
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Daun Sirih (Piper betle Linn) dan Daun Jambu Biji (Psidium guajava Linn)  

merupakan dua tumbuhan yang sangat dikenal di Indonesia karena tumbuhan tersebut 

dapat ditemui dimana-mana.
1
 Ketersediaan dua tumbuhan tersebut yang banyak dan 

mudah di dapat membuat banyak masyarakat khususnya mereka yang di desa yang mulai 

memanfaatkan Daun Sirih (Piper betle Linn) untuk pengobatan luka baik di kulit dengan 

menumbuk dan mengoleskannya di tempat luka, maupun pengobatan luka di rongga 

mulut dengan merebus daun dan menggunakan air rebusannya sebagai obat kumur.
2
 

Kemampuan Daun Jambu Biji (Psidium guajava Linn) juga sangat kaya dari 

kemampuannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, agen antidiare sampai kandungan 

ekstrak tersebut yang bersifat bakterisid.
3
  

Hal tersebut mendorong para ahli untuk mencari tahu lebih banyak tentang kedua 

daun tersebut sehingga dapat ditemui banyak jurnal-jurnal baik nasional maupun 

internasional tentang kandungan dan daya antiseptik dari ekstrak kedua daun tersebut. 

Seperti penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya membuktikan bahwa Ekstrak Daun 

Sirih  memiliki pengaruh pada pertumbuhan koloni bakteri Staphylococcus aureus dan 

Eschericia coli dengan terbentuknya clear zone area pada media uji.
4
 Penelitian lain juga 

membuktikan bahwa gel ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium guajava Linn.) dapat 

mempercepat penyembuhan luka bakar pada mencit (Mus musculus)  karena sifat 

antiseptiknya.
5
  



 

 

Oleh sebab itu untuk melanjutkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan dan 

dibuktikan sebelumnya tentang daya antiseptik dari Daun Jambu Biji (Psidium guajava 

Linn.) dan Daun Sirih (Piper betle Linn)  maka diperlukan perbandingan antara keduanya 

dalam kemampuan antiseptiknya dalam membasmi kuman gram positif dan negatif yang 

banyak ditemukan di sekitar lingkungan hidup. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian 

dengan judul “Perbandingan Antiseptik Ekstrak Daun Sirih (Piper betle Linn) dengan 

Daun Jambu Biji (Psidium guajava Linn) terhadap Pertumbuhan Koloni Bakteri 

Staphylococcus aureus dan Eschericia coli.” 

1.2 Perumusan Masalah 

Walaupun sudah ada penelitian yang membuktikan pemanfaatan ekstrak Daun 

Sirih dan Daun Jambu Biji sebagai antiseptik baik itu untuk mempercepat luka maupun 

sebagai penghambat pertumbuhan koloni bakteri Staphylococcus aureus dan Eschericia 

coli, tetapi belum ada penelitian yang membandingkan kemampuan keduanya, bahkan 

kemampuan kedua antiseptik tersebut ketika dicampurkan. Sehingga penelitian ini harus 

dilakukan untuk dapat memanfaatkan bahan alami yang sangat banyak ditemukan dengan 

cermat dan lebih bermanfaat. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Bagaimana perbandingan tingkat daya antiseptik dari ekstrak Daun Sirih (Piper 

betle Linn) dengan ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium guajava Linn) dengan campuran 

ekstrak Daun Sirih (Piper betle Linn) dan Ekstrak Daun Jambu Biji (Psidium guajava 

Linn)  terhadap koloni bakteri Staphylococcus aureus dan Eschericia coli 



 

1.4 Tujuan Umum dan Khusus 

1.4.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan ekstrak Daun Sirih dan Daun 

Jambu Biji sebagai antiseptik dengan efisien sehingga pemanfaatan ekstrak 

tumbuhan sebagai antiseptik alami menjadi pilihan yang baru untuk dunia 

kesehatan. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Penelitian ini memiliki tujuan khusus untuk mengetahui perbandingan 

antara kemampuan ekstrak Daun Sirih, Daun Jambu Biji, atau campuran 

keduanya sebagai antiseptik dengan melihat kemampuannya menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Eschericia coli 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan bidang kedokteran 

khususnya mikrobiologi yang dalam hal ini bakteri, dan menambah wawasan 

bidang biologi yakni pemanfaatan flora sebagai pengobatan alami 

2. Kegunaan yang dapat dicapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan 

penelitian ini adalah untuk menggunakan bahan antiseptik yang terbaik tersebut 

menjadi antiseptik yang siap pakai, sehingga pemanfaatan bahan alami sebagai 

antiseptik benar-benar dapat aplikatif di dunia kesehatan 

 

 




