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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Acne vulgaris biasa disebut jerawat merupakan sebuah penyakit 

yang dapat sembuh sendiri dari unit pilosebasea yang terlihat terutama 

pada remaja. Sebagian besar kasus jerawat muncul dengan berbagai lesi 

pleomorfik, terdiri dari komedo, papula, pustula, dan nodul. Meskipun 

pada perjalanan penyakit dari jerawat dapat sembuh dengan sendirinya, 

tetapi sisa dari bekas penyakit tersebut dapat menetap seumur hidup, 

dengan formasi bekas luka berlubang atau hipertrofik (Wolff, et al., 2008). 

Salahsatu penyebab terjadinya jerawat pada kulit adalah bakteri 

Staphylococcus epidermidis, bakteri ini merupakan salah satu spesies 

bakteri dari genus Staphylococcus yang diketahui dapat menyebabkan 

infeksi oportunistik. Bakteri ini secara alami hidup pada kulit dan 

membran mukosa manusia. Staphylococcus epidermidis merupakan salah 

satu penyebab infeksi pada kulit yang ditandai dengan pembentukan abses. 

Staphylococcus epidermidis dapat mengubah diasigliserol dan 

triasigliserol sebaseus menjadi gliserol dan asam lemak yang dapat 

menyebabkan proliferasi hiperkeratosis pada bagian folikuler sehingga 

menimbulkan jerawat (Herslambang, et al., 2015). 

Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. 

Dari Sabang   sampai   Merauke   tersebar    sekitar   40.000    jenis   

tumbuhan    yang mengandung berbagai jenis bahan kimia yang berpotensi 

sebagai bahan pangan, kosmetika  dan obat-obatan. Sejalan  dengan  

semakin berkembangnya industri jamu, obat herbal, fitofarmako dan 

kosmetika tradisional maka penggunaan bahan alam sebagai obat semakin 

diminati masyarakat (Wijaya & Respati, 2012). 
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KEMENKES RI (2010) menyatakan bahwa upaya kesehatan dengan 

obat tradisional merupakan bentuk dari partisipasi dalam mendukung 

peningkatan kesehatan. Menurut Fitriyah N., et.al., (2013), terdapat 

beberapa alasan yang menyebabkan terapi obat tradisional menjadi pilihan 

pengobatan, selain karena biaya pengobatan yang semakin mahal, terapi 

herbal telah lama dipercaya menjadi obat yang harganya murah, bahan 

yang relatif mudah didapat, pembuatan sederhana, dan tidak 

membahayakan karena memakai bahan-bahan alami. 

Salah satu tanaman obat Indonesia yang akhir-akhir ini banyak 

dimanfaatkan adalah daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.). 

Penapisan fitokimia terhadap daun sirih menunjukan adanya kandungan 

minyak atsiri. Beberapa penelitian menunjukkan komponen minyak atsiri 

memiliki aktivitas antibakteri yaitu dapat menghambat atau membunuh 

pertumbuhan bakteri patogen (Marliyana, et al., 2013). 

Hingga saat ini, masih sedikit penelitian mengenai efek antibakteri 

minyak atsiri daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.) terhadap 

bakteri Staphylococcus epidermidis. Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas antibakteri 

minyak atsiri daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.) dalam 

menghambat perkembangan bakteri Staphylococcus epidermidis. Dari 

penelitian ini diharapkan diperoleh data dan fakta yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dapat dibuktikan bahwa 

minyak atsiri daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.) ini benar-

benar berkhasiat sebagai antibakteri Staphylococcus epidermidis. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Apakahpemberian minyak atsiri daun Sirih Merah (Piper crocatum Ruiz 

& Pav.) dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus epidermidis 

secara in vitro? 

2. Apa senyawa mayoritas yang terkandung dalam minyak atsiri daun Sirih 

Merah  (Piper crocatum Ruiz & Pav.) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui efektivitas minyak atsiri daun Sirih Merah (Piper 

crocatum Ruiz & Pav.) terhadap pertumbuhan Staphylococcus 

epidermidis secara in vitro. 

2. Untuk mengetahui senyawa mayoritas yang terkandung dalam minyak 

atsiri daun Sirih Merah  (Piper crocatum Ruiz & Pav.) 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperluas 

pengetahuan tentang manfaat minyak atsiri daun Sirih Merah (Piper 

crocatum Ruiz & Pav.) terhadap Staphylococcus epidermidis. 

2. Manfaat Aplikatif 

Penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan kepada masyarakat 

tentang manfaat daun sirih merahyang dapat digunakan sebagai 

pertimbangan untuk pengembangan uji preklinik dan uji klinik obat-

obat tradisional. 


