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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA tergolong sebagai air borne 

disease. Hal tersebut dikarenakan penularan ISPA terjadi melalui terhirupnya udara 

yang tercemar oleh polusi dan memasuki saluran pernapasan (Zulaikhah et al., 

2017). Penderita ISPA di Indonesia yang berhasil didiagonis oleh tenaga kesehatan 

mencapai 4,4 hingga 9,3% pada tahun 2018 (Tim Riskesdas 2018, 2019). Spesies 

mikroorganisme yang dapat menyebabkan ISPA umumnya adalah bakteri dan 

virus, seperti adenovirus, rhinoviruses, virus parainfluenza dan influenza, serta 

respiratory syncytial viruses (Stover dan Litwin, 2014). Salah satu jenis ISPA 

adalah infeksi saluran pernapasan bagian atas.  

Infeksi saluran pernapasan bagian atas merupakan salah satu masalah 

kesehatan yang paling sering menyerang manusia mulai dari anak-anak hingga 

dewasa, dimana istilah tersebut digunakan ketika penderita mengalami infeksi pada 

saluran pernapasan bagian atas. Masalah kesehatan yang tergolong infeksi saluran 

pernapasan bagian atas adalah radang tenggorokan, faringitis, flu, dan sinusitis 

(Chong et al., 2019). Salah satu gejala awal dari penderita infeksi saluran 

pernapasan bagian atas adalah batuk akut. Penderita akan mengalami batuk ringan, 

tetapi akan menjadi batuk akut ketika memerlukan waktu lebih dari 3 minggu untuk 

sembuh. Seseorang menderita batuk selama lebih dari 8 minggu akan tergolong 
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sebagai batuk kronis dan sulit untuk diobati (Irwin et al., 2018). Batuk juga 

merupakan salah satu gejala yang timbul ketika seseorang mengidap infeksi saluran 

pernapasan bagian bawah, seperti Cystic Fibrosis (CF), pneumonia nosokomial, 

dan bronchiestatis, dimana timbulnya penyakit tersebut disebabkan oleh adanya 

infeksi dari Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus (Naveed et al., 

2015; Organtzis et al., 2015; Fernández-Barat et al., 2017; Parija, 2012; Feldman, 

2011). Menurut Alhazmi (2015) Pseudomonas aeruginosa dapat menyebabkan 

batuk pada manusia dengan cara menimbulkan peradangan pada tenggorokan 

ketika proses infeksi berlangsung, sedangkan cara kerja Staphylococcus aureus 

dalam menyebabkan batuk menurut Josse et al. (2017) adalah dengan menempel 

pada bagian sel epitel paru-paru manusia. 

Penyakit-penyakit tersebut diobati dengan pemberian antibiotik. Namun, 

konsumsi antibiotik dalam jangka panjang cenderung membahayakan kesehatan 

manusia sehingga para pengidap ISPA mencari cara alternatif untuk dapat 

mengobati penyakit tersebut. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi tanaman 

obat. Salah satu tanaman yang dapat berfungsi dalam pengobatan ISPA dengan 

salah satu gejalanya adalah batuk, yakni daun jambu biji merah atau Psidium 

guajava L. Tanaman tersebut diketahui memiliki kemampuan dalam menghambat 

beberapa bakteri Gram positif dan negatif, contohnya adalah Staphylococcus 

aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Zona hambat infusa daun jambu biji terhadap 

Pseudomonas aeruginosa adalah 13 mm, dan Staphylococcus aureus 8,3 mm 

(Naseer et al., 2018; Zuhaira et al., 2018).   
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Daun jambu biji memiliki rasa yang pahit (Dewayani et al., 2019). Salah 

satu cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan rasa pahit dalam pengobatan 

batuk adalah membuat hard candy dengan infusa daun jambu biji. Metode infusa 

diketahui mudah untuk dilakukan karena proses ekstraksi hanya 15 menit dan daun 

jambu biji dipanaskan pada suhu 90oC (Widjaya et al., 2018). Hard candy 

merupakan salah satu jenis kembang gula bertekstur keras dan terbuat dari gula 

yang dicampur dengan bahan tambahan pangan lainnya sehingga menjadi padat 

(BSN, 2008). Kailaku et al. (2019) menyatakan bahwa hard candy merupakan 

bentuk permen yang paling banyak digunakan sebagai obat pelega tenggorokan 

dikarenakan dapat larut secara perlahan ketika dikonsumsi. 

Hard candy dengan infusa daun jambu biji tetap akan memiliki rasa yang 

pahit sehingga dapat menurunkan nilai sensori dari produk tersebut. Cara yang 

dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai sensori adalah dengan menambahkan 

perisa mint. Perisa mint diketahui merupakan perisa yang baik dalam menurunkan 

rasa pahit dikarenakan memiliki rasa yang kuat dalam menghasilkan efek dan 

sensasi dingin pada lidah akibat adanya komponen menthol (Subekti et al., 2014). 

Hal tersebut telah dibuktikan pada penelitian Anggraini et al. (2014) yang 

menyatakan bahwa penambahan mint dapat membantu dalam penurunan rasa pahit 

dan sepat pada teh daun pegagan. Balakrishnan (2015) juga menyatakan bahwa 

mint umum digunakan dalam pembuatan permen yang dapat membantu meredakan 

batuk.  

Penelitian mengenai aktivitas antibakteri infusa daun jambu biji terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa telah dilakukan dan 
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menunjukkan bahwa infusa daun jambu biji dapat menghambat aktivitas bakteri 

tersebut yang ditandai dengan adanya zona hambat. Infusa daun jambu biji dapat 

menghambat aktivitas bakteri karena memiliki beberapa senyawa kimia aktif yang 

telah berhasil diidentifikasi pada penelitian terdahulu (Zuhaira et al., 2018). 

 

1.2 Rumusan Masalah  

 Infusa daun jambu biji diketahui dapat menghambat pertumbuhan beberapa 

bakteri, baik bakteri Gram positif maupun Gram negatif (Zuhaira et al., 2018). Hal 

tersebut dikarenakan daun jambu biji mengandung senyawa kimia aktif yang 

berperan sebagai antibakteri sehingga umum dimanfaatkan sebagai pengobatan 

alternatif di Indonesia. Salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai pencegah batuk.  

Permen merupakan salah satu pangan yang telah dikenal luas dalam 

kehidupan sehari-hari, tetapi daun jambu biji cenderung memiliki rasa yang pahit 

sehingga konsentrasi infusa daun jambu biji dalam hard candy dengan aktivitas 

antibakteri dan sifat organoleptik terbaik diharapkan dapat ditentukan pada 

penelitian ini.  

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini, terdapat dua jenis tujuan, yakni tujuan umum dan 

khusus. 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas 

antibakteri dari infusa daun jambu biji dalam pembuatan hard candy terhadap 
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bakteri penyebab batuk, yakni Staphylococcus aureus dan Pseudomonas 

aeruginosa. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menentukan aktivitas antibakteri terbaik dari infusa daun jambu biji beserta 

konsentrasinya dalam menghambat pertumbuhan bakteri penyebab batuk, 

yakni Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. 

2. Menentukan konsentrasi infusa daun jambu biji dalam hard candy yang 

menghasilkan aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan 

Pseudomonas aeruginosa serta sifat organoleptik terbaik. 
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