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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi merupakanisuatu penyakit yangidapat ditularkan baik antar manusia 

maupun dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme 

seperti protozoa, jamur, dan bakteri (Gibron, 1994).  Mikroorganismeiyangidapat 

menyebabkan infeksi diantaranya yaitu bakteri. Pengobatan yang sering digunakan 

untuk penyakit infeksi adalah penggunaan antibiotik. Penggunaan antibiotik untuk 

infeksi lokal saat ini telah dikurangi karena kecenderungan yang dapatimenimbulkan 

hipersensitivitasisecarailokalipadaikulitiatauimembranimukosa (Tina, 2009).  

Acne vulgaris atau yang lebih dikenal dengan  sebutan  Jerawat merupakan 

suatu penyakit kulit radang kronis polimorfik yang hampir selalu menyerang wajah 

(99%) dan secara klinis hadir dengan suatu polisebase yang ditandai dengan 

pembentukan komedo , papula, pustula, nodul dan kista (Tahir, 2010). Menurut 

catatan studi dermatologi kosmetika Indonesia memberikan hasil bahwa penderita 

Acne Vulgaris dari tahun ke tahun mngalami peningkatan. Pada tahun 2006 sebanyak 

60%, tahun 2007 sebesar 80% dan ditahun 2009 mencapai 90% (Tjekyan, 2008). 

Faktor patogen utama yang berperan penting dalam pengembangan jerawat 

diantaranya yaitu hiperkeratinisasi folikuler, kolonisasi mikroba dengan 

Propionibacterium acnes, produksi sebum, dan mekanisme inflamasi kompleks yang 

melibatkan imunitas bawaan (Zaenglin, 2016). 

Propionibacterium acnes tumbuh lambat, berbentuk batang dan merupakan 

basil bakteri anaerobik fakultatif non-spora Gram-positif yang biasanya terdapat di 

daerah-daerah kulit manusia yang kaya minyak, seperti wajah, dada bagian atas, dan 

punggung. Propionibacterium acnes termasuk normal flora kulit dari kelenjar 

polisebase yang bertindak pada proses perkembangan dan pertumbuhan jerawat. 

Bakteri ini menyebabkan jerawat dengan menghasilkan lipase yang akan memecah 

asam lemak bebas dari lipid kulit. Asam lemak tersebut yang kemudian 

mengakibatkan inflamasi pada jaringan ketika berhubungan dengan sistem imun dan 
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menimbulkan muculnya jerawat. Enzim hidrolitik yang dikeluarkan oleh P.acne 

akan menghasilkan protease, lipase, hialuronidase, lesitinase dan neurimidase 

yang memiliki peranan penting dalam proses peradangan. Propionibacterium 

acnes akan mengubah asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh sehingga 

mengakibatkan sebum menjadi padat. Saat ini pemakaian antibiotik banyak 

digunakan terutama untuk pengobatan yang berhubungan dengan infeksi. 

Pemakaian antibiotik yang begitu tinggi menjadi salah satu faktor terbesar 

munculnya resistensi. Resistensi bakteri terhadap antibakteri merupakan salah satu 

masalah global diseluruh negara baik negara maju maupun berkembang. 

Seiring berjalannya waktu pengetahuan tentang tumbuhan obat makin 

berkembang, kini tanaman obat telah banyak digali manfaatnya. Salah satu 

tumbuhan yang bisa digunakan sebagai obat tradisional adalah Citrus reticulata. 

Tanaman jeruk (Citrus) merupakan salah satu tanaman yang memiliki nilai 

ekonomi yang tinggi dan juga memiliki banyak manfaat karena mengandung 

vitamin C dan digunakan sebagai bahan tambahan makanan. Selain itu juga 

kandungan dari Citrus reticulata dapat digunakan sebagai antibakteri. Dalam 

beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kandungan minyak atsiri dalam 

Citrus memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Salah satunya yaitu dalam 

sebuah penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa kandungan minyak 

atsiri dalam kulit buah jeruk keprok mempunyai aktivitas sebagai antibakteri 

(Nanang, 2009). Daun dan kulit Citrus memiliki senyawa metabolit sekunder 

seperti flavonoid, saponin, steroid, tannin dan minyak atsiri yang juga dapat 

digunakan sebagai antibakteri. (Prakash, dkk. 2001: Intekhab dan Aslam, 2009). 

Tahap fraksinasi (pemisahan) merupakan proses pemisahan suatu 

senyawa berdasarkan tingkat kepolaran yang dimiliki. Dilakukan proses fraksinasi 

agar dapat mengekstraksi secara selektif komponen yang bersifat non polar 

maupun yang bersifat polar. Tahapan fraksinasi dimulai menggunakan pelarut 

dengan sifat non polar (heksana), dilanjutkan dengan pelarut yang semi polar (etil-

asetat) kemudian dituntaskan dengan  menggunakan pelarut etanol yang lebih 

polar dari kedua pelarut sebelumnya. Rangkaian fraksinasi dengan berbagai 

pelarut tersebut bertujuan agar pelarut non polar (heksana) dapat mengekstraksi 

secara selektif komponen yang bersifat non polar terlebih dahulu, seperti 



3 

 

 

 

terpenoid dan alkaloid (Prasetyo, 2015). Fraksi n-Heksana diketahui dapat 

menarik senyawa seperti steroid, alkaloid, dan flavonoid dimana senyawa tersebut 

memiliki aktivitas sebagai antibakteri (Budilaksono, 2013; dan Novitasari, 2010). 

Pradani (2012) dalam penelitian yang telah dilakukan mengenai 

kemampuan air perasan buah jeruk nipis dalam menghambat bakteri 

Staphylococcus aureus dengan menggunakan 8 konsentrasi berbeda yaitu 0,78%, 

1,56%, 3,12%, 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, dan 100% memberikan hasil bahwa air 

perasan buah jeruk nipis memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan 

S.aureus. Hasil yang didapatkan berturut-turut adalah 0,76 cm, 0,76 cm, 0,76 cm, 

0,88 cm, 0,95 cm, 1,19 cm, 1,89 cm dan 1,49 cm. Hasil tersebut menggambarkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi yang digunakan makan semakin besar daya 

hambat yang diberikan (Pradani, 2012). 

Sapuitra, dkk 2017 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kandungan 

minyak atsiri dalam jeruk buah bali (Citrus maxima) memiliki aktivitas sebagai 

antibakteri terhadap bakteri E.coli dan S.aureus. Hasil yang didapat yaitu pada 

konsentrasi 50 ppm, 75 ppm, dan 100 ppm. Daya hambat yang dihasilkan pada 

bakteri Eschericia coli tergolong dalam kategori kuat yaitu berturut-turut, 11 mm, 

14 mm, dan 17 mm. Tetapi aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus 

pada konsentrasi 50 ppm tergolong dalam kategori sedang dengan zona hambat 

yang dihasilkan sebesar 9 mm, dan aktivitas yang kuat ditunjukkan pada 

konsentrasi 75 ppm sebesar 11 mm dan 100 ppm dengan daya hambat 14 mm 

(Saputra, dkk. 2017). 

Penelitian yang dilakukan oleh Kumalasasi, 2017 mengemukakan bahwa 

perasan Citrus reticulata dengan konsentrasi 25%, 50%, 75% dan 100 % memiliki 

daya hambat terhadap pertumbuhan Shigella dysenteriae (Kumalasari, 2017). 

Beberapa penelitian lain pun mengemukakan bahwa senyawa yang terkandung 

dalam tanaman Citrus seperti alkaloid, flavonoid, tannin dan saponin memiliki 

kasiat sebagai antibakteri. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut penyusun 

tertarik untuk meneliti potensi fraksi n-heksana kulit buah Citrus reticulata dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes dengan metode difusi 

cakram.  
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Difusi cakram merupakan salah satu metode yang digunakan dalam 

pengujian aktivitas antimikroba secara in vitro dengan prinsip yaitu obat/ bahan 

dijenuhkan ke dalam kertas saring (cakram kertas). Cakram kertas yang berisi 

obat/ agen antimikroba tertentu di letakkan pada media pembenihan agar padat 

yang telah di campur dengan mikroorganisme yang akan diuji, setelah itu di 

inkubasikan 37
o
C selama 18-24 jam. Selanjutnya diamati adanya zona jernih 

disekitar cakram kertas yang menandakan tidak adanya pertumbuhan mikroba 

(Dzen, dkk. 2003). 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana aktivitas antibakteri dari komponen senyawa yang terdapat 

dalam fraksi n-heksan kulit buah Citrus reticulata terhadap Propionibacterium 

acnes yang dilihat dari zona hambatnya ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu memperoleh data aktivitas antibakteri dari 

komponen senyawa yang terdapat dalam fraksi n-heksana kulit buah Citrus 

reticulata terhadap Propionibacterium acnes yang dilihat dari zona hambatnya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan 

informasi ilmiah pada masyarakat ilmiah pada khususnya dan masyarakat luas 

pada umumnya tentang manfaat kulit buah Citrus reticulata serta memberikan 

pembenaran penggunaan empiris di masyarakat sebagai tanaman obat. 


