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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Di Indonesia, dapat ditemukan berbagai macam jenis tanaman yang dapat 

digunakan sebagai sumber obat-obatan alami. Daun karuk (Piper sarmentosum 

Roxb. ex Hunter) merupakan tumbuhan yang dapat digunakan sebagai sumber 

obat alami. Daun karuk dapat tumbuh di negara yang tropis dan subtropis 

sehingga dapat ditemukan di negara Indonesia (Amran, et al., 2010). Daun karuk 

dapat digunakan untuk bahan memasak (Amran, et al., 2010) dan dipercaya 

mempunyai khasiat sebagai tanaman obat yang dapat menyembuhkan berbagai 

macam penyakit, seperti sakit gigi, asma, batuk, nyeri pada tulang, dan penyakit 

lain yang disebabkan oleh bakteri dan jamur (Diastuti, et al., 2004).  

 Terdapat banyak manfaat yang diperoleh dari daun karuk, diantaranya 

kandungan fitokimia seperti alkaloid (amide, flavonoid, pyrones) dan dapat 

digunakan sebagai antituberkolosis, antikanker, antimalaria, antioksidan, dan 

hypoglycaemic (Amran, et al., 2010). Ekstrak metanol daun karuk menghasilkan 

fenil propanoid yang mempunyai kemampuan sebagai aktivitas antimikroba, 

seperti Escherichia coli dan Bacillus subtilis (Chieng, et al., 2008). Ekstrak 

metanol daun karuk juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri Gram negatif 

dan Gram positif, seperti Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus 

(Chahal et al., 2011). 

Jeruk nipis (Citrus aurantifolia Swingle) merupakan tanaman perdu yang 

dapat ditemukan di  Indonesia. Jeruk nipis sering digunakan oleh masyarakat luas 
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sebagai bumbu masak dan obat tradisional. Khasiat dari jeruk nipis sering 

dimanfaatkan sebagai obat penurun panas, diare, antiinflamasi dan antibakteri. Air 

perasan jeruk nipis dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur, seperti 

Eschericia colli, Streptococcus haemolyticus, dan Staphylococcus aureus (Razak, 

et al., 2013; Haq, et al., 2010). Menurut Hardoko dan Yuliana (2014), minyak 

pada kulit jeruk nipis dapat menghambat jamur patogen dan bakteri patogen 

seperti Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella paratyphi, 

Steptococcus faecalis, Escherichia coli, dan Klesiellapneumoniae. 

Senyawa kimia dalam jeruk nipis yang dapat dimanfaatkan antara lain 

adalah asam sitrat, asam amino (triptofan dan lisin), minyak atsiri (limonene, 

linalin asetat, Geranil asetat, fellandren, sitral, lemon kamfer, kadinen, 

aktialdehid, dan anildehid), vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Komponen 

asam sitrat pada jeruk nipis dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri. Asam sitrat 

dapat digunakan sebagai pengawet yang dapat menghambat pertumbuhan 

Sacharomyces cerevisae dan Zygosaccharomyces bailii (Haq, et al., 2010). 

Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) merupakan salah satu penyebab 

kematian di dunia yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Penyakit ISPA 

dapat menyerang saluran pernafasan, mulai dari hidung, tenggorokan, dan paru-

paru (Rudianto, 2013). ISPA dibagi menjadi dua, yaitu Infeksi saluran pernafasan 

atas dan infeksi saluran pernafasan bawah. Menurut WHO (2008), ISPA 

merupakan penyakit menular melalui kontak langsung antar manusia, udara, dan 

droplet yang disebabkan oleh infeksikus. Gejala yang timbul akibat ISPA 

diantaranya ialah demam, batuk, nyeri tenggorokan, sesak nafas atau kesulitan 

bernafas.  
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Lebih dari 90% penyebab infeksi saluran pernafasan disebabkan oleh 

virus. Infeksi saluran pernafasan atas disebabkan oleh rhinoviruses (30—50%), 

coronaviruses (5—20%), influenza, parainfluenza, dan adenovirus (Ellis, 1998). 

ISPA dapat disebabkan oleh bakteri dari Gram negatif dan bakteri patogen genus 

Streptococcus, Staphylococcus, Pneumococcus, Haemophilus, Bordetella, dan 

Corynebakterium. ISPA yang disebabkan oleh virus berasal dari golongan 

Miksovirus, Adenovirus, Coronavirus, Picornavirus, Mikoplasma, dan 

Herpesvirus. (Rudianto, 2013).  

Menurut Chahal, et al (2011) pemanfaatan akar dan daun karuk di 

Malaysia dapat menyembuhkan sakit kepala. Buah dan daun karuk dapat 

digunakan untuk menyembuhkan expectorant, batuk dan asma. Oleh karena itu, 

pemanfaatan ekstrak daun karuk dapat dilakukan dengan membuatnya menjadi 

produk pangan fungsional. Berdasarkan BPOM (2005) pangan fungsional 

merupakan pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen 

fungsional yang berdasarkan kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu, 

terbukti tidak membahayakan dan bermanfaat bagi kesehatan. Pangan fungsional 

merupakan pangan yang dapat dikonsumsi sebagai komponen dalam diet sehari-

hari, bukan berbentuk kapsul, tablet ataupun bubuk tetapi berbentuk cairan atau 

minuman yang dapat bermanfaat untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit 

karena adanya komponen zat-zat gizi didalamnya (Goldberg, 1994). 

Ektraksi daun karuk yang dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri P. aeruginosa dan S. aureus (Saad, et al., 

2014). Ektraksi daun karuk dengan menggunakan metode maserasi selama 1 hari 

dengan pelarut etanol dapat digunakan sebagai antifungal (Wanchaitanawong, et 
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al., 2005). Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Kawsud, et al 

(2014) maserasi daun karuk yang dilakukan selama 3 hari dengan menggunakan 

pelarut etanol dapat menghambat pertumbuhan Candida albicans. Maserasi daun 

karuk yang dilakukan selama 7 hari dengan menggunakan pelarut etanol dapat 

berperan sebagai larvaicidal (Chaitong, et al., 2006). Sehingga lama maserasi 

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

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hardoko dan Yuliana (2014) 

penambahan madu ke dalam sari jeruk nipis dengan kombinasi antara jeruk nipis : 

madu (50:50) pada produk pangan dapat menghambat pertumbuhan bakteri S. 

aureus dan S. pyogenes. Rasio penambahan sari jeruk nipis : madu dikembangkan 

pada penelitian ini menjadi 1:1, 1:2, 1:3, dan 1:4 untuk menutupi rasa asam dari 

jeruk nipis. Penelitian yang dilakukan oleh Fransisca (2013) konsentrasi ekstrak 1 

MBC, 2 MBC, 3 MBC, dan 4 MBC diaplikasikan pada produk pangan, sehingga 

pada penelitian ini digunakan level dosis ekstrak 1 MBC, 2 MBC, 3 MBC, dan 4 

MBC. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lama maserasi daun karuk 

terbaik yang dapat menghambat bakteri penyebab ISPA. Penelitian juga dilakukan 

untuk melakukan pemanfaatan ekatrak daun karuk dapat dijadikan sebagai 

minuman fungsinonal untuk menghambat bakteri penyebab ISPA. Selain itu 

untuk meningkatkan aktivitas antibakteri dari minuman fungsional ekstrak daun 

karuk, ditambahkan rasio sari jeruk nipis : madu dengan dosis ekstrak daun karuk. 

Penambahan madu untuk menambahkan rasa manis pada minuman fungsional 

ekstrak daun karuk. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menghasilkan 
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minuman fungsional ekstrak daun karuk yang dapat menghambat aktivitas bakteri 

Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa.  

 

1.2 Perumusan Masalah   

Daun karuk merupakan tanaman yang mempunyai banyak khasiat 

diantaranya dapat digunakan sebagai obat alami yang dapat menyembuhkan 

penyakit seperti batuk, asma, dan sakit gigi. Komponen fenil propanoid dalam 

daun karuk dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Beberapa penelitian 

menunjukan bahwa ekstrak daun karuk dengan menggunakan berbagai pelarut 

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri  Staphylococcus aureus dan 

Pseudomonas aeruginosa penyebab ISPA. Penelitian mengenai aktivitas 

antibakteri minuman fungsional esktrak daun karuk dengan penambahan jeruk 

nipis : madu belum dilakukan.  

Penelitian ini, daun karuk diekstrak menggunakan pelarut etanol food 

grade dengan berbagai lama maserasi untuk mengetahui lama maserasi terbaik 

yang mempunyai aktivitas antibakteri. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan 

untuk mengetahui formulasi minuman fungsional ekstrak daun karuk dengan 

penambahan rasio sari jeruk nipis : madu pada lama maserasi terbaik yang 

mempunyai aktivitas antibakteri tertinggi dan dapat diterima oleh konsumen.  
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk membuat minuman 

fungsional dari ekstrak daun karuk yang dapat menghambat aktivitas 

pertumbuhan bakteri penyebab penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernafasan Akut). 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. menentukan lama maserasi daun karuk dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus penyebab 

ISPA; 

2. menentukan rasio sari jeruk nipis : madu dengan dosis ekstrak daun karuk 

sebagai formulasi minuman fungsional ekstrak daun karuk yang menghambat 

pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Staphylococcus aureus 

penyebab ISPA dan diterima konsumen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




