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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah 

tanaman kayu manis (Cinnamomum burmanni). Kandungan kimia kayu 

manis antara lain minyak atsiri, safrole, sinamaldehida, tannin, dammar, 

kalsium oksalat, flavonoid, triterpenoid, dan saponin (Utami, 2013). 

Minyak atsiri banyak terdapat di bagian kulit kayu manis. Kandungan  

terbanyak dalam minyak atsiri kulit kayu manis adalah sinamaldehid 60-

70%, p-cimene 0,6-1,2 %, a-pinene 0,2-0,6%, eugenol 0,8%, sinamil asetat 

5%, kariofilen 1,4-3,3%, benzil benzoate 0,7-1,0%. Komponen minyak 

atsiri tersebut memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap E. coli dan  

S. aureus (Balchin, 2006). 

Komposisi aktif dari kulit kayu manis dapat diperoleh dengan 

cara ekstraksi. Proses ekstraksi dapat dilakukan menggunakan pelarut 

yang sesuai. Berbagai teknik ekstraksi telah berkembang dengan didukung  

alat-alat yang modern, namun teknik ekstraksi sederhana dengan 

menggunakan pelarut air masih sering dilakukan terutama oleh masyarakat 

umum seperti merebus tanaman obat (Supriyati, 2011). Penggunaan 

ekstraksi infundasi dan dekoksi merupakan cara ekstraksi sederhana 

dengan pelarut air. Rasio berat bahan dan air adalah 1:10. Ekstraksi 

infundasi merupakan proses penyarian yang umumnya digunakan untuk 

menyari zat kandungan aktif yang larut dalam air dan bahan-bahan nabati 

dengan suhu 90
0 

C selama 15 menit. Pada ekstraksi dekoksi proses 

 

1 



2 

 

   

ekstraksi mirip dengan proses infundasi, tetapi dekoksi membutuhkan 

waktu 30 menit dan suhu pelarut sama dengan titik didih air (Ditjen POM, 

1995). Penggunaan ekstraksi dan zat fitokimia tanaman yang memiliki 

kandungan antimikroba dapat menjadi dasar penemuan antibiotik baru 

dalam terapi kasus infeksi bakteri. 

Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah dalam bidang 

kesehatan dari waktu ke waktu yang terus berkembang. Penyakit infeksi 

dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain atau dari hewan ke manusia. 

Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, contoh bakteri yang dapat 

menyebabkan terjadinya infeksi adalah E. coli dan S. aureus (Gibson, 

1996). 

Escherichia coli merupakan flora normal yang terdapat dalam 

usus, bakteri ini dapat menjadi patogen bila berpindah inang. Tempat yang 

sering terkena infeksi secara klinik adalah saluran kemih, saluran empedu, 

dan tempat-tempat lain dirongga perut. Bakteri ini juga menyebabkan 

penyakit dengan cara melekat pada mukosa intestinal dan menghasilkan 

enterotoksin dan sitosin. Akibatnya adalah kerusakan mukosa, 

pengeluaran sejumlah besar mikus yang menyebabkan diare (Jawetz et al, 

2005). 

Staphylococcus aureus adalah penyebab penyakit infeksi. Dalam 

keadaan normal S.aureus terdapat di saluran pernafasan atas, kulit, saluran 

cerna, dan vagina. Staphylococcus aureus dapat menimbulkan penyakit 

pada hampir semua organ dan jaringan, yang paling rentan terhadap 
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infeksi adalah kulit. Bakteri ini mudah tumbuh pada kulit yang mengalami 

radang, kulit yang mengalami luka mengarah pada infeksi dan proses-

proses bernanah lainnya (Shulman dkk, 1994). 

penelitian Shan (2006) menunjukkan bahwa ekstraksi methanol 

dari kulit kayu manis dapat menghambat E. coli dengan diameter hambat 

8,7 mm dan konsentrasi hambat minimal sebesar 28 %. Selain itu pada 

penelitian Aneja (2009) menunjukkan bahwa ekstraksi aseton kulit kayu 

manis  memiliki aktivitas terhadap S. aureus dengan zona hambat 16 mm 

(MIC 25 mg/ml). 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

eksperimen kulit kayu manis dengan cara ektstraksi infundasi dan dekoksi 

sebagai daya hambat pertumbuhan bakteri, sehingga peneliti mengambil 

judul “AKTIVITAS ANTIBAKTERI KULIT KAYU MANIS 

(Cinnamomum burmanni) DENGAN CARA EKSTRAKSI YANG 

BERBEDA TERHADAP Escherichia coli DAN Staphylococcus aureus. 

 

B. Pembatasan masalah 

Berdasarkan berbagai masalah yang ada perlu dibuat pembatasan 

masalah supaya permasalahan yang akan dibahas tidak meluas. Oleh 

karena itu, peneliti membatasi masalah sebagai berikut: 

a. Subjek penelitian adalah serbuk kulit kayu manis  

b. Objek penelitian adalah E. coli dan S. aureus. 
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c. Parameter dalam penelitian ini adalah diameter zona hambat 

pertumbuhan bakteri E. coli dan S. aureus terhadap serbuk kulit kayu 

manis dengan cara ekstraksi infundasi dan dekoksi. 

 

C. Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

aktivitas antibakteri kulit kayu manis dengan cara ekstraksi infundasi dan 

dekoksi terhadap pertumbuhan bakteri E. coli dan S. aureus ?”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas 

antibakteri kulit kayu manisdengan cara ekstraksi infundasi dan dekoksi 

terhadap pertumbuhan bakteri E. coli dan S. aureus. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan manfaat diantaranya: 

1. Memberi informasi bagi masyarakat bahwa kulit kayu manis dengan 

cara ekstraksi infundasi dan dekoksi dapat digunakan sebagai daya 

hambat pertumbuhan bakteri E. coli dan S. aureus. 

2. Bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah pengetahuan di bidang 

kesehatan kulit kayu manis dengan cara ekstraksi infundasi dan 

dekoksi berpotensi sebagai antibakteri. 
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3. Bagi ilmu pendidikan, terutama bidang pendidikan biologi kulit kayu 

manis dengan cara ekstraksi infundasi dan dekoksi dapat dijadikan 

kajian pembelajaran mikrobiologi terutama dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




