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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes merupakan bakteri 

patogen yang dapat menyebabkan batuk pada manusia. Kedua bakteri ini merupakan 

bakteri gram positif. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang 

berbentuk kokus menyerupai buah anggur dengan diameter 0,5-1 mm dan tidak 

bergerak. Staphylococcus aureus memiliki koagulase positif dan negatif. 

Staphylococcus aureus yang memiliki koagulase negatif, akan berperan sebagai 

bakteri patogen oportunistik yaitu, akan menyerang tubuh ketika imun tubuh lemah 

(Karimela et al., 2017). Koloni bakteri Staphylococcus aureus dapat tumbuh dalam 

waktu 24 jam dengan diameter 4 mm. Pada suhu 37oC dalam waktu 18-24 jam, 

bakteri Staphylococcus aureus akan berwarna kuning keemasan karena adanya 

pigmen lipochrom (Karimela et al., 2017). 

Streptococcus pyogenes merupakan bakteri gram positif, anaerob fakultatif 

dan berbentuk bulat diameter 0,5-1,0 µm. Umumnya, bakteri ini akan membentuk 

rantai selama pertumbuhannya. Bakteri Streptococcus pyogenes dapat dijumpai pada 

saluran pernafasan orang sehat, namun pada orang yang memiliki imun yang lemah, 

Streptococcus pyogenes dapat berkembang biak dan menimbulkan radang 

tenggorokan. Hal ini akan menimbulkan radang dasar mulut (angina ludwig) yang 

menyebabkan terhambatnya udara pada saluran pernafasan, sehingga timbul 

penyakit batuk (Huda, 2017). 
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Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan infeksi dari saluran 

pernapasan dan infeksi rongga pleura, sinus, dan telinga tengah. Penyakit infeksi 

saluran pernapasan menempati urutan kedua sebagai penyakit penyebab kematian 

dan menempati urutan pertama pada penyakit penyebab kematian bagi balita. 

Perkembangan ISPA di Negara berkembang adalah sebesar 15-20% per tahun. 

Penyakit ISPA tidaklah disebabkan oleh gizi buruk. Masyarakat dengan gizi yang 

baik atau mencukupi juga dapat terjangkit ISPA. Penularan penyakit ISPA sangat 

mudah yaitu penularan dari orang lain atau penderita saat batuk atau bersin. Pada saat 

penderita ISPA batuk atau bersin, maka penderita sedang mengeluarkan droplet 

sekresi ke udara. Droplet tersebut dapat menjadi penyebab ISPA pada orang lain jika 

terhirup. Selain dari bersin atau batuk, kontak fisik dengan penderita seperti berjabat 

tangan, menggunakan tissue bekas, masker, atau sapu tangan penderita juga dapat  

menyebabkan seseorang  terjangkit ISPA. Pada penderita ISPA, cairan tubuh dan 

feses juga mengandung bahan infeksus sehingga, penularan ISPA juga dapat terjadi 

melalui aerosol dan kontak dengan bahan atau pangan yang telah terkontaminasi 

(Agrina dan Arneliwati., 2014). Salah satu cara menanggulangi ISPA adalah dengan 

cara mengkonsumsi tanaman herbal yang memiliki khasiat memperbaiki saluran 

pernafasan serta menghambat bakteri penyebab ISPA. Daun sirih dan daun mint 

merupakan tanaman herbal atau tanaman obat yang dapat menghambat bakteri 

penyebab ISPA (Kursia et al., 2016).  

Daun sirih (Piper betle L.) merupakan salah satu jenis tanaman obat 

(fitofarmaka) yang dapat digunakan untuk mengobati bermacam-macam penyakit 

salah satunya yaitu ISPA. Selain itu, daun sirih juga dapat mengobati sariawan, sakit 

gigi, batuk, wasir, gangguan lampung, jantung berdebar dan menghilangkan bau 
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mulut. Berdasarkan warna daunnya, daun sirih dibedakan menjadi sirih hijau, sirih 

merah, sirih golgen, sirih ungu (wulug) dan sirih hitam (Rahmawati dan Kurniawati., 

2016). Daun sirih hijau mengandung senyawa kimia antara lain minyak atsiri, 

terpenoid, polifenol, tannin serta steroid. Kandungan minyak atsiri yang terdapat di 

dalam daun sirih bersifat antibakteri. Daun sirih mengandung 4,2% minyak atsiri 

yang didalamnya terdiri dari betephenol, cineol methyl euganol, caryophyllen 

(siskuiterpen), kavikol, kavibekol, estragol dan terpinen (Hermawan et al., 2007). 

Ekstrak etanol dari daun sirih diketahui dapat menghambat bakteri S. aureus dengan 

kategori kuat (Kursia et al., 2016). Seil (2012) dalam penelitiannya mengatakan, 

daun sirih dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan 

kategori kuat. 

Minyak esensial peppermint dari daun mint (Mentha piperita L.) memiliki 

karakteristik tidak berwarna dan memiliki bau segar khas mint. Minyak esensial 

peppermint memiliki kandungan mentol, menton, metil asetat. Mentol yang 

digunakan secara luas dalam industri pangan, minuman serta pasta gigi (Toepak et 

al., 2013). 

Ekstraksi merupakan tahapan yang dilakukan untuk mendapatkan bahan aktif 

dalam daun sirih yang dapat menghambat bakteri penyebab ISPA. Ekstraksi pelarut 

dengan cara maserasi merupakan proses ekstraksi yang dilakukan dengan beberapa 

kali proses pengadukan pada suhu ruang. Ekstraksi ini tidak memerlukan pemanasan 

hingga mencapai suhu titik didih, sehingga meminimalisir kerusakan komponen aktif 

oleh karena panas. Pemilihan jenis pelarut merupakan salah satu hal yang penting 

dalam melakukan ekstraksi. Pelarut yang memiliki kelarutan dan polaritas yang 

sesuai dengan karakteristik bahan aktif dalam daun sirih akan mempermudah proses 
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ekstraksi dan memiliki peluang menghasilkan senyawa yang terekstrak lebih banyak. 

Hal ini dikarenakan komponen aktif memiliki karakteristik kimia yang beragam serta 

polaritas yang berbeda-beda (Susanty dan Bachmid., 2016). Ekstraksi bertingkat 

merupakan alternatif yang dapat dilakukan untuk menghasilkan hasil ekstrak yang 

lebih efektif dan spesifik. Ekstraksi bertingkat diketahui menggunakan jenis pelarut 

dengan polaritas yang berbeda-beda sehingga dapat menghasilkan senyawa 

terekstrak secara spesifik pada setiap pelarut yang digunakan. Hal ini merupakan 

kelebihan ekstraksi bertingkat sekaligus pembeda dengan ekstraksi tidak bertingkat, 

karena ekstraksi tidak bertingkat akan menghasilkan senyawa terekstrak total yang 

mempu terekstrak dengan pelarut tersebut sehingga menjadi kurang spesifik 

(Permadi et al., 2018). 

Permen merupakan makanan ringan yang banyak digemari oleh masyarakat 

baik dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Permen merupakan salah satu makanan 

olahan yang terdiri dari gula serta bahan tambahan pangan sebagai pemberi flavor. 

Permen keras atau hard candy merupakan permen yang memiliki tekstur padat. 

Formulasi pembuatan permen memegang peranan penting dalam menentukan 

kualitas permen yang dihasilkan. Gula pereduksi merupakan komponen penting 

dalam permen. Hal ini dikarenakan gula pereduksi dapat meningkatkan kelengketan 

produk. Gula pereduksi berasal dari sirup glukosa dan inversi sukrosa (Khamidah, 

2017).  

 Di era perkembangan zaman ini, masyarakat mulai menyadari betapa 

pentingnya memilih makanan yang dikonsumsi. Oleh karena itu, banyak produsen 

pangan yang mulai memikirkan bahan baku atau manfaat apa yang diperoleh 

konsumen melalui produk mereka. Namun sayangnya, kandungan gizi pada produk 
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permen umumnya kurang diperhatikan (Swastihayu et al., 2015). Melihat manfaat 

dari daun sirih khususnya untuk pengobatan batuk terutama dalam produk permen 

keras belum banyak dikembangkan, oleh karena itu diperlukan pembuatan permen 

keras dengan ekstrak daun sirih dan penambahan minyak esensial peppermint. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Daun sirih diketahui mengandung banyak senyawa yang bersifat antibakteri. 

Konponen antibakteri pada daun sirih diharapkan dapat menghambat bakteri 

penyebab batuk seperti Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes 

Komponen antibakteri ini memiliki kepolaran antara non polar hingga polar. Untuk 

mendapatkan komponen antibakteri pada daun sirih, umumnya dilakukan ekstraksi. 

Proses ekstraksi dengan pelarut yang memiliki kepolaran berbeda diketahui dapat 

memaksimalkan mendapatkan komponen aktif pada daun sirih (Carolia dan 

Noventi., 2016).  Namun, daun sirih memiliki kelemahan yaitu memiliki rasa yang 

sepat dan pahit.oleh karena itu, diperlukan pembuatan permen dengan penmbahan 

ekstrak daun sirih agar rasa sepat daun sirih tertutupi. Selain minyak esensial 

peppermint pada permen dapat ditambahkan guna meningkatkan penerimaan 

permen. Minyak esensial peppermint diketahui memiliki rasa yang segar. Permen 

dengan ekstrak daun sirih diharapkan dapat membantu mencegah bakteri 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes. Oleh karena itu, diperlukan 

pengujian aktifitas antibakterial permen terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus pyogenes.  

Hingga saat ini, belum ada penelitian mengenai aplikasi ekstrak daun sirih 

dengan metode ekstraksi bertingkat serta penambahan minyak esensial peppermint 
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dalam pembuatan permen keras guna menghambat bakteri penyebab batuk, 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes. Oleh karena itu, belum 

diketahui jenis pelarut terbaik serta rasio penambahan ekstrak daun sirih dan minyak 

esensial peppermint yang tepat yang dapat menghasilkan permen dengan aktifitas 

antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes.   

 

 

1.3  Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan permen 

ekstrak daun sirih dan penambahan minyak esensial peppermint yang dapat 

menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes. Tujuan 

khusus dari penelitian ini adalah:  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Menentukan pengaruh jenis pelarut berbeda terhadap aktifitas antibakteri 

ekstrak dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan 

Streptococcus pyogenes. 

2. Menentukan besarnya ekstrak daun sirih yang diperlukan dalam 

pembuatan permen yang memiliki daya hambat terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan Streptococcus pyogenes tertinggi dan dapat 

diterima oleh panelis dengan baik. 

3. Menentukan rasio penambahan minyak esensial peppermint yang dapat 

menghasilkan permen dengan karakteristik yang terbaik. 
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4. Menguji aktivitas anti bacteria pada permen hard candy yang 

mengandung ekstrak daun sirih dan minyak esensial peppermint. 

  


