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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bakteri Staphylococcus epidermidis tergolong dalam bakteri gram positif, 

koloni berwarna putih atau kuning, dan bersifat anaerob fakultatif. Bakteri 

Staphylococcus epidermidis adalah salah satu bakteri dari genus Staphylococcus 

yang banyak ditemukan di kulit manusia dan dalam keadaan tertentu dapat 

menyebabkan penyakit (Selvia et al., 2014). Maftuhah et al., (2015) menjelaskan 

bahwa bakteri Staphylococcus epidermidis merupakan salah satu bakteri penyebab 

bau badan.  

Bau badan merupakan salah satu masalah yang sering di alami oleh banyak 

orang dan dapat mempengarui aktivitas sehari-hari terutama dalam hal 

kepercayaan diri (Hamdiyati et al., 2008). Aroma yang tidak sedap biasanya 

muncul dari keringat yang dihasilkan oleh kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin 

merupakan kelenjar keringat yang aktif setelah masa pubertas karena adanya 

perubahan hormonal. Hasil sekresi kelenjar apokrin mengandung lipid dan 

steroid, yang apabila diuraikan oleh bakteri Staphylococcus epidermidis akan 

menimbulkan bau yang tidak sedap, bau inilah yang dikenal masyarakat dengan 

bau badan (Siskawati et al., 2014).  

Masyarakat umumnya melakukan berbagai cara dalam mengatasi bau 

badan, salah satu cara yang sering dilakukan adalah dengan memakai deodoran. 

Kebanyakan deodoran yang dijual dipasaran berbahan dasar aluminium 

klorohidrat, propilen glikol, sodium stearat, triklosan, parfum, aluminium 
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zirconium klorohidrat, alkohol dan pengawet (Sitompul, 2015). Bahan-bahan 

yang terkandung dalam deodoran yang berperan sebagai antibakteri yaitu 

triklosan. Triklosan merupakan bahan kimia antibakteri yang biasannya 

terkandung dalam barbagai produk. Bahan kimia ini dipilih sebagai zat antibakteri 

karena memiliki membunuh dan memperlambat pertumbuhan bakteri, selain itu 

triklosan juga bersifat antijamur dan antivirus (Wijaya, 2013).  

Pemakaian deodoran secara terus menerus akan berakibat buruk bagi tubuh.  

Pramudian (2016) menyatakan bahwa deodoran dapat diindikasi sebagai 

penyebab terjadinya kanker yang disebabkan oleh kandungan bahan kimia sistetik 

yang ada di deodoran. Oleh karena itu diperlukan bahan alami yang berpotensi 

mempunyai pengaruh sebagai antibakteri yang diharapkan lebih efektif, efisien, 

dan aman dalam upaya menghambat dan membunuh pertumbuhan bakteri 

penyebab bau badan salah satunya adalah Staphylococcus epidermidis. 

Pemanfaatan tanaman sebagai obat tradisional sudah digunakan sejak 

dahulu. Masyarakat banyak beranggapan dengan penggunaan obat tradisional 

relatif lebih aman dibandingkan dengan obat yang berasal dari bahan kimia. 

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya pemanfaatan tanaman sebagai antibakteri 

Staphylococcus epidermidis sudah banyak dilakukan, diantaranya yaitu daun 

belutas (Pluchea indica) dan daun patikan kebo (Euphorbhia hirta). Daun belutas 

(Pluchea indica) memiliki kandungan senyawa berupa senyawa tanin, fenol, 

flavonoid, sterol, dan alkaloid yang berpotensi sebagai sumber antibakteri (Nahak, 

2013) sedangkan kandungan senyawa antibakteri pada daun patikan kebo 
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(Euphorbhia hirta) seperti tanin, flavonoid, dan triterpenoid (Ekpo, O. E. & 

Pretorius, E., 2007).  

Bahan alami lain yang dapat digunakan sebagai antibakteri adalah bunga 

kenanga (Cananga odorata). Penelitian yang sudah dilakukan yaitu bunga 

kenanga dengan metode peras dan rebus sebagai antibakteri Staphylococcus 

aureus. Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri penyebab infeksi 

pada jerawat menyebabkan penanahan (Dusturia et al., 2016). Sejauh ini belum 

dilakukannya penelitian tentang ekstrak bunga kenanga (Cananga odorata) 

sebagai antibakteri terutama pada Staphylococcus epidermidis. Oleh karena itu, 

peneliti ingin meninjau lebih dalam tentang efektivitas ekstrak bunga kenanga 

(Cananga odorata) terhadap zona hambat bakteri Staphylococcus epidermidis.  

Bunga kenanga merupakan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan dasar pembuatan obat dan kosmetika alami. Bunga kenanga memiliki 

banyak manfaat dalam mengatasi berbagai penyakit, diantaranya sebagai obat 

penyakit asma, anti nyamuk, antioksidan, dan antibakteri (Sumarmi, 2008). 

Kandungan senyawa yang terkandung dalam bunga kenanga antara lain saponin, 

flavonoid serta komponen minyak atsiri yang mengandung senyawa polifenol, β-

kariofilen, β-linalool, α-terpineol, farnesol, metil benzoat, germakren-D, dan 

benzil benzoat (Sacchetti et al., 2005). 

Flavonoid merupakan senyawa fenol yang umumnya tersebar di tumbuhan, 

memiliki sifat polar membuat flavonoid dengan mudah menembus lapisan 

peptidoglikan. Volk et al., (1998) menjelaskan mekanisme kerja senyawa 

flavonoid dengan merusak membran sitoplasma yang dapat menyebabkan 
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bocornya metabolit penting. Kerusakan ini memungkinkan nukleutida dan asam 

amino keluar dan mencegah masuknya bahan aktif kedalam sel, keadaan ini akan 

menyebabkan kematian sel. Senyawa saponin memiliki zat aktif permukaan yang 

mirip seperti detergen, adanya zat aktif tersebut mengakibatkan naiknya 

permeabilitas membran. Mekanisme kerja saponin dengan berdifusi melalui 

membran luar dan dinding sel, mengikat membran sitoplasma sehingga 

mengganggu kestabilan membran sel. Keadaan ini akan menyebabkan sitoplasma 

bocor keluar yang mengakibatkan kematian sel (Rijayanti, 2014).  

Penentuan konsentrasi dalam penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu 

oleh Angelina et al. (2015) dalam jurnalnya tentang antibakteri ekstrak etanol 

daun kemangi (Ocimum sanctum L.) terhadap bakteri Escherichia coli dan 

Staphylocccus aureus. Bakteri E. coli merupakan bakteri Gram negatif yang 

diindikasikan sebagai penyebab infeksi usus, sedangkan S. aureus merupakan 

gram positif penyebab penyakit infeksi kulit. Dalam jurnal tersebut dijelaskan 

hasil fitokimia daun kemangi memiliki senyawa flavonoid, tanin dan minyak 

atsiri, dimana senyawa flavonoid dan minyak atsiri terdapat dalam bunga kenanga 

(Cananga odorata). Hasil uji bakteri secara in vitro dijelaskan bahwa ekstrak 

daun kemangi  dengan kandungan senyawa flavonoid dan minyak atsiri pada 

konsentrasi 20% mampu menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus sebesar 

12,10 mm. Berdasarkan data hasil penelitian terdahulu inilah peneliti 

menggunakan konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80% dan 100%. Pemberian konsentasi 

yang berbeda-beda akan menunjukkan pengaruh yang berbeda pula terhadap zona 

hambat yang dihasilkan.  
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Hasil dari penelitian digunakan sebagai sumber belajar siswa biologi SMA 

kelas X semester genap pada materi dunia tumbuhan, KD 3.8 yaitu 

mengelompokkan tumbuhan kedalam divisio berdasarkan ciri umum, serta 

mengaitkan peranannya dalam kehidupan, dan KD. 4.8 yaitu menyajikan hasil 

pengamatan dan analisis fenetik dan filogenik tumbuhan serta peranannya dalam 

kehidupan. Widodo, N., et al (2015) menjelaskan bahwa syarat pemanfaatan hasil 

penelitian sebagai sumber belajar ada 6 yaitu (1) kejelasan potensi, (2) kejelasan 

sasaran, (3) kejalasan tujuan, (4) kejelasan informasi, (5) kejelasan pedoman 

eksplorasi, (6) kejelasan perolehan. Berdasarkan ke 6 syarat tersebut maka, 

penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar karena pada proses kegiatan 

penelitian ini meliputi pengamatan (observasi), merumuskan masalah, membuat 

hipotesis, merancang percobaan, mencatat data, menganalisis data, dan 

menyimpulkan hasil analisis data.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut 

1. Adakah perbedaan pemberian ekstrak bunga kenanga (Cananga odorata) 

terhadap  zona hambat bakteri Staphylococcus epidermidis? 

2. Bagaimana penerapan hasil penelitian mengenai efektivitas ekstrak bunga 

kenanga (Cananga odorata) terhadap  zona hambat bakteri Staphylococcus 

epidermidis sebagai sumber belajar biologi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka diperoleh 

tujuan penalitian sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh pemberian ekstrak bunga kenanga (Cananga odorata) 

terhadap  zona hambat bakteri Staphylococcus epidermidis. 

2. Menganalisis penerapan hasil penelitian mengenai efektivitas ekstrak bunga 

kenanga (Cananga odorata) terhadap  zona hambat bakteri Staphylococcus 

epidermidis sebagai sumber belajar biologi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Secara Teoritis 

1. Manfaat penelitian bagi sekolah yaitu dapat digunakan sebagai sumber 

belajar SMA kelas X materi dunia tumbuhan, pada KD 3.8 yaitu 

mengelompokkan tumbuhan kedalam divisio berdasarkan ciri umum, serta 

mengaitkan peranannya dalam kehidupan.  

2. Manfaat bagi peneliti yaitu sebagai pengetahuan baru mengenai manfaat 

senyawa antibakteri bunga kenanga (Cananga odorata) dalam menghambat 

atau membunuh bakteri  Staphylococcus epidermidis. 

1.4.2 Secara Praktis 

1. Masyarakat dapat memanfaatkan tanaman khususnya bunga kenanga 

(Cananga odorata) yang tumbuh dilingkungan sekitar. 

2. Memberi informasi tentang kandungan senyawa antibakteri ekstrak bunga 

kenanga (Cananga odorata) terhadap bakteri  Staphylococcus epidermidis. 
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1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Penelitian ini bagian tumbuhan yang digunakan adalah bunga kenanga 

(Cananga odorata) varietas Cananga odorata fruticosa sudah mekar dan 

makkota berwarna kuning kehijauan yang diambil langsung dari tanamannya. 

2. Penelitian ini menggunakan bakteri Staphylococcus epidermidis yang 

didapatkan dari Universitas Brawijaya. 

3. Bunga kenanga (Cananga odorata) dijadikan dalam bentuk ekstrak guna 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis. 

4. Konsentrasi ekstrak bunga kenanga (Cananga odorata) yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 20%, 40%, 60%, 80% dan 100%. 

5. Parameter yang diukur dalam penelitian ini adalah zona bening ekstrak bunga 

kenanga terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis. 

6. Pada penelitian uji efektivitas antibakteri Staphylococcus epidermidis peneliti 

tidak menghitung jumlah koloni bakteri. 

 

1.6 Definisi Istiah 

1. Efektivitas adalah teknik untuk mengukur adanya pengaruh berbagai 

perlakuan yang diberikan dalam uji antibakteri (Widayawati, 2013). 

2. Ekstrak merupakan sediaan yang berasal dari organ tumbuhan yang 

mengandung berbagai senyawa yang ditarik dengan pelarut atanol dan 

dipekatkan hingga tahap tertentu (Susetyarini & Arisandy, 2011).   

3. Bunga kenanga merupakan bunga majemuk, mempunyai 6 petal dengan 

panjang mencapai 7-8 cm berwarna hijau kekuningan (Athiyah, 2008). 
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4. Bakteri Staphylococcus epidermidis  merupakan bakteri gram positif yang 

tergolong dalam genus Staphylococcus. Pada umumnya bakteri ini terdapat 

pada kulit dan membran mukosa (Jawetz, 2010). 

5. Zona hambat bakteri adalah diameter berwarna baning yang terdapat 

disekeliling paper dist  (Waluyo, 2010). 

6. Sumber belajar adalah kebutuhan penting yang menjadi sumber informasi, 

sumber alat, sumber peraga serta sumber lain untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran (Abdullah, 2012).  

  


