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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kayu manis (Cinnamomum burmanni) merupakan tanaman rempah yang 

tumbuh baik di iklim tropis seperti Indonesia dan masuk ke dalam famili 

Lauraceae. Hasil utama kayu manis adalah kulit dan dahan, sedangkan hasil 

olahannya adalah ranting dan daun. Kayu manis mengandung minyak atsiri dan 

oleoresin yang banyak dimanfaatkan dalam industri-industri farmasi, makanan, 

minuman, dan lain-lain. Kayu manis juga mengandung eugenol, safrole, 

sinamaldehid, tanin, kalsium oksalat (Hoque, et al., 2008). 

Kayu manis banyak digunakan sebagai bahan masakan dan dipercaya 

memiliki manfaat yang berguna untuk kesehatan tubuh. Banyak penelitian yang 

telah dilakukan bahwa kandungan minyak atsiri dan ekstrak kayu manis terbukti 

memiliki sifat antiseptis, dapat menjaga kesehatan lambung, penghilang rasa sakit, 

antirematik, sakit tenggorokan, penambah nafsu makan, obat batuk, dan 

sebagainya. Kulit kayu manis juga dapat dikonsumsi sebagai obat antidiare, 

mengurangi sekresi pada usus dan keram perut. Kayu manis juga mempunyai 

kandungan kimia didalamnya diantaranya yaitu safrole, kalsium oksalat, dan 

minyak atsiri eugenol (Hariana, 2006).  

Ekstrak dari kulit kayu manis mampu menghambat lima bakteri patogen 

seperti Bacillus cereus, Staphylococccus  aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Listeria monocytogenes, dan Salmonella anatum (Shan, 2007; Hussein, 

et al., 2014). Ekstrak dari kulit kayu manis mempunyai sifat antibakteri dengan 

senyawa aktif yang dikandungnya berupa (E)-Sinamaldehida dan beberapa 
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senyawa polifenol yang dapat diidentifikasi dengan menggunakan analisa GC-MS 

dan LC-MS (Hoque, et al., 2008). 

Jeruk lemon (Citrus limon) merupakan tanaman yang berasal dari Asia 

Tenggara Jeruk lemon ini berasal dari famili Rutaceae dan termasuk ke dalam 

golongan tumbuhan perdu yang mempunyai banyak dahan dan ranting. Jeruk lemon 

memiliki penampilan buah yang berwarna kuning terang, berbentuk bulat atau 

lonjong, dan memiliki rasa yang asam. Buah lemon memiliki banyak sekali manfaat 

yang baik bagi tubuh diantaranya yaitu dapat berfungsi sebagai sumber vitamin C, 

dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah karena adanya kandungan glucaric 

acid, serta dapat mencegah terjadinya kanker usus, radang usus, kanker payudara, 

kanker ovarium, dan sebagainya. Jeruk lemon memiliki kandungan polifenol yang 

berfungsi sebagai antioksidan dan antibakteri terhadap bakteri seperti Bacillus 

subtilis, Klebsiella pneumoniae, E.coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhii 

serta mempunyai efek sebagai anti fungi Candida albicans  (Joshipura, et al., 2001).  

Madu adalah cairan manis yang memiliki kandungan gula yang dihasilkan 

oleh lebah madu berasal dari berbagai sumber nectar. Madu memiliki sifat 

imunomodulator yang berfungsi untuk memicu makrofag dalam menghasilkan 

sitokin yang terlibat untuk membunuh bakteri dan perbaikan jaringan. Sifat 

antibakteri ini efektif dalam mencegah pertumbuhan bakteri seperti Enterobacter 

aerogenes, Salmonella typhii, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, 

dan Escherichia coli (Mandal, 2011) 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan penyakit menular yang 

disebabkan oleh virus dan bakteri. ISPA merupakan penyakit yang bagian yang 

berhubungan dengan saluran pernapasan seperti hidung, tenggorokan, dan paru-
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paru. Penyakit ini dapat dibedakan menjadi dua bagian infeksi saluran pernapasan 

atas dan  infeksi saluran pernapasan bawah. Bakteri yang dapat menyebabkan ISPA 

antara lain berasal dari genus Hemofillus, Streptococcus, Staplylococcus, 

Bordetelia, Pneumococcus, dan Korinebakterium. Sementara virus penyebab ISPA 

antara lain berasal dari kelompok Koronavirus, Herspesvirus, Pikornavirus, 

Miksovirus, Adenovirus, dan sebagainya (Vijayasekaran, 2011). 

Kayu manis yang diekstrak deangan pelarut etanol dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Kayu 

manis dengan ekstraksi etanol dengan maserasi 1 hari dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri (Winata, 2005). Pada penelitian ini lama maserasi dengan 

modifikasi yang digunakan untuk mengekstrak kayu manis dengan pelarut etanol 

selama 3, 5, dan 7 hari agar mendapatkan aktivitas antibakteri yang lebih tinggi. 

Pengaplikasian hasil ekstrak ke dalam produk pangan dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen yang dilakukan oleh Fransisca (2013) dengan 

menambahkan konsentrasi ekstrak berdasarkan hasil nilai MBC. Pada penelitian ini 

penambahan konsentrasi ekstrak kulit kayu manis ke produk minuman berdasarkan 

hasil nilai MBC untuk bakteri S. aureus dan P. aeruginosa.  Penambahan 

perbandingan sari jeruk nipis : madu sebesar 50:50 ke dalam produk pangan yang 

dilakukan oleh Hardoko dan Yuliana (2014) dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcuss aureus dan Streptoccocus pyogenes. Pada penelitian ini 

bahan yang digunakan untuk penambahan ke dalam produk minuman adalah sari 

jeruk lemon dan madu dengan perbandingan 1:1, 1:2, 1:3, dan 1:4. 

Penelitian ini dilakukan untuk pemanfaatan minuman ekstrak kayu manis 

sebagai minuman penghambat aktivitas pertumbuhan dua bakteri penyebab ISPA 
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yaitu Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. Penelitian juga 

dilakukan untuk mengetahui lama maserasi kayu manis terbaik dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri S. aureus dan P. aeruginosa penyebab ISPA. Minuman 

ekstrak kulit kayu manis akan ditambahkan perbandingan konsentrasi sari jeruk 

lemon dan madu agar dapat meningkatkan daya hambat aktivitas antibakteri dan 

menambah cita rasa. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan minuman kulit 

kayu manis yang dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dan 

Pseudomonas aeruginosa penyebab ISPA. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Kayu manis merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat salah 

satunya dapat menjadi obat herbal yang dapat menyembuhkan penyakit seperti 

batuk dan sakit tenggorokan. Pada beberapa penelitian menunjukan bahwa kayu 

manis mengandung antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa penyebab penyakit Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Penelitian tentang uji aktivitas antibakteri 

minuman kulit kayu manis dengan penambahan jeruk lemon dan madu hingga saat 

ini belum ada yang melakukan. 

Pada penelitian ini, kulit kayu manis dilakukan ekstraksi dengan pelarut 

etanol food grade dan lama maserasi berbeda untuk menentukan lama maserasi 

terbaik dalam menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan Pseudomonas 

aeruginosa. Penelitian juga dilakukan untuk menentukan formulasi minuman 

ekstrak kulit kayu manis dengan lama maserasi terbaik yang ditambahkan jeruk 
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lemon dan madu sehingga memiliki aktivitas antibakteri tertinggi dan dapat 

diterima oleh konsumen.  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan umum dan 

tujuan khusus.  

1.3.1 Tujuan Umum 

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah membuat minuman dari ekstrak 

kulit kayu manis yang dapat menghambat aktivitas pertumbuhan bakteri penyebab 

Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), yaitu Staphylococcus aureus 

Pseudomonas aeruginosa. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

 Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1.! menentukan lama maserasi kulit kayu manis terbaik dalam 

menghambat aktivitas pertumbuhan bakteri peyebab ISPA, yaitu 

Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa. 

2.! menentukan formulasi minuman dengan konsentrasi ekstrak kulit kayu 

manis dan perbandingan jeruk lemon : madu terbaik dalam 

menghambat aktivitas pertumbuhan bakteri peyebab ISPA, yaitu 

Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa serta di terima 

oleh konsumen.  




