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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penggunaan obat herbal telah terkenal di Australia, Amerika Utara, 

Eropa, dan di negara berkembang seperti Indonesia (Heinrich, 2005). Tanaman 

yang dapat digunakan sebagai pengobatan salah satunya adalah tanaman kakao 

(Theobroma cacao L.). Tanaman kakao berasal dari hutan-hutan tropis  di daerah 

Amerika Selatan, digunakan pertama kali oleh orang-orang suku Indian Maya dan 

suku Aztec. Tanaman kakao mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1560 

(Wahyudi dkk., 2008). Tanaman kakao sudah digunakan sejak dulu oleh suku 

Aztec, Olmecs, dan Mayans sebagai obat demam, cemas, batuk dan orang Eropa 

menggunakannya sebagai obat batu ginjal dan luka bakar (Bagetta, et al, 2012).  

Kakao kaya akan kandungan polifenol di antaranya: katekin (37%), 

antosianin (4%), dan proantosianin (57%) (Hii et al., 2009). Kulit buahnya 

mengandung senyawa fenolik seperti: tanin, kuersetin, epikatekin-3-galat, 

resorsinol, asam sinamat, dan pirogalol (Fopundan dan Afolayan, 2012). 

Penelitian Pasiga (2007) menunjukkan bahwa ekstrak kasar etanol kulit buah 

kakao mengandung tanin, polifenol, flavonoid, alkaloid, dan steroid. Polifenol 

merupakan suatu senyawa yang bersifat polar (Evans, 2002). Polifenol pada kakao 

memiliki khasiat sebagai antioksidan (Arlorio et al., 2005), antikanker, 

antiinflamasi dan antitrombotik (Hii et al., 2009). Ekstrak metanol 50% dan 

ekstrak etanol 70% kakao banyak mengandung polifenol yang mempunyai 

aktivitas sebagai antibakteri (Hirao, 2010). Kakao terbukti mengandung senyawa 

aktif yang dapat dimanfaatkan, terutama kulit buah kakao yang selama ini hanya 

digunakan sebagai limbah. 

  Penelitian Sartini et al, (2011) menunjukkan bahwa ekstrak aseton 

70%v/v merupakan penyari yang optimal untuk mendapatkan komponen 

antibakteri pada kulit buah kakao yang segar dibandingkan ekstrak etanol 70%v/v  
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pada kulit buah kakao kering terhadap bakteri S. mutans dan E. coli. S. mutans 

merupakan flora normal pada saluran pernafasan atas (Jawetz, 2001) yang dapat 

menyebabkan karies gigi (Pratiwi, 2008). E. coli merupakan flora normal yang 

memiliki faktor virulensi ekstra yang bersifat patogenik (Pratiwi, 2008). Infeksi E. 

coli sering kali berupa diare yang disertai darah, kejang perut, demam dan dapat 

menyebabkan gangguan pada ginjal (Radji, 2010). 

Terdapatnya senyawa fenolik dari kulit buah kakao yang bersifat polar 

dan memiliki potensi antibakteri, maka digunakan pelarut aseton untuk ekstraksi. 

Pelarut aseton merupakan senyawa yang bersifat volatil, larut dalam air dan 

memiliki toksisitas yang rendah, khususnya tanaman yang banyak mengandung 

senyawa fenolik yang memiliki aktivitas antibakteri (Tiwari et al., 2011). 

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian fraksi etanol-air ekstrak 

aseton kulit buah kakao terhadap bakteri S. mutans dan E. coli . 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 
1. Apakah fraksi etanol-air ekstrak aseton kulit buah kakao mempunyai aktivitas 

antibakteri terhadap Streptococcus mutans dan Escherichia. coli? 

2. Golongan senyawa apa yang terkandung dalam fraksi etanol-air ekstrak 

aseton kulit buah kakao yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Streptococcus mutans dan Escherichia coli? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1.  Mengetahui aktivitas antibakteri fraksi etanol-air ekstrak aseton kulit buah 

kakao terhadap Streptococcus mutans dan Escherichia coli dengan mengukur 

diameter zona hambatnya.  
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c. Kandungan  

Biji kakao kaya akan kandungan kimia seperti senyawa-senyawa fenolik 

diantaranya: katekin, epikatekin, proantosianidin glikosida, dan polifenol 

(Sakagami et al., 2008). Kulit buah kakao mengandung tanin, pirogalol, 

resorsinol, kuersetin, asam sinamat (Fopundan dan Alofayan, 2012), alkaloid, dan 

steroid (Pasiga, 2007). 

2. Streptococcus mutans 

Klasifikasi Streptococcus mutans 

Famili : Streptococcaceae 

Genus : Streptococcus 

Spesies : Streptococcus mutans (Bergey and Boone, 2009) 

Streptococcus mutans merupakan jenis bakteri spesifik penghasil asam 

yang dapat menempel pada permukaan gigi dan dapat menyebabkan kerusakan 

pada struktur gigi (Forssten, 2010). Selain itu juga merupakan bakteri yang 

dominan dalam pembentukan plak dan perkembangan karies (Ardani dan 

Hertiani, 2010). Karies gigi terjadi akibat pertumbuhan Streptococcus mutans 

yang menempel pada permukaan gigi yang mengekskresikan heksosil transferase 

yang mengubah sakarosa menjadi polifruktosa (Pratiwi, 2008). 

3. Escherichia coli 

Klasifikasi Escherichia coli 

Famili : Enterobacteriaceae 

Genus : Eschericia 

Species : Escherichia coli  (Manning dan Edward, 2005) 

Escherichia coli termasuk bakteri Gram negatif, berbentuk batang 

pendek  (kokobasil) (Radji, 2010), dan dapat memfermentasi laktosa dan glukosa 

serta menghasilkan gas. Escherichia coli adalah flora normal pada gastro 

intestinal manusia (Jawetz, 2001) dan diduga membantu dalam pembentukan 

vitamin K yang penting dalam pembekuan darah (Entjang, 2003). Escherichia coli 

mempunyai faktor virulensi yang membuatnya bersifat patogenik (Pratiwi, 2008). 

Bakteri menjadi patogen ketika bakteri mencapai jaringan di luar intestinal normal 
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atau flora normal yang kurang umum (Jawetz, 2005). Penyakit infeksi yang sering 

ditimbulkannya adalah diare (Southwick, 2003). 

4. Antibakteri  

Antibakteri adalah obat pembasmi bakteri, khususnya bakteri yang 

merugikan manusia (Setiabudy, 2008). Antibakteri yang ideal menunjukkan 

toksisitas selektif. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa obat 

berbahaya bagi parasit dan tidak membahayakan bagi inang (Jawetz, 2001). 

Umumnya antibakteri hanya efektif terhadap beberapa bakteri patogen. 

Antibakteri yang hanya menghentikan pertumbuhan disebut bakteriostatik, 

sedangkan yang dapat membunuh disebut bakterisidal. Antibakteri yang bersifat 

bakteriostatik dapat berubah menjadi bakterisidal jika dosis ditingkatkan 

(Setiabudy, 2008). 

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibakteri dibagi menjadi lima 

kelompok, yaitu (Setiabudy, 2008) : 

1). Menghambat metabolit esensial sel mikroba 

2). Menghambat sintesis dinding sel 

3). Mengganggu keutuhan membrane sel mikroba 

4). Menghambat sintesis protein sel mikroba 

5). Menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba.   

5. Metode Ekstraksi dan Fraksinasi 

Metode dasar dari ekstraksi adalah maserasi. Maserasi merupakan 

metode penyarian yang dilakukan dengan cara memasukkan simplisia ke dalam 

wadah dengan pelarut yang sesuai pada suhu kamar selama 3 hari hingga larut 

(Handa, 2008).  

Teknik pemisahan dengan menggunakan metode partisi biasanya 

melibatkan dua pelarut yang tidak campur dalam sebuah corong pisah. Pada 

metode ini campuran didistribusikan kedalam kedua pelarut berdasarkan 

perbedaan koefisien partisi. Metode  partisi mudah digunakan dan sangat efektif 

digunakan untuk pemisahan campuran dalam skala besar dari ekstrak kasar bahan 

alam (Otsuka, 2006). 
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6. Metode Difusi 

Metode difusi Agar merupakan metode yang paling sering digunakan 

(Jawetz, 2001). Metode disc diffusion (test Kirby & Bauer) digunakan untuk 

menentukan aktivitas agen antibakteri. Piringan yang berisi agen antibakteri 

diletakkan pada media Agar yang telah ditanami mikroorganisme yang akan 

berdifusi pada media Agar tersebut. Area yang jernih mengindikasikan adanya 

hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh antibakteri pada permukaan media 

Agar (Pratiwi, 2008). 

7. Bioautografi 

Uji bioautografi merupakan metode spesifik untuk mendeteksi bercak 

pada kromatogram hasil KLT yang memiliki aktivitas antibakteri, antifungi, dan 

antivirus. Keuntungannya adalah efisien untuk mendeteksi adanya senyawa 

antimikroba dan memungkinkan untuk mengisolasi senyawa aktif tersebut. 

Kerugiannya adalah tidak dapat digunakan untuk menentukan KHM dan KBM. 

Bioautografi yang digunakan yaitu bioautografi kontak: dengan menyentuhkan 

plat KLT pada permukaan media. Senyawa aktif tampak sebagai area jernih 

dengan latar belakang keruh (Pratiwi, 2008). 

 

E. Landasan Teori 

Ekstrak aseton 70% v/v kulit buah kakao segar dengan konsentrasi 1,0 

mg/disk berpotensi sebagai antibakteri dan memiliki zona hambat terhadap 

Escherichia coli (10,25 mm) dan Streptococcus mutans (10,20 mm). Sedangkan 

ekstrak etanol 70% v/v kulit buah kakao kering dengan konsentrasi 1000µg/disk 

memiliki zona hambat terhadap Escherichia coli (8,15 mm) dan Streptococcus 

mutans (8,95 mm) (Sartini et al, 2011). 

Kulit buah kakao mengandung senyawa fenolik seperti: tanin, kuersetin, 

epikatekin-3-galat, resorsinol, asam sinamat, pirogalol (Fopundan dan Afolayan, 

2012), polifenol, flavonoid, steroid, dan alkaloid (Pasiga, 2007).  

Polifenol merupakan suatu senyawa yang bersifat polar (Evans, 2002). 

Penelitian Hirao (2010) menunjukkan bahwa ekstrak metanol 50% dan ekstrak 
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etanol 70% dari kakao banyak mengandung polifenol yang bertanggungjawab 

terhadap aktivitas antibakteri. 

 

F. Hipotesis 

Fraksi etanol-air ekstrak aseton kulit buah kakao (Threoboma cacao L.) 

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Streptococcus mutans dan Escherichia 

coli. Golongan senyawa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antibakteri 

yaitu fenolik.  

 


