasan cakupan penelitian dapat dibatasi agar tidak menyimpang dari 

fokus permasalahan sehingga perlu adanya batasan penelitian sebagai berikut: 

1. Bawang dayak yang digunakan sebagai ekstrak adalah bagian umbi bawang 

yang kurang lebih berusia 3-4 bulan pasca panen. 

2. Sumber belajar yang menjadi produk dari penelitian ini adalah sumber 

belajar biologi yang ditujukan untuk SMA kelas X kurikulum 2013. 

1.6 Definisi Istilah 

a. Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia) 

Bawang dayak (E. palmifolia) merupakan tanaman khas Kalimantan Tengah 

yang berwarna merah licin, oval memanjang, tidak digunakan sebagai bahan 

penyedap makanan dan dimanfaatkan oleh manusia sebagai obat seperti obat 
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penyakit kanker payudara, penurun darah tinggi, obat diabetes, obat jerawat dan 

obat bisul (Firdaus, 2014). 

b. Jerawat (Acne vulgaris)

Jerawat adalah peradangan yang diakibatkan oleh kotoran yang menempel 

di pori-pori kulit serta aktifitas bakteri aktif yang menyumbat kelenjar rambut 

sehingga asupan oksigen kurang (Movita, 2013). 

c. Inflamasi

Inflamasi atau peradangan merupakan cara tubuh untuk melindungi diri dan 

memiliki tujuan untuk menghilangkan rangsangan berbahaya, seperti 

penyembuhan sel-sel yang rusak, iritasi, atau patogen dan proses penyembuhan 

(Movita, 2013). 

d. Patogenesis

Patogenesis merupakan serangkaian proses perkembangan penyakit yang 

meliputi, tahap perkembangan, tahap penularan terjadinya patogen dan 

serangkaian. Perubahan.struktur. dan fungsi. Setiap.komponen.yang terlibat di 

dalamnya, seperti sel, jaringan.tubuh organ,.oleh stimulasi.faktor-faktor. eksternal. 

di dalamnya seperti faktor .mikrobial,. kimiawi,. dan fisis (Ahmad, Arifuddin, & 

Rijai, 2016) . 

e. Lotion

Lotion termasuk golongan kosmetika pelembap kulit yang terbuat dari 

berbagai bahan seperti hewani, minyak nabati, ataupun sintetis. Fungsi lotion 

adalah sebagai pelembab kulit agar tidak kering dan kusam. Kulit membutuhkan 

pelembab agar tidak menyebabkan iritasi (Movita, 2013) 


