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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Piper sarmentosum atau tanaman karuk merupakan tanaman yang 

termasuk dalam keluarga Piperaceae dan telah ditanam secara luas pada negara-

negara dengan iklim tropis dan subtropis (Amran, et al., 2010; Azlina, et al., 

2011). Karuk dapat ditemukan pada daerah yang lembab dan hangat serta dapat 

tumbuh dengan mudah pada dataran rendah tropis. Karuk juga dapat tumbuh liar 

pada hutan dan dapat ditanam di desa (Lim, 2008). Karuk telah terdistribusi secara 

luas di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Thailand, dan Indonesia (Estal, et al., 

2011; Farhana, et al., 2013). 

Berbagai bagian dari tanaman ini telah digunakan secara tradisional untuk 

menyembuhkan berbagai penyakit, termasuk daunnya (Amran, et al., 2010). Di 

Malaysia, air rebusan daun karuk digunakan untuk menangani diabetes, 

hipertensi, batuk, dan sakit persendian (Estal, et al., 2011). Di Thailand, buah dan 

daun karuk digunakan secara bersamaan sebagai ekspektoran (Chahal, et al., 

2011). Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan daun karuk memiliki 

aktivitas antioksidan, antituberkulosis (Lim, 2008), dan antimikroba (Lim, 2008; 

Diastuti, et al., 2004; Seyyedan, et al., 2013). Daun karuk tersebut biasa 

dikonsumsi dengan meminum air rebusannya (Lim, 2008; Estal, et al., 2011; 

Chahal, et al., 2011; Atiax, et al., 2011; Diastuti, et al., 2004; Seyyedan, et al., 

2013). Berdasarkan manfaatnya, daun karuk tersebut berpotensi diolah sebagai 

minuman kesehatan. Menurut Winarti dan Nurdjanah (2005), minuman kesehatan 



2 

 

merupakan produk minuman yang ketika dikonsumsi dapat menghilangkan rasa 

haus dan memberi manfaat bagi kesehatan. 

Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) merupakan infeksi akut yang 

menyerang organ saluran pernapasan, baik bagian atas maupun bawah 

(Vijayasekaran, 2011). ISPA menyangkut common cold, influenza, pneumonia, 

bronkitis, dan infeksi lainnya (Webber, 2005). Penyebab ISPA tersebut dapat 

berupa virus, seperti influenza, rhinovirus, respiratory syncytial virus, 

parainfluenza virus, coronavirus, bocavirus, dan metapneumovirus (Zavala, et al., 

2013), maupun bakteri, seperti S. pneumoniae, H. influenza, K. pneumonia,         

E. coli, S. aureus, dan P. aeruginosa (Taura, et al., 2013; Evans, 1982). Menurut 

Balitbang Kemenkes RI (2013), prevalensi ISPA pada tahun 2013 adalah 25%.  

Sejak zaman dahulu, produk alami yang berasal dari tanaman, hewan, dan 

mineral telah banyak digunakan secara tradisional sebagai dasar pengobatan 

penyakit manusia. Pada masa sekarang, diperkirakan sekitar 80% masyarakat 

negara berkembang masih menggunakan bahan-bahan alami untuk menjaga 

kesehatan mereka. Penggunaan bahan-bahan alami juga terus mengalami 

peningkatan karena sifat toksisitasnya yang dinilai cenderung lebih rendah 

dibandingkan obat sintetik (Verma dan Singh, 2008). Oleh karena itu, komoditas 

alami, seperti daun karuk, dapat diteliti lebih lanjut dan dimanfaatkan lebih 

maksimal untuk kesehatan manusia. 

Salah satu pemanfaatan daun karuk yang dapat dilakukan adalah dengan 

mengolahnya menjadi “teh” daun karuk melalui proses pengolahan yang serupa 

dengan proses pembuatan teh karena teh merupakan salah satu minuman yang 

digemari. Berdasarkan FAO Intergovernmental Group on Tea (2015), data 
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konsumsi teh di dunia mengalami peningkatan sebesar 5% menjadi 4,84 juta ton 

di tahun 2013. Berdasarkan Euromonitor (2014), data konsumsi teh di Indonesia 

pada tahun 2014 mencapai 503,5 juta kilogram per tahun. 

Teh hijau merupakan salah satu jenis teh yang sering dikonsumsi. Teh 

hijau melibatkan proses fixing dan rolling yang menyebabkan tidak adanya proses 

fermentasi sehingga polifenol, yang juga memiliki aktivitas antimikroba terhadap 

S. aureus dan P. aeruginosa (Alberto, et al., 2006), tidak teroksidasi. Selain itu, 

dalam proses pengolahan teh hijau, beberapa protein dalam daun teh dihidrolisis 

menjadi asam amino bebas yang menyebabkan seduhan teh tersebut lebih 

menyegarkan dibandingkan daun segar. Selain asam amino bebas, pengolahan 

daun teh juga menghasilkan berbagai senyawa aroma yang tidak terdapat pada 

daun segar (Xu dan Zong, 2002). Oleh karena itu, pengolahan daun karuk sebagai 

“teh hijau” dapat berpotensi menghasilkan minuman yang disukai oleh konsumen, 

namun perlu dilakukan penelitian untuk membandingkan pengaruh proses 

pengolahan daun karuk antara “teh hijau”, daun kering, dan daun segar terhadap 

aktivitas antimikrobanya. 

Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa ekstrak daun karuk 

dengan berbagai pelarut, seperti metanol (Chahal, et al., 2011; Zaidan, et al., 

2005) dan etanol (Seyyedan, et al., 2013), memiliki aktivitas antimikroba terhadap 

beberapa bakteri, termasuk S. aureus dan P. aeruginosa, namun penelitian 

terhadap ekstrak “teh hijau” daun karuk belum dilakukan. Oleh karena itu, 

penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak “teh hijau” daun karuk pada      

S. aureus dan P. aeruginosa perlu dilakukan. Etanol dapat dipilih sebagai pelarut 

untuk mengekstrak “teh hijau” daun karuk pada penelitian ini karena terdapat 
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etanol yang food grade sehingga ekstrak yang dihasilkan masih aman untuk 

dikonsumsi.  

Metode ekstraksi yang telah berhasil dilakukan terhadap daun karuk 

adalah metode maserasi (Kawsud, et al., 2014; Wanchaitanawong, et al., 2005). 

Berdasarkan penelitian Wanchaitanawong, et al. (2005), lama maserasi yang 

digunakan untuk daun karuk adalah 1 hari, sedangkan pada penelitian Kawsud, et 

al. (2014), lama maserasi yang digunakan adalah 3 hari dan pada penelitian 

Chaithong, et al. (2006) adalah 7 hari. Oleh karena itu, level lama maserasi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 1, 3, 5, dan 7 hari. 

Masyarakat Indonesia telah terbiasa menggunakan pemanis dalam produk 

pangan yang dikonsumsi. Salah satu jenis pemanis yang umum digunakan di 

Indonesia adalah madu. Madu merupakan produk manis yang dihasilkan oleh 

lebah dari pengumpulan nektar bunga (Kumar, et al., 2010). Madu tersebut 

memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba yang berguna bagi 

kesehatan tubuh (Suarez, et al., 2014). Madu dapat ditambahkan ke dalam 

minuman “teh hijau” daun karuk untuk menambah cita rasa dalam produk 

tersebut, namun penambahan madu tersebut perlu dipertimbangkan karena dapat 

mempengaruhi aktivitas antibakteri minuman “teh hijau” daun karuk sehingga 

perlu dilakukan penelitian mengenai aktivitas antibakteri minuman “teh hijau” 

daun karuk yang dikombinasi dengan penambahan madu. 

Kombinasi madu dan ekstrak pada penelitian ini didasaran pada penelitian 

Kriangkraiphiphat dan Cheowtirakul (2000) dan Fransisca (2013). Berdasarkan 

penelitian Kriangkraiphiphat dan Cheowtirakul (2000), konsentrasi madu yang 

ditambahkan pada minuman teh hijau adalah 6%, 8%, dan 10%. Pada penelitian 
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ini, konsentrasi madu yang ditambahkan dikembangkan menjadi 6%, 8%, 10%, 

dan 12%. Pada penelitian Fransisca (2013), ekstrak diaplikasikan pada produk 

pangan dengan konsentrasi 1 MBC, 2 MBC, 3 MBC, dan 4 MBC. Oleh karena 

itu, pada penelitian ini ekstrak “teh hijau” diaplikasikan pada produk minuman 

“teh hijau” dengan konsentrasi 1 MBC, 2 MBC, 3 MBC, dan 4 MBC. 

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis aktivitas antibakteri ekstrak 

etanol “teh hijau” daun karuk dengan berbagai lama maserasi untuk menentukan 

lama maserasi terbaik. Lama maserasi terbaik akan digunakan untuk 

membandingkan aktivitas antibakteri yang terdapat dalam ekstrak etanol “teh 

hijau” daun karuk, daun karuk kering, dan daun karuk segar. Selain itu, dilakukan 

juga penelitian untuk menentukan formulasi minuman dari kombinasi ekstrak “teh 

hijau” daun karuk dengan madu menggunakan lama maserasi terbaik. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menentukan formulasi minuman dengan aktivitas 

antibakteri terbaik dan dapat diterima oleh konsumen. Aktivitas antibakteri pada 

penelitian ini dinyatakan dengan diameter penghambatan, Minimum Inhibitory 

Concentration (MIC), dan Minimum Bactericidal Concentration (MBC).  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Tanaman karuk merupakan tanaman yang telah tumbuh secara luas di Asia 

Tenggara, termasuk Indonesia. Daun tanaman karuk tersebut umumnya 

dikonsumsi sebagai air rebusan daun karuk segar untuk mengobati berbagai 

penyakit, seperti batuk, dan belum diolah lebih lanjut, seperti sebagai “teh hijau”. 

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa ekstrak daun karuk dengan 

berbagai pelarut memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa bakteri 
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penyebab ISPA, seperti Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa, 

namun penelitian tentang aktivitas antibakteri ekstrak etanol “teh hijau” daun 

karuk belum dilakukan. Selain itu, penelitian mengenai pengaruh lama maserasi 

dan pembandingan antara ekstrak “teh hijau” daun karuk dengan daun karuk 

kering dan daun karuk segar terhadap aktivitas antibakteri serta pembuatan 

minuman “teh hijau” daun karuk dengan penambahan madu juga belum 

dilakukan. 

Pada penelitian ini, “teh hijau” daun karuk diekstrak dengan berbagai lama 

maserasi untuk mengetahui pengaruh lama maserasi tersebut terhadap aktivitas 

antibakterinya dan lama maserasi terbaik. Lama maserasi terbaik digunakan untuk 

membandingkan ekstrak “teh hijau” daun karuk dengan ekstrak daun karuk kering 

dan daun karuk segar. Setelah itu, dilakukan penelitian mengenai formulasi 

minuman dari kombinasi ekstrak “teh hijau” daun karuk dengan madu 

menggunakan lama maserasi terbaik untuk menentukan formulasi dengan 

aktivitas antibakteri tertinggi dan dapat diterima konsumen. 

 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah pemanfaatan daun karuk dalam 

pembuatan minuman “teh hijau” daun karuk yang memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri penyebab ISPA, yaitu Staphylococcus aureus dan Pseudomonas 

aeruginosa. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. menentukan lama maserasi “teh hijau” daun karuk yang memiliki aktivitas 

antibakteri terbaik; 

2. membandingkan aktivitas antibakteri ekstrak “teh hijau” daun karuk dengan 

ekstrak daun karuk kering dan daun karuk segar; dan 

3. menentukan formulasi minuman dari kombinasi antara ekstrak “teh hijau” daun 

karuk dengan madu yang memiliki aktivitas antibakteri terbaik. 

  




