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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tangan merupakan bagian tubuh manusia yang menjadi sarana penyebar  

dan tempat berkembangnya mikroorganisme penyebab penyakit. Menurut 

Puspitasari (2013) tangan sering berkontak langsung dengan mulut dan hidung, 

sehingga tangan menjadi salah satu penghantar utama masuknya kuman atau 

mikroorganisme penyebab penyakit ke dalam tubuh manusia. Menurut Evayanti 

(2014) tangan juga sering bersentuhan dengan barang yang diduga mengandung 

ribuan mikroorganisme penyebab penyakit, karena belum terjaga kebersihannya. 

Menjaga kebersihan tangan merupakan salah satu upaya pencegahan 

penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Upaya sederhana yang dapat 

dilakukan untuk menjaga kebersihan tangan selama ini adalah dengan mencuci 

tangan. Aiello, Coulborn, Perez, dan Larson (2008) membuktikan bahwa dengan 

menerapkan cuci tangan efektif dapat mencegah terjadinya penyakit pencernan. 

Biran et al., (2014) membuktikan bahwa mencuci tangan terbukti dapat mencegah 

penularan penyakit pernafasan.  

Mencuci tangan memang merupakan salah satu cara untuk membersihkan 

tangan dari mikroorganisme penyebab penyakit, namun seiring dengan 

berkembangnya waktu muncul sediaan yang juga dapat digunakan untuk 

membersihkan tangan dari mikroorganisme penyebab penyakit.  Sediaan yang ber 
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berkembang di masyarakat sebagai pembersih tangan berupa cairan atau gel yang 

mengandung zat antiseptik yang dikenal dengan sebutan “hand sanitizer”. 

Penggunaan hand sanitizer lebih praktis karena dapat digunakan dimana saja dan 

kapan saja dengan tanpa membilas menggunakan air (Rachmawati dan Triyana, 

2015). 

Produk hand sanitizer yang berkembang saat ini masih mengandung bahan 

seperti alkohol dan bahan antiseptik sintetis lain, misalnya triklosan yang bekerja 

dengan menghambat pertumbuhan bakteri (Srikartika, Suharti, dan Anas, 2016). 

Menurut Rahman (2012) mengungkapkan bahwa penggunan alkohol dalam 

pembersih tangan dapat melarutkan lapisan lemak dan sebum pada kulit serta 

dapat menyebabkan kekeringan dan iritasi pada kulit jika digunakan secara 

berulang. Menurut APUA (2011) juga mengungkapkan bahwa penggunaan 

triklosan juga menimbulkan efek samping karena bersifat photoallergic contact 

dermatitis (PACD)  sehingga dapat menimbulkan reaksi alergi berupa ruam ketika 

kulit yang diberi triklosan terpapar sinar matahari  langsung. 

Adanya trend back to nature membuat masyarakat kembali menggunakan 

bahan alam sebagai upaya untuk menjaga kesehatannya. Kesadaran masyarakat 

mengenai penggunaan bahan alam lebih baik dibandingkan bahan sintetik 

semakin meningkat. Salah satu bukti berkembangnya trend tersebut adalah 

semakin banyaknya produk topikal berbahan aktif tanaman untuk perawatan 

kesehatan (Sari dan Isadiartuti, 2006). Salah satu bahan alam yang diharapkan 

dapat digunakan sebagai alternatif yang cukup potensial untuk mengganti 
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penggunaan alkohol pada  hand sanitzer adalah buah pare melalui penggunaan 

bahan aktifnya. 

Pare (Momordica charantia) merupakan tanaman yang berpotensi untuk 

dapat digunakan sebagai zat aktif dalam sediaan hand sanitizer alami karena 

adanya senyawa antimikroba dalam tanaman tersebut. Senyawa tersebut meliputi 

flavonoid, alkaloid, dan saponin. Menurut  Rachmawati dan Nursyamsi (2015) 

mengungkapkan bahwa buah pare mengandung senyawa flavonoid. Menurut 

Gupta, Sharma, Gautam, dan Badhauria (2011) juga mengungkapkan bahwa pare 

mengandung alkaloid, saponin, dan flavonoid, yang karena adanya kandungan 

senyawa tersebut buah pare dapat berpotensi sebagai anti jamur, anti bakteri, anti 

parasit, dan anti virus.  

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa pare memiliki aktivitas 

sebagai antimikroba. Penelitian Erawati (2009) menunjukkan bahwa jus buah pare 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan  Escherichia 

coli serta jamur Candida albican karena adanya senyawa alkaloid (momordicin), 

saponin (charantin), dan tanin. Penelitian Ulum dan Khanifah (2017) juga 

menunjukkan bahwa ekstrak buah pare dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Salmonella typhi karena adanya senyawa saponin, flavonoid, polifenol, dan 

alkaloid.  

Penelitian mengenai efektivitas ekstrak buah pare sebagai hand sanitizer 

alami dalam menurunkan jumlah koloni mikroba pada tangan sejauh ini diketahui 

penulis belum pernah dilakukan oleh peneliti lain, namun topik mengenai hand 

sanitizer alami sudah pernah digunakan oleh peneliti lain. Bahan yang digunakan  
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sebagai bahan aktif pembuatan hand sanitizer dalam penelitian ini berbeda dengan 

bahan aktif pembuatan hand sanitizer yang digunakan oleh peneliti lain. Fadhilah 

(2017) menggunakan ekstrak pelepah daun pisang kepok sebagai hand sanitizer 

alami dalam menurunkan jumlah koloni mikroba pada tangan. Hasil penelitian 

Fadhilah menunjukkan bahwa ekstrak pelepah daun pisang kepok dapat 

menurunkan jumlah koloni mikroba pada tangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik 

untuk menguji efektivitas ekstrak buah pare sebagai hand sanitizer alami untuk 

meningkatkan penggunaan bahan alam sebagai bahan pembuatan produk yang 

lebih aman. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai pembuatan handsanitizer alami dengan 

menggunakan ekstrak buah pare sebagai bahan aktif pembuatan hand sanitizer 

untuk mengganti penggunaan alkohol dan bahan antiseptik sintesis yang 

umumnya digunakan dalam pembuatan hand sanitizer. Penelitian ini akan dibuat 

dengan menguji efektivitas dari ekstrak buah pare dalam menurunkan jumlah 

koloni mikroba pada tangan dengan konsentrasi bahan 20%, 30%, dan 40%. Hand 

sanitizer A akan digunakan sebagai kontrol positif untuk membandingkan 

efektivitas antara hand sanitizer alami dari ekstrak buah pare dengan hand 

sanitizer A.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 
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1. Adakah pengaruh penggunaan ekstrak buah pare sebagai hand sanitizer alami 

dalam menurunkan jumlah koloni mikroba pada tangan? 

2. Adakah pengaruh penggunaan ekstrak buah pare terhadap sifat organoleptik 

(warna, kelembaban, aroma, serta penerimaan keseluruhan) hand sanitizer?  

3. Bagaimana analisis sumber belajar biologi dari hasil penelitian efektivitas 

ekstrak buah pare dalam menurunkan jumlah koloni mikroba pada tangan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini yaitu: 

1. Menganalisis pengaruh penggunaan ekstrak buah pare sebagai hand sanitizer 

alami dalam menurunkan jumlah koloni mikroba pada tangan. 

2. Menganalisis pengaruh penggunaan ekstrak buah pare terhadap sifat 

organoleptik (warna, kelembaban, aroma, serta penerimaan keseluruhan) 

hand sanitizer 

3. Menganalisis sumber belajar biologi dari hasil penelitian efektivitas ekstrak 

buah pare dalam menurunkan jumlah koloni mikroba pada tangan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis 

1. Menambah wawasan mengenai potensi buah pare sebagai antimikroba. 

2. Menambah wawasan dalam memanfaatkan bahan alam khususnya buah pare 

sebagai bahan pengganti pembuatan produk yang lebih  aman. 
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3. Memperkaya informasi mata pelajaran biologi kelas X mengenai materi 

Archaebacteria dan Eubacteria pada KD 4.4 yaitu menyajikan data tentang 

ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan berdasarkan hasil studi literatur 

dalam bentuk laporan tertulis. 

1.4.2 Manfaat Secara Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam 

penelitian selanjutnya tentang penggunaan bahan alam dalam pembuatan 

hand sanitizer alami. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi penggunaan 

bahan alam khususnya buah pare sebagai bahan pembuatan hand sanitizer 

alami. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

2. Penelitian ini menggunakan tanaman pare jenis pare hijau dengan bagian 

tanaman yang digunakan adalah bagian daging buah pare.  

3. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa kampus 3 UMM. 

4. Objek penelitian ini adalah mikroba pada tangan mahasiswa kampus 3 UMM 

yang diambil dengan teknik swab (ulasan). 

5. Konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak 

buah pare 20%, 30%, dan 40%. 

6. Parameter penelitian ini adalah menghitung penurunan jumlah koloni 

mikroba pada tangan (uji TPC metode pour plate) dan uji organoleptik.
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