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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

WHO menyatakan bahwa penyakit infeksi mulut merupakan masalah 

yang penting dalam dunia kesehatan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di seluruh dunia 

terutama dibidang kesehatan mulut (Petersen, 2005). Salah satu bakteri penyebab 

penyakit mulut adalah Streptococcus mutans (Pieralisi et al, 2009; Srikanth et al., 

2008). Streptococcus mutans merupakan bakteri Gram positif yang umum 

ditemukan di mulut. Pada pasien dengan penyakit periodontitis kronis, terjadi 

peningkatan yang signifikan terhadap jumlah bakteri tersebut daripada keadaan 

normal tanpa penyakit periodontitis (Contardo, 2011). Dunia juga memberi 

perhatian terhadap Escherichia coli, karena bakteri ini sering menimbulkan 

beberapa penyakit serius. Beberapa penyakit yang sering ditimbulkannya adalah 

urinary tract infections, meningitis, peritonitis, mastitis, septicemia, diare, dan 

hemorrhagic colitis (ISDH, 2008; Panganiban, 2012; Radji, 2005). Penelitian 

dilakukan untuk mengeksplorasi senyawa alternatif dari tanaman yang memiliki 

aktivitas antibakteri. Salah satu tanaman yang digunakan sebagai objek penelitian 

adalah kakao. 

Kakao merupakan tanaman tropis yang banyak dibudidayakan untuk 

kepentingan komersial. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan dan Amerika 

Tengah. Suku Maya, Aztec dan Indian telah terlebih dahulu mengenal, 

membudidayakan dan menggunakan tanaman ini untuk digunakan sebagai alat 

barter, campuran dalam makanan, minuman maupun dalam pengobatan (Wahyudi 

et al., 2008). Saat ini kakao banyak digunakan dalam produk makanan, minuman, 

kosmetik dan farmasi (PPKKI, 2004). Bagian yang umum digunakan dalam 

pembuatan produk tersebut adalah biji buahnya, sedangkan kulit buah banyak 

digunakan sebagai pakan ternak. 
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Kulit kakao memiliki kandungan polifenol  yang tinggi (Arlorio et al., 

2008; Han et al., 2010). Kandungan polifenol tersebut antara lain adalah asam 

sinamat, tanin, pirogalol, kuersetin, resorsinol dan epikatekin-3-galat (Fapohunda 

dan Afolayan, 2012). Senyawa mayor yang terdapat dalam kulit kakao adalah (-)-

epikatekin dan asam p-hidroksibenzoat (Arlorio et al., 2008). Komponen fenolik 

diketahui memiliki aktivitas sebagai antioksidan, antiradikal, antikarsinogenik 

(Wollgast & Anklam, 2000 cit Arlorio et al., 2008) dan aktivitas sebagai 

antimikroba ditunjukkan oleh penelitian Osawa et al. (1990). Sel yang 

menghasilkan polifenol dalam kakao banyak terdapat pada jaringan kotiledon dan 

jaringan parenkim buah kakao (Elswer et al., 2010).  

Ekstrak kulit kakao memiliki kemampuan untuk membersihkan plak 

yang disebabkan oleh bakteri (Srikanth et al., 2008). Plak yang terakumulasi di 

mulut dapat menyebabkan terjadinya karies gigi pada anak-anak, periodontitis 

atau penyakit mulut yang lain (Hirao, 2010). Senyawa yang memiliki aktivitas 

antibakteri pada tanaman tersebut adalah prosianidin (Gazzani et al., 2011), 

katekin dan turunannya (Friedman et al, 2006; Si et al., 2006), serta kuersetin 

(Cushnie dan Lamb, 2005).  

Sartini et al. (2007), menunjukkan ekstraksi kulit buah kakao dengan 

aseton : air (7:3) dan etanol 70%. Hasil menunjukkan bahwa kedua ekstrak 

tersebut mampu menghambat pertumbuhan bakteri uji dengan menggunakan 

metode difusi agar. Bakteri uji yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 

Escherichia coli, Salmonella Thyposa, Staphylococcus aureus, dan Streptococcus 

mutan (Sartini et al., 2007). Golongan polifenol yang bersifat polar dapat 

diekstraksi dengan pelarut alkohol seperti etanol (Andersen dan Markham, 2006). 

Maka, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang aktivitas antimikroba ekstrak 

etanol 96% kulit buah kakao terhadap bakteri Streptococcus mutans dan 

Escherichia coli. Pelarut etanol 96% selain menyari senyawa polar, juga menyari 

senyawa semi polar, bahkan dapat menyari senyawa yang nonpolar (Andersen dan 

Markham, 2006; Tiwari et al., 2011). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permsalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah ekstrak etanol kulit buah kakao memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Streptococcus mutans dan Escherichia coli? 

2. Golongan senyawa apa yang terkandung dalam ekstrak etanol kulit buah kakao 

yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap Streptococcus mutans dan 

Escherichia coli? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit buah kakao yang aktif 

sebagai antibakteri terhadap Streptococcus mutans dan Escherichia coli. 

2. Menentukan  golongan senyawa yang ada pada ekstrak etanol kulit buah kakao 

yang aktif sebagai antibakteri terhadap Streptococcus mutans dan Escherichia 

coli dengan metode bioautografi. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.) 

a. Klasifikasi Tanaman 

Sistematika tanaman kakao adalah sebagai berikut : 

Divisi  : Spermatophyta 

Anak divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Anak kelas  : Dialypetalae 

Bangsa  : Malvales 

Suku  : Sterculiaceae 

 Jenis  : Theobroma cacao L.      (PPKKI, 2004) 

b. Ciri Morfologi Buah Kako 

Buah kakao memiliki warna dan bentuk yang bervariasi, tergantung pada 

varietasnya. Biasanya warna buah kakao ketika masih muda berwarna hijau atau 

merah, tetapi ketika sudah menjadi tua akan berubah menjadi kuning ataupun 
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oranye. Permukaan buah dapat kasar atau halus, dan memiliki alur berseling yang 

biasanya berjumlah sepuluh. Kulitnya tebal, tetapi cukup lunak untuk jenis 

Criollo. Ukuran buah ketika sudah masak berkisar antara 10-30 cm dengan 

diameter 7-15 cm. Buahnya memiliki biji yang tersusun lima baris mengelilingi 

porosnya. Penampakan melintang biji terlihat dua kotiledon yang saling melipat 

dan bagian pangkalnya melekat pada embryo axis. Biji buahnya diselimuti daging 

buah berwarna putih untuk jenis Criollo (PPKKI, 2004; Wahyudi et al., 2008). 

      
    (www.koleksifotofoto.com)  (www.infocoklat.blogspot.com) 

         Gambar 1. Buah kakao (Theobroma cacao L).  

c. Khasiat 

Kakao dapat menurunkan tingkat resiko kematian karena kandungan 

antioksidannya yang cukup tinggi. Kandungan antioksidan tersebut dapat 

mengurangi tekanan darah, dan mencegah penyakit kardiovaskuler, serta dapat 

mengurangi aktivitas platelet yang dapat membentuk sumbatan pada pembuluh 

darah (Anonim, 2008). Feniletilamin dalam kakao juga dapat meningkatkan 

mood, meningkatkan gairah seksual dan meningkatkan stamina (DeVroey dan 

Schrauzer, 2010). Kakao juga dapat membersihkan mulut dari plak yang dibentuk 

oleh bakteri, serta menghambat enzim glukosiltranferase yang membentuk glukan 

dalam mulut (Srikanth et al., 2008). 

2. Streptococcus mutans 

Klasifikasi Streptococcus mutans : 

Famili  : Streptococcaceae 

Genus  : Streprococcus 

Spesies : Streptococcus mutans  (Bergey and Boone, 2009) 

http://www.koleksifotofoto.com/
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Bakteri ini merupakan flora normal yang ditemukan pada mulut. 

Peningkatan jumlah dan koloni bakteri ini berhubungan erat dengan peningkatan 

resiko terjadinya beberapa penyakit mulut (Hirao, 2010). 

3. Eschericia coli 

Klasifikasi Escherichia coli : 

Famili   : Enterobacteriaceae 

Genus   : Escherichia 

Spesies  : Escherichia coli             (Manning dan Edward, 2005) 

Escherichia coli banyak ditemukan tumbuh di alam bebas. Bakteri ini 

dapat menyebabkan penyakit walaupun jumlahnya kurang dari 40 sel (Doyle et al, 

2006). Beberapa penyakit yang sering ditimbulkan adalah diare dan demam. 

E.coli ditularkan melalui kontak langsung dengan bakteri, melalui kontaminasi 

makanan dan minuman maupun kontaminasi bakteri di air (ISDH, 2008). 

4. Uji antibakteri 

Uji ini digunakan untuk mengukur respon yang ditimbulkan oleh 

mikroba terhadap antibiotik atau bahan lain yang dapat berfungsi sebagai 

antibakteri. Ada bermacam-macam metode yang digunakan dalam uji antibakteri, 

seperti metode difusi (disc diffusion). Pada metode disc diffusion, piringan yang 

berisi antibakteri diletakkan pada media yang telah ditanami mikroba uji, 

selanjutnya senyawa antibakteri tersebut akan berdifusi dalam media dan 

menghambat pertumbuhan bakteri bahkan membunuh bakteri. Zona hambat dapat 

diketahui dengan adanya warna bening (Pratiwi, 2008). 

Antimikrobia dapat menghambat pertumbuhan ataupun membunuh 

bakteri dengan mekanisme yang bermacam-macam. Mekanisme antibakteri yang 

diketahui adalah : 

a. Merusak DNA bakteri. 

b. Mendenaturasi protein pada bakteri. 

c. Mengganggu fungsi membran sel bakteri. 

d. Pemindahan kelompok sulfihidril bebas. 

e. Antagonisme kimiawi.     (Brooks, 2005)  
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5. Kromatografi lapis tipis dan Bioautografi 

 Kromatografi lapis tipis merupakan bagian dari kromatografi planar. 

Beberapa keuntungan yang diberikan oleh kromatografi ini antara lain : memberi 

fleksibilitas dalam pemilihan fase gerak, dapat dilakukan beberapa optimasi 

pemisahan, proses mudah, semua komponen dalam sampel dapat dideteksi. 

Pendeteksian dapat dilakukan dengan penyemprotan dengan reagen kromogenik, 

menggunakan sinar UV ataupun dengan scanning menggunakan densitometri 

(Rohman, 2009). 

Bioautografi merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui 

senyawa yang dapat berpotensi sebagai antibakteri. Pengujian dapat dilakukan 

dengan penyemprotan suspensi bakteri pada plat KLT maupun dengan meletakkan 

plat KLT diatas media padat yang telah diinokulasi dengan bakteri (Pratiwi, 

2008). 

 

E. Landasan Teori 

Hasil uji antibakteri ekstrak kulit buah kakao dengan menggunakan 

beberapa macam  pelarut, antara lain etanol, etil asetat, heksan, kloroform dan air, 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol lebih poten sebagai antibakteri. Dalam uji 

bioautografi membuktikan senyawa yang bertanggung jawab terhadap efek 

antibakteri tersebut adalah golongan senyawa polifenol, yaitu flavanol (Pasiga, 

2007).  

Ekstrak etanol 70% kulit buah kakao kering memiliki aktivitas antibakteri 

pada mikroba uji (Streptococcus mutans dan Escherichia coli) dengan metode 

difusi agar. Hasil uji menunjukkan bahwa ekstrak etanol kulit buah yang telah 

dikeringkan memberikan efek antibakteri lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

ekstrak kulit buah segar (Sartini et al., 2007).  

Matsumoto (2004) membuktikan ekstrak kulit buah kakao memberikan 

efek antibakteri. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya jumlah S.mutans MT 

8148 pada 21 anak yang diberi perlakuan dengan ekstrak tersebut. Senyawa yang 

bertanggung jawab terhadap efek antibakteri pada kulit kakao diduga merupakan 

senyawa prosianidin (Gazzani et al., 2011).  
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Beberapa golongan polifenol yang bersifat polar dapat diekstraksi dengan 

pelarut organik seperti etanol (Andersen dan Markham, 2006). Senyawa polifenol 

yang memiliki potensi sebagai antibakteri antara lain prosianidin  (Gazzani et al., 

2011), katekin dan turunannya (Friedman et al, 2006; Si et al, 2006), serta 

kuersetin (Cushnie dan Lamb, 2005). 

 

F. Hipotesis 

Ekstrak etanol 96% kulit buah kakao memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Streptococcus mutans dan Escherichia coli. Golongan senyawa yang 

memiliki aktivitas antibakteri adalah golongan fenol. 

 


