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ABSTRAK  

 

Kombucha merupakan minuman hasil fermentasi dari starter 

kombucha berupa nata yang berasal dari simbiosis antara bakteri 

Acetobacter sp. dan khamir Saccharomyces sp. dengan medium yang 

digunakan untuk membuat minuman sehari-hari seperti teh, kopi, dan 

rosella. Antibakteri merupakan zat yang dapat menghambat 

pertumbuhan atau bahkan membunuh bakteri. Beberapa bahan alami 

seperti kombucha dan  daun  sirsak (Annona muricata L.) memiliki 

kandungan yang berperan sebagai antibakteri. Tujuan dari penelitian  

ini yaitu untuk mengetahui kemampuan kombucha daun sirsak 

(Annona muricata L.) sebagai antibakteri terhadap bakteri 

Propionibacterium acnes . Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif yang dilakukan dengan metode difusi  sumuran untuk 

melihat zona hambat yang terbentuk dari kombucha daun sirsak 

(Annona muricata L.). Hasil dari penelitian ini menunjukkan zona 

hambat pada konsentrasi gula 10% (b/v) sebesar 7,3 mm, konsentrasi 

13% (b/v)  sebesar 7,6 mm, konsentrasi 16% (b/v) sebesar 9,6 mm,  

dan pada konsentrasi 19% (b/v) didapat diameter zona hambat 

tertinggi yaitu  sebesar 10,6 mm,  Hasil menunjukkan bahwa semakin 

tinggi konsentrasi gula yang diberikan, semakin besar diameter zona 

hambat yang terbentuk.   

 

Kata  kunci : Antibakteri, Daun sirsak (Annona muricata), Kombucha, 

Propionibacterium acnes 
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ABSTRACT 

 

Kombucha is a fermented drink from kombucha starter in the form of 

nata which comes from a symbiosis between the bacteria Acetobacter 

sp. and yeast Saccharomyces sp. with the medium used to make 

everyday drinks such as tea, coffee, and rosella. Antibacterial is a 

substance that can inhibit the growth or even kill bacteria. Some 

natural ingredients such as kombucha and soursop leaf (Annona 

muricata L.) contain antibacterial properties. The purpose of this study 

was to determine the ability of soursop leaf kombucha (Annona 

muricata L.) as an antibacterial against Propionibacterium acnes 

bacteria. This research is a qualitative research which was conducted 

using the well diffusion method and looked at the inhibition zone 

formed from soursop leaf kombucha (Annona muricata L.).The results 

of this study showed that the inhibition zone at 10% (b/v) sugar 

concentration was 7,3 mm, 13% (b/v) concentration was 7,6 mm, 16% 

(b/v) sugar concentration was 9,6 mm and at 19% (b/v) concentration 

the highest inhibition zone was 10,6 mm. The results showed that the 

higher the given concentration, the wider the inhibition zone formed. 

Key words : Antibacterial, Kombucha, Soursop leaf (Annona muricate 

L.), Propionibacterium acnes 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal penulis akan menjelaskan maksud dari 

judul skripsi ini untuk memahami dan untuk menghindari 

kesalahpahaman. Skripsi ini berjudul. Uji Antibakteri 

Kombucha Daun Sirsak (Annona muricata L).  Terhadap 

Bakteri Propionibacterium acnes. Adapun uraian beberapa 

istilah yang terdapat dalam judul skripsi, sebagai berikut : 

1. Uji adalah Percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu,
1
 

2. Antibakteri adalah suatu zat yang dapat mengganggu 

pertumbuhan atau mematikan bakteri dengan cara 

mengganggu metabolisme mikroba yang merugikan. 

Antibakteri hanya dapat digunakan jika mempunyai sifat 

toksik selektif, artinya mampu mematikan bakteri-bakteri 

yang menyebabkan penyakit namun tidak beracun bagi 

pengguna. 
2
 

3.  Kombucha adalah suatu zat yang dapat mengganggu 

pertumbuhan atau mematikan bakteri dengan cara 

mengganggu metabolisme mikroba yang merugikan. 

Antibakteri hanya dapat digunakan jika mempunyai sifat 

toksik selektif, artinya mampu mematikan bakteri-bakteri 

yang menyebabkan penyakit namun tidak beracun bagi 

pengguna. 
3
 

Teh kombucha sendiri merupakan minuman hasil 

fermentasi larutan teh manis dengan memanfaatkan 

pertumbuhan simbiosis antara yeast dan bakteri yang mampu 

bertindak sebagai antibakteri. Kandungan zat pada teh 

kombucha yang berperan sebagai antibakteri  yaitu asam 

organik, khususnya  asam  asetat penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Al Kalifawi (2014) menunjukkan bahwa 

                                                           
1 {Kamus Besar Bahasa Indonesia} 
2 Rudy Hidana, “Daya Hambat Ekstrak Daun Sirsak Terhadap Pertumbuhan 

Bakteri,” Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada 11, no. 1 (2014). 
3 Rudy Hidana, “Daya Hambat Ekstrak Daun Sirsak Terhadap Pertumbuhan 

Bakteri,” Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada 11, no. 1 (2014). 
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kombucha teh hitam mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri Propionibactrium Acnes yaitu bakteri yang dapat 

menyebabkan jerawat.
4
 

Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan sumber 

daya alam  melimpah, salah satunya adalah tanaman obat. 

Penggunaan tanaman obat secara luas oleh masyarakat 

disebabkan selain karena alami, mudah didapat, serta harganya 

murah juga karena resiko efek samping penggunaannya jauh 

lebih aman dibandingkan obat-obatan kimia. Peningkatan 

resistensi bakteri terhadap beberapa antibiotik memberikan 

peluang besar dalam memanfaatkan potensi tanaman obat. Salah 

satu tanaman yang dikenal oleh masyarakat dan digunakan 

sebagai obat adalah tanaman buah sirsak (Annona muricata L). 

Selain menyembuhkan kanker, buah sirsak juga berfungsi sebagai 

antibakteri, antijamur (fungi), yang efektif melawan berbagai 

jenis parasite atau cacing. Daun sirsak mengandung bahan aktif, 

seperti saponin, flavonoid, dan tanin).
5
 

Telah dilaporkan bahwa aktivitas antibakteri ekstrak daun 

Sisak (Annona muricata L.) dipengaruhi karena keberadaan tanin, 

triterpenoid, dan glikosida flavonoid pada daunnya 4,5. Selain 

daun jambi biji, salah satu tanaman yang secara tradisional 

digunakan untuk mengobati jerawat adalah daun sirsak (Annona 

muricata L.). Analisis kimia dari ekstrak daun sirsak yang telah 

dilakukan oleh penelitian sebelumnya, menunjukkan hasil bahwa 

adanya metabolit sekunder antara lain tannin, steroid, kardiak 

glikosida, dll. Memiliki efek antibakteri pada beberapa strain 

bakteri seperti Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus 

vulgaris, Streptococcus pyrogenes, Bacillus subtilis, Salmonella 

typhimurium, Klebsiela pneumonia, dan Enterobacter aerogenes 

Pada penelitian sebelumnya yang diujikan terhadap hewan 

                                                           
4 Sylvia T. Pratiwi, Mikrobiologi Farmasi, ed. Rina Astikawati and Amalia 

Safitri, 1st ed. (Jakarta: Pernerbit Erlangga, 2008). 
5 Muhammad Muizuddin and Elok Zubaidah, “Study Antibacteria Activity of 

Kefir Soursop Leaf Tea from Various Brands of Soursop Leaf Tea in the Market,” 

Jurnal Pangan Dan Agroindustri 3, no. 4 (2015): 1662–72. 
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menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun sirsak (Annona 

muricata L.) memiliki aktivitas anti inflamasi.
6
 

Keberadaan senyawa metabolit sekunder menjadi faktor 

penting melalui mekanismenya terhadap bakteri. Bakteri 

merupakan salah satu penyebab penyakit infeksi yang paling 

banyak diderita oleh masyarakat saat ini, khususnya di negara 

berkembang seperti halnya Indonesia. Tanin merupakan 

komponen zat organik yang sangat kompleks, termasuk senyawa 

aktif metabolit sekunder yang diketahui mempunyai beberapa 

khasiat yaitu sebagai astringen, anti diare, antibakteri, dan 

antioksidan. Steroid merupakan salah satu golongan senyawa 

metabolit sekunder yang diketahui mempunyai aktivitas 

bioinsektisida, antibakteri, antifungi, dan antidiabetes. Presentasi 

tertinggi komponen kimia penyusun minyak atsiri daun nilam 

adalah patchouli alkohol yang memiliki kemampuan sebagai zat 

antibacterial, antiemetic, dan antifungal.
7
 

Propionibacterium acnes adalah target utama pada 

pengobatan antibakteri untuk jerawat. Sebenarnya aksi 

Propionibacterium acnes dalam perkembangan lesi jerawat 

masih dalam penelaahan. Namun, berdasarkan pada beberapa 

data kemungkinan Propionibacterium acnes beraksi dengan 

memproduksi beberapa substansi penyebab inflamasi (seperti 

lipase, faktor kemotaktik, dll) yang menginduksi perkembangan 

lesi jerawat. Tanaman yang terbukti secara ilmiah memiliki 

aktivitas anti jerawat adalah daun jambu biji (Psidium guajava 

L). Ekstrak aseton air (7:3) daun jambu biji memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Propionibacterium acnes, Staphylococcus 

aureus dan Staphylococcus epidermidis.
8
 

                                                           
6 Tri Nofi Yani and Effionora Anwar, “Formulasi Emulgel Yang Mengandung 

Ekstrak Etanol Daun Binahong (Anredera Cordifolia (Ten.) Steenis) Dan Uji 

Aktivitasnya Terhadap Propionibacterium Acnes Secara In Vitro,” Jurnal 

Kefarmasian 6, no. 2 (2016). 
7 Samekto Wibowo Agustin Teti, Moh. Afandi, “Jurnal Kesehatan Bakti Tunas 

Husada Volume 12 No 1 Agustus 2014,” KESEHATAN BAKTI TUNAS HUSADA 12, 

no. 1 (2014): 112–27. 
8 T. Pratiwi, Mikrobiologi Farmasi. 
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Jadi yang penulis maksud dari judul skripsi tentang Uji  

Antibakteri Kombucha Daun Sirsak (Annona muricata L)  

Bakteri Propionibacterium acnes yaitu mengetahui bagaimana 

kemampuan kombucha daun sirsak (Annona muricata L.) dalam 

sebagai antibakteri terhadap bakteri jerawat dengan 

menggunakan daun sirsak yang sudah dikeringkan yang 

kemudian akan dicampur dengan baby kombucha dan akan 

diujikan ke bakteri jerawat yaitu bakteri Propionibaterium Acnes. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Kelainan kulit yang paling umum terjadi di seluruh dunia 

adalah jerawat. Acnes vulgaris yang merupakan penyakit 

inflamasi kronik yang terjadi pada unit pilosebaseus. Penyakit ini 

terjadi terutama pada usia dewasa muda dan dapat sembuh 

sendiri. Akne juga merupakan penyakit multifaktorial yang 

berkembang di dalam folikel sebaseus. Patooisiologi akne terjadi 

karena adanya 4 faktor yang saling berpengaruh yaitu 

hiperkeratinisasi folikuler, kolonisasi bakteri Propionibacterium 

acnes, peningkatan produksi sebum, dan inflamasi.
9
 

Jerawat merupakan permasalahan di wajah yang melanda 

banyak orang mayoritas para kaum  hawa. Hal ini disebabkan 

oleh beberapa faktor. Salah satu penyebabnya bakteri jerawat 

yaitu Propionibacterium acnes bakteri ini timbul di wajah yang 

menyebabkan seseorang tidak percaya diri untuk tampil di depan 

umum sehingga tidak dapat menggali potensi diri. Dalam hal ini 

mereka yang mengalami infeksi ini berusaha menghilangkan 

jerawat dengan melakukan berbagai cara yaitu salah satu 

memakai produk yang mengandung bahan kimia berbahaya yang 

dapat menimbulkan efek samping. Maka dari itu pentingnya 

penelitian ini dilakukan adalah untuk meminimalisir adanya efek 

samping dalam pengobatan atau penyembuhan infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri jerawat Propionibacterium acnes yaitu 

                                                           
9 9 Widyaningtias, Yustiantara, and Paramita, “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak 

Terpurifikasi Daun Sirih Hijau (Piper Betle L.) Terhadap Bakteri Propionibacterium 

Acnes,” Jurnal Farmasi Udayana, 2014, 52–53. 



5 

 

 

 

dengan cara memanfaatkan bahan alami untuk pengobatan 

bakteri jerawat. 

Kombucha merupakan minuman fermentasi dari cairan teh 

yang mengandung gula oleh konsorsium mikroorganisme dari 

kelompok bakteri asam asetat yaitu Acetobacter xylinum dan 

khamir yaitu Saccharomyces sp. Kombucha dapat diproduksi dari 

daun-daun yang mengandung fenol tinggi sehingga dapat 

dimanfaatkan sebagai minuman fungsional dan sebagai pengganti 

teh . 
10

 Kombucha merupakan minuman probiotik yang berasal 

dari wilayah Asia bagian timur. Minuman ini berbahan dasar 

campuran teh dan gula yang difermentasi dengan kultur 

kombucha yaitu berupa simbiosis bakteri dan yeast. kombucha 

sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu karena berbagai 

manfaatnya yang sangat baik bagi tubuh. 

Selain berbagai macam manfaat kombucha yang sangat baik 

bagi tubuh kita, teh kombucha juga memiliki efek antibakteri. 

Penelitian pada kombucha juga menunjukkan adanya efek 

antibakteri terhadap mikroorganisme gram positif dan gram 

negatif. Hal ini karena di dalam  kombucha terkandung beberapa 

senyawa diantaranya flavonoid, sapponiin, tannin, asam asetat, 

dan lainnya. Senyawa antibakteri bekerja dengan menghambat 

sintesis dinding sel, menghambat fungsi selaput sel, menghambat 

sintesis protein, dan menghambat sintesis asam nukleat.
11

 

Hasil penelitian dari peneliti sebelumnya yaitu Nur Arfa Yanti 

dkk, ini mengindikasikan bahwa kombucha daun sirsak memiliki 

aktivitas antibakteri yang lebih tinggi terhadap bakteri Gram 

positif dibandingkan bakteri Gram negatif. Hal ini disebabkan 

karena metabolit sekunder yang dihasilkan oleh mikroba 

kombucha mampu merusak komponen peptidoglikan pada 

dinding sel bakteri, dan komponen peptidoglikan bakteri Gram 

positif lebih tinggi dibandingkan bakteri Gram negatif sehingga 

                                                           
10 D. Wistiana and E. Zubaidah, “Karakteristik Kimiawi Dan Mikrobiologis 

Kombucha Dari Berbagai Daun Tinggi Fenol Selama Fermentasi,” Jurnal Pangan 

Dan Agroindustri 3, no. 4 (2015): 1446–57. 
11Rommana dan Hanna, „Pengaruh Pemberian Teh Kombucha Terhadap 

Pertumbuhan Salmonella Typhi‟, Jurnal Majority, Vol. 5, No. 5, (2016): 48–54. 
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dinding sel bakteri Gram positif lebih mudah dirusak oleh 

kombucha sebagai agensia antimikroba.
12

 

 Menurut Shan et al. menyatakan bahwa komponen 

peptidoglikan pada dinding sel bakteri lebih mudah dirusak oleh 

metabolit sekunder dari tanaman maupun mikroba. Menurut 

Kohanski, et al., sensitivitas bakteri terhadap antibiotik 

tergantung kapada kemampuan antibiotik tersebut untuk 

menembus dinding sel bakteri. Antibiotik lebih banyak yang 

efektif bekerja terhadap bakteri Gram positif karena premeabilitas 

dinding selnya lebih tinggi dibandingkan bakteri Gram negatif. 

Selain itu pula, bakteri Gram negatif Escherichia coli, memiliki 

kapsul yang tidak mudah di rusak dengan antibiotik.
13

 

Minuman ini adalah minuman kesehatan yang sudah diketahui 

keberadaanya sejak dahulu contohnya Cina, Jerman, Rusia.
14

 Teh 

Kombucha ini juga cukup populer di Indonesia Kombucha adalah 

hasil produk fermentasi menggunakan larutan gula pasir dengan 

teh dibantu oleh starter dari khamir dan bakteri yaitu Acetobacter 

yang merupakan bakteri baik bagi tubuh manusia. Namun 

makanan yang baik saja tidak cukup. Namun harus juga halal 

seperti cara mendapatkan makanan tersebut dan kandungan 

makanan nya. Seperti dalam firman Allah Swt dalam surah Al-

Maidah ayat 88.    

 

اَْرَزقَُكُمَْْوُكلُواْ  ُِْممَّ ۚاْوَْْٱّللَّ ْطَيِّبا ٗلا َْْٱتَّقُواْ َحلََٰ  ٨٨ُْمۡؤِمنُوَنْْۦأَنتُمْبِهِْْٱلَِّذيْ ْٱّللَّ

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa 

yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah 

kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. “(Q.S. Al-

Maidah : 88) 

                                                           
12 G. Sreeramulu, Y. Zhu and W. Knol, Kombucha Fermentation and its 

Antimicrobial Activity, Journal Agricultural Food Chemistry, Vol. 48(6), pp.2589- 

2594, 2000 
13 E. Jawetz, J. Melnick, and E. Adelberg, Mikrobiologi Kedokteran, Ed ke-20. 

Nugroho, E., Maulany, F. R., penerjemah; Jakarta: Buku Kedokteran. Terjemahan 

dari: Review of Medical Microbiology, 1996 
14 Nur Arfa Yanti et al., “Aktivitas Antibakteri Kombucha Daun Sirsak ( 

Annona Muricata L .) Dengan Konsentrasi Gula Berbeda,” Berskala Sainstek 8, no. 2 

(2020): 35–40. 
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Ayat diatas yaitu kata Halal Toyiban (Halal yang baik) dalam 

Tafsir Al- Aisar artinya merupakan suatu diperolehkan syariat 

yang tidak ada kotoran dan najis, potongan ayat ini memberikan 

petunjuknya bahwasannya mengetahui 2 kriteria makananya yang 

harus dikomsumsi, makanan yang baik adalah baik dan halal. 

Makananya yang halal yang dimaksud dengan suatu cara yang 

halal dalam memperolehnya dan mempunyai cara dalam 

mendapatkannya secara agama islam dan juga sesuai hadist dan 

Al-Quran, makanan yang baik yaitu dimaksudkan bahwa 

makanan yang baik kandungan yang didalamnya baik dalam 

tubuh membawakan keberkahan dan kesehatan dalam tubuh dan 

tidak ada larangnnya dalam Al-Quran.
15

 

Daun sirsak (Annona muricata L.) merupakan salah satu daun 

yang mengandung fenol tinggi, selain itu pula daun sirsak 

mengandung senyawa steroid/terpenoid, flavonoid, alkaloid dan 

tanin, sehingga rebusan daun sirsak sangat berpotensi digunakan 

sebagai substrat untuk pembuatan kombucha.
16

 Bagian bagian 

dari tanaman sirsak yang dimanfaatkan sebagai obat mulai dari 

daun, batang, akar, buah dan biji .Komponen bioaktif yang 

terdapat pada daun sirsak adalah flavonoid, tanin, dan alkaloid, 

komponen bioaktif tersebut dapat diperoleh melalui proses 

ekstraksi. 

Berdasarkan Penelitian sebelumnya ekstrak daun sirsak 

memang dapat menghambat bakteri di konsentrasi 20 % tetapi 

tidak bisa menyaingi daya hambat kontrol positifnya walaupun 

daya hambat ekstrak daun sirsak digolongkan sangat kuat. 

Sehingga alternatif nya difermentasi dengan kombucha karena 

walaupun difermentasi kandungan antibakteri dari daun itu tidak 

akan berubah, bahkan kombucha sendiri memiliki kandungan 

asam asetat yang berfungsi sebagai antibakteri. 

 

                                                           
15 Departemen Agama RI, Al-Quran Tajwid Dan Terjemah (Bandung: CV. 

Diponegoro, n.d.). 
16 Lili Widyawati, Baiq ayu Mustariani, and En Purmafitriah, “Formulasi 

Sediaan Gel Hand Sanitizer Ekstrak Etanol Daun Sirsak (Annona Muricata Linn) 

Sebagai Antibakteri Terhadap Staphylococcus Aureus,” Jurnal Farmasetis 6, no. 2 

(2017): 47–57. 
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C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :  

1. Kulit merupakan salah satu panca indera manusia yang 

terletak di permukaan tubuh. Berkaitan dengan letaknya yang 

ada di permukaan tubuh maka kulit merupakan organ pertama 

yang terkena pengaruh tidak menguntungkan dari lingkungan. 

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat teh 

kombucha sebagai antibakteri. 

3. Kombucha merupakan minuman hasil fermentasi dari starter 

kombucha berupa nata yang berasal dari simbiosis antara 

bakteri Acetobacter sp. 

4. Daun sirsak merupakan tumbuhan yang memiliki kandungan 

antibakteri yang baik tetapi belum banyak dimanfaatkan oleh 

masyaraat sebagai antibakteri. 

5. Jerawat merupakan penyakit yang sudah sering terjadi 

khususnya pada remja dan mengakibatkan berkurangnya 

tingkat kepercayaan diri. 

6. Propionibacterium acnes merupakan bakteri utama penyebab 

penyakit jerawat 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan 

masalah dalam penelitian ini yaitu 

1. Subjek penelitian adalah kombucha 

2. Objek peneltian adalah antibakteri yang dilakukan dengan 

pengukuran diameter zona hambat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

Bagaimanakah kombucha daun sirsak (Annona muricata L.) 

memiliki kemampuan sebagai antibakteri terhadap bakteri 

jerawat Propionibacterium acnes ? 

  

E. Tujuan Peneltian 

Tujuan dilakukan nya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kemampuan kombucha daun sirsak (Annona muricata L) 

sebagai antibakteri terhadap bakteri Propionibacterium acnes.  
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F. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari dilakukanya penelitian ini yaitu : 

1. Bagi pembaca dapat mengetahui bagaimana cara kombucha 

daun sirsak(Annona murica) bekerja dalam menghambat kerja 

bakteri jerawat (Propionibaterium acnes). 

2. Bagi Masyarakat menambah pengetahuan tentang kandungan 

yang ada pada kombucha  daun sirsak. 

3. Bagi penulis sebagai rerferensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian tentang kombucha yang digunakan sebagai antibakteri 

sudah banyak dilakukan mulai dari kombucha jahe, kombucha rosella, 

kombucha blimbing wuluh, kombucha daun sirsak, kombucha rebusan 

jagung manis dan kombucha daun sirih. Kebanyakan dari peneliti juga 

mengujikan berbagai jenis kombucha tersebut dengan bakteri yang 

termasuk ke dalam bakteri gram positif dan bakteri gram negatif, 

seperti Salmonella typhi dan Escherichia coli  yang mewakili bakteri 

gram negatif dan Staphylococcus aureus yang mewakili bakteri gram 

positif. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh para ahli berbagai macam kombucha dapat menghambat 

pertumbuhan dari bakteri gram positif dan gram negatif dengan 

berbagai perlakuan seperti konsentrasi gula berbeda, lama fermentasi 

maupun variasi konsentrasi larutan kombucha yang sudah 

difermentasi.  

Beberapa hasil penelitian yang terkait dengan penelitian  

mengenai uji antibakteri kombucha daun sirsak terhadap bakteri 

Propionibacterium acnes  dilakukan oleh Nur Arfa dengan teman-

teman mengenai “Aktivitas antibakteri kombucha daun sirsak dengan 

kosentrasi gula berbeda “ hasil yang diperoleh adalah konsentrasi gula 

yang digunakan dalam pembuatan kombucha daun sirsak adalah 10% 

(b/v) , 20% (b/v) , 30% (b/v) dan 40% (b/v). Pengujian aktivitas 

antibakteri dilakukan dengan metode difusi sumuran menggunakan 

bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Kombucha daun 

sirsak memiliki aktivitas antibakteri dengan spektrum luas. Kombucha 

daun sirsak dengan konsentrasi gula pasir 20% (b/v) memiliki 
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aktivitas antibakteri tertinggi. Dengan demikian, kombucha daun 

sirsak sangat berpotensi sebagai minuman kesehatan.  

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Muhammad 

Muzubudin dan Elok Zubaedah tentang “Studi Aktivitas antibakteri 

kombucha  teh daun sirsak (Annona muricata L.) dari berbagai merk 

teh daun sirsak dipasaran” dan hasil yang diperoleh. Penggunaan merk 

teh kereta uap merupakan perlakuan terbaik dengan karakteristik pH 

4.54, total asam 0.10% total gula 6.80%, total bakteri asam laktat 

6.89x1010, aktivitas antibakteri terhadap S.aureus 3.67 mm, aktivitas 

antibakteri terhadap E.coli 4.33 mm, warna (L) 54.00, warna (a+) 

4.60, warna (b+) 22.60, uji organoleptik terhadap aroma 2.79 (tidak 

suka) dan warna 3.25 (suka).
17

 

Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Adinda Ismu Cholida 

dan kawan-kawan mengenai “ Pengaruh lama fermentasi kombucha 

Rosella terhadap aktivitas antibakteri Echerichia coli “  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa fermentasi kombucha rosela mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dengan hasil yang 

berbeda sesuai dengan lama waktu fermentasi. Analisis data 

menggunakan uji Spearman menunjukkan hasil waktu fermentasi 

sangat berpengaruh terhadap aktivitas antibakteri Escherichia coli dan 

dilanjutkan uji Mann Whitney menunjukkan fermentasi kombucha 

rosela memiliki daya hambat yang signifikan terhadap pertumbuhan 

bakteri. Zona hambat paling optimum menghambat bakteri 

Escherichia coli adalah fermentasi kombucha rosela 15 hari sebesar 

21,5 mm yang dikategorikan dengan daya aktivitas antibakteri sangat 

kuat.
18

 

Begitu pula penelitian ekstrak daun sirsak(Annona muricata L.) 

tanpa penambahan kombuchnya yang dilakukan oleh Melisa R.tuna, 

dkk dimana hasil penelitian menunjukkan adanya daya hambat dari 

ekstrak daun sirsak terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus setelah proses inkubasi pada suhu 370C pada inkubator selama 

                                                           
17 Muizuddin, Muhammad, and Elok Zubaidah. “Study Antibacteria Activity of 

Kefir Soursop Leaf Tea from Various Brands of Soursop Leaf Tea in the Market.” 

Jurnal Pangan Dan Agroindustri 3, no. 4 (2015): 1662–72. 
18 Hafsari, Anggita Rahmi, and Tri Cahyanto. “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak 

Daun Beluntas ( Pluchea Indica (L.) LESS. ) Terhadap Propionibacterium Acnes 

Penyebab Jerawat.” Jurnal Keseahatan 9, no. 1 (2015) 
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24 jam. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan sebanyak lima 

kali pengujian, menunjukkan diameter zona hambat yang terbentuk 

bervariasi. Diameter zona hambat ekstrak daun sirsak pada masing-

masing pengulangan ialah 12,6 mm, 12 mm, 14,1 mm memiliki daya 

hambat yang kuat. 10,5 mm, 9,4 mm memiliki daya hambat yang 

sedang. Hal ini mungkin disebabkan oleh jumlah ekstrak yang diserap 

kertas saring berbeda, perbedaan waktu pada saat perendaman kertas 

saring pada kelompok intervensi dan jumlah Staphylococcus aureus 

yang tersebar pada saat pembiakkan di media Muller-Hinton Agar 

tidak merata di tiap bagian.
19

 

Pada penelitian sebelumnya, kombucha daun sirsak (Annona 

muricata) diketahui dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram 

positif ataupun baketri gram negatif, seperti Staphylococcus aureus, 

Eschericia coli, Salmonella thypi, Staphylococcus epidermidis dan  

bakteri Propionibacterium acnes. Hasil riset tersebut menjadi 

landasan  dilakukannya penelitian ini. Terdapat beberapa kesamaan 

dan pembaharuan pada penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian sebelumnya, yaitu fokus penelitian ini yang mengacu pada 

uji aktivitas kombucha sebagai antibakteri. Sedangkan pembaharuan 

penelitian ini yaitu memberi penambahan daun sirsak pada kombucha 

yang akan diujikan sehingga menjadi teh kombucha daun sirsak 

(Annona muricazta  L.). Kombucha dan daun sirih memiliki 

kandungan antibakteri yang cukup kuat sehingga diasumsikan mampu 

menghambat.
20

 

 

H. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan 

pada quality atau hal terpenting dari sifat suatu barang atau benda.
21

 

                                                           
19 Melisa, Billy, “ Uji Daya Hambat Daun Sirsak Terhadap Pertumbuhan 

Staphylococcus aureus Secara In Vitro” program Studi Pendidikan Dokter Gigi 

Fakulktas Kedokteran Unsrat. Jurnal Ilimiah Farmasi. Vol.4. No.4. (2015) 
20 Hidana, Rudy. “Daya Hambat Ekstrak Daun Sirsak Terhadap Pertumbuhan 

Bakteri.” Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada 11, no. 1 (2014). 
21 Suyanto, „Strategi Cooperative Learning Model Jigsaw Dalam Pembelajaran 

Ips di Kelas IX Mts Negeri Ketapang‟, Skripsi, (2015): 5 
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Penelitian ini terdiri dari 4 sampel kombucha daun sirsak (Annona 

muricata L.) dengan konsentrasi gula pasir  yang berbeda, yaitu 10% 

(b/v), 13% (b/v), 16% (b/v) dan 19% (b/v), aquades sebagai kontrol 

negatif dan clindamycin sebagai kontrol positif. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

observasi dan dokumentasi pada daerah hambatan bakteri 

menggunakan jangka sorong. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori tetang 3 pokok bahasan, yaitu 

kombucha, tanaman sirsak (Annona Muricata.), dan bakteri 

Propionibacterium acnes. 

BAB III METODE KERJA 

Bab ini berisi tetang langkah-langkah penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tetang hasil dan pembahasan pada penelitian 

yang telah dilakukan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tetang kesimpulan dan rekomendasi. 

 

 

  

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI  

A. Landasan Teori 

1. Pengertian sirsak 

Menurut WHO (World Health Organization) terdapat sekitar 

20.000 jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

tanaman obat. Salah satu tanaman indonesia yang dapat 

digunakan untuk membuat sediaan face toner adalah daun sirsak 

(Annona muricata L). Hal ini disebabkan karena daun sirsak 

mengandung beberapa zat aktif yang berperan sebagai zat 

antibakteri. Senyawa-senyawa kimia tersebut diantaranya 

Flavonoid, Glukosida, Tanin, Asam Formiat, Asam Sitrat, dan 

beberapa mineral (terutama kalsium dan kalium), dimana salah 

satu fungsi dari senyawa flavonoid dan tanin dapat berfungsi 

sebagai antibakteri untuk penyakit kulit.  Pengujian fitokimia 

tanaman obat tersebut selain in vitro dan in vivo, juga dapat 

dilakukan secara in silico.
22

 

Sirsak adalah tanaman buah tropis yang bersifat (perennial) 

umur tidak lebih dari 20 tahun. Tanaman sirsak tersebut 

berbentuk semak dengan tinggi tidak lebih dari 4 meter. Sirsak 

( Annona muricata L) adalah salah satu buah yang berasal dari 

Karibia, Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Kandungan 

asetogenin di dalam sirsak terutama di bagian daunnya. Di 

dalam tanaman sirsak terutama daun sirsak terdapat senyawa 

acetogenin yaitu senyawa polyketides dengan struktur 30 – 32 

rantai karbon tidak bercabang yang terikat pada gugus 5-

methyl-2-furanone. Rantai furanone dalam gugus 

hydrofuranone pada C23 memiliki aktivitas sitotoksik. Salah 

satu kendala dalam pemanfaatan ekstrak daun sirsak adalah 

kurang efisiennya pelarut yang digunakan selama ini. 
23

 

                                                           
22 Radi J, Sirsak ”budidaya Dan Pemanfaatannya” (Yogyakarta: Kanisius, 

1997). 
23 Ayu Astika, Khasiat Selangit Manggis Dan Sirsak Tumpas Beragam Penyakit 

(Yogyakarta: Aksara, 2013). 



14 

 

 

Gambar 2.1 (Annona Muricata L ) Daun sirsak 

Dokumentasi Pribadi 

 

2. Klasifikasi Tanaman Sirsak 

Regnum  : Plantae 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Divisio  : Angiospermae 

Class  : Dicotyledonae 

Ordo  : Polycarpiceae 

Familia  : Annonaceae 

Genus  : Annona 

Spesies  : Annona muricata L. 

 

3. Morfologi Tumbuhan Sirsak 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai 

jenis tanaman. Keanekaragaman hayati ini apabila diolah 

mampu menjadikan produk yang memiliki banyak manfaat. 

Salah satu tanaman yang terdapat di Indonesia yang dapat 

diolah yaitu tanaman daun sirsak. Tanaman sirsak (Annona 

muricata L.) merupakan salah satu tanaman yang mengandung 

antioksidan tinggi dan telah banyak dijadikan sebagai 

tumbuhan obat. Bagian-bagian dari tanaman sirsak yang 

dimanfaatkan sebagai obat mulai dari daun, batang, akar, buah 

dan biji. Komponen bioaktif yang terdapat pada daun sirsak 

adalah flavonoid, tanin, dan alkaloid, komponen bioaktif 

tersebut dapat diperoleh melalui proses ekstraksi.
24

 

                                                           
24 Anonim, “Kandungan Gizi Dan Khasiat Buah Sirsak. Agrotimes, Kajian 

Agronomi Indonesia,” 2017. 
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      Sirsak merupakan pohon yang tinggi dapat mencapai 

sekitar 3-8 meter. Daun memanjang, bentuk langset atau bulet 

telur terbaik, ujungnya meruncing pendek, seperti kulit, 

panjang 6-18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan 

dengan daun dan baunya tidak enak. Daun kelopaknya kecil, 

daun berdaging 3 yang terluar hijau, kemudian kuning, 

panjang 3.5-5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. 

Daun kelopak dan daun mahkotanya terdalam secara genting. 

Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak penghubung 

ruas sari di atas ruang sari melebur, menutup ruangnya, dan 

putih bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, 

berambut kepala silindris. Buah majemuk tidak beraturan, 

bentuk telur miring atau bengkok, 15-35 kali, diamater 10-15 

cm. Biji hitam dan daging buah putih. 
25

 

 

a  b  

c  

a. Bunga      b. Buah Sirsak c. Biji sirsak 

Gambar  2.2 Tumbuhan Sirsak (Annona muricata L.) 

 

Tumbuhan sirsak adalah tumbuhan yang berguna dari 

karbia, amerika tengah, dan amerika selatan khususnya di 

amazon menyebutkan sebagai pohon keajaiban. Penduduk 

setempat telah menggunakan kulit kayu, daun akar. Buah, biji, 

dan bunga sirsak selama ribuan tahun untuk mengobati segala 

                                                           
25 Setyawati, A, and Azam, “Manfaat Ekstrak Daun Sirsak (Annona Muricata) 

Sebagai Antihiperglikemia Pada Tikus Wistar Diabetik Yang Diinduksi Aloksan.” 
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penyakit, mulai dari artritis ke masalah hati. Sebagai contoh, 

buah dan biji-bijian digunakan untuk meningkatkan laktasi, 

teh yang terbuat dari akar dan kulit dapat sebagai obat 

penenang atau tonik saraf, seperti di polinesia yang digunakan 

untuk meningkatkan suasanan hati dan mengurangi depresi. 

Selain itu dapat mempertahakan kadar glukosa.
26

 

 

4. Kandungan Senyawa  Daun Sirsak  

Daun sirsak (Annona muricata L) merupakan salah satu 

daun yang mengandung fenol tinggi dan selain itu pula daun 

sirsak mengandung senyawa steroid/terpenoid, flavonoid, 

alkaloid dan tanin, sehingga rebusan daun sirsak sangat 

berpotensi digunakan sebagai substrat untuk pembuatan 

kombucha.
27

 Antioksidan adalah senyawa yang berfungsi 

untuk menetralisir peningkatan radikal bebas, melindungi sel 

dari efek toksik yang dihasilkan serta berkonstribusi dalam 

pencegahan penyakit. Antioksidan yang dibutuhkan oleh 

tubuh didapatkan melalui makanan. Salah satu sumber 

antioksidan yang berasal dari luar tubuh dapat diperoleh dari 

tanaman yang banyak mengandung senyawa metabolit 

sekunder seperti asam fenolat, flavonoid, tokoferol dan tannin. 

Senyawa tersebut dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan dan 

mengobati penyakit. Komponen bioaktif seperti flavonoid, 

tanin, dan fenol rusak pada suhu diatas 50C karena dapat 

mengalami perubahan struktur serta menghasilkan ekstrak 

yang rendah. Pemilihan metode ekstraksi sangat penting 

dilakukan karena hasil ekstraksi akan mencerminkan tingkat 

keberhasilan metode tersebut.
28

 

Kandungan senyawa dalam teh daun sirsak (Annona 

muricata L.) antara lain steroid/terpenoid, flavonoid, kumarin, 

                                                           
26 J, Sirsak ”budidaya Dan Pemanfaatannya”. 
27 P.N. Suhardini and E. Zubaidah, “Studi Aktivitas Antioksidan Kombucha 

Dari Berbagai Jenis Daun SelamaFermentasi,” Jurnal Pangan Dan Agroindustri 4, 

no. 1 (2016). 
28 H. Handayani and F.H. Sriherfyna, “Ekstraksi Antioksidan Daun Sirsak 

Metode Ultrasonik Bath C. Pengaruh Suhu Dan Waktu Ekstraksi),” Jurnal Pangan 

Dan Agroindustri 4, no. 1 (2017): 262–72. 
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alkaloid, dan tanin. Senyawa flavonoid berfungsi sebagai 

antioksidan untuk penyakit kanker, anti mikroba dan anti 

virus.
29

 Selain flavonoid, kandungan kimia teh daun sirsak 

yang juga dimanfaatkan sebagai obat adalah tanin. Tanin 

merupakan senyawa metabolit sekunder yang sering 

ditemukan pada tanaman. Tanin merupakan astrigen, 

polifenol, berasa pahit, dapat mengikat dan mengendapkan 

protein serta larut dalam air (terutama air panas). Umumnya 

tanin digunakan untuk pengobatan penyakit kulit dan sebagai 

antibakteri, tetapi tanin juga banyak diaplikasikan untuk 

pengobatan diare, hemostatik (menghentikan pendarahan) dan 

wasir.
30

 

 Selain itu, kandungan lain dalam teh daun sirsak (Annona 

muricata L.) adalah adanya senyawa acetogenin. Kandungan 

senyawa acetoginin dalam teh daun sirsak mempunyai 

manfaat untuk menyerang sel kanker dengan aman dan efektif 

secara alami, tanpa rasa mual, berat badan turun, rambut 

rontok, seperti yang terjadi pada terapi kemo 
31

 

Tanaman teh merupakan tanaman subtropis yang dikenal 

oleh masyarakat luas dan merupakan salah satu komoditi 

ekspor Indonesia yang terkenal di pasaran dunia. Bagian 

tanaman teh yang diolah adalah daunnya yang memiliki 

banyak   manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Salah satu 

jenis teh yang diproduksi di Indonesia yaitu teh hijau. Teh 

hijau merupakan teh yang tidak mengalami proses oksidasi 

enzimatis sehingga zat-zat yang dikandung teh hijau masih 

murni dan belum mengalami proses perubahan. Konsumsi teh 

                                                           
29 Robinson T, Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi, ed. Kosasih 

Padmawinata (Bandung: Penerbit ITB, 1995). 
30 Jannah. R.N, “Uji Efektivitas Ekstrak Daun Sirsak (Annona Muricata L.) 

Sebagai Pestisida Nabati Terhadap Pengendalian Hama Tanaman Sawi 

(Brassicajuncea L.)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010). 
31 K Utari et al., “Kegunaan Daun Sirsak (Annona Muricata Linn.) Untuk 

Membunuh Sel Kanker Dan Pengganti Kemoterapi,” Jurnal Kesmadaska, 2013. 
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hijau secara teratur dapat meningkatkan sistem pertahanan dan 

memperbaiki fungsi pertahanan tubuh.
32

  

Tanaman teh merupakan tanaman subtropis yang dikenal 

oleh masyarakat luas dan merupakan salah satu komoditi 

ekspor Indonesia yang terkenal di pasaran dunia. Bagian 

tanaman teh yang diolah adalah daunnya yang memiliki 

banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Salah satu 

jenis teh yang diproduksi di Indonesia yaitu teh hijau. 

 

5. Senyawa Metabolit Sekunder 

 Metabolit sekunder merupakan sekelompok senyawa 

kimia yang dijumpai diseluruh tanaman dan memiliki ciri khas 

untuk setiap tanaman tertentu. metabolit sekunder peranan 

bagi tumbuhan dalam jangka waktu yang panjang, seringkali 

sebagai tujuan pertahanan, serta memberikan karakteristik 

yang khas dalam bentuk senyawa warna. Hormon tumbuhan 

yang merupakan metabolit sekunder seringkali digunakan 

untuk mengatur aktivitas metabolisme sel dan pertumbuhan 

suatu tumbuhan. Metabolit sekunder membantu tumbuhan 

mengelola sebuah sistem keseimbangan yang rumit dengan 

lingkungan, beradaptasi mengikuti kebutuhan lingkungan.
33

 

Senyawa metabolit sekunder umumnya mempunyai 

kemampuan bioaktifitas dan berfungsi sebagai pelindung 

tumbuhan tersebut dari gangguan hama penyakit untuk 

tumbuhan itu sendiri dan lingkungannya. Secara umum 

metabolit sekunder dalam bahan hayati dikelompokkan 

berdasarkan sifat dan reaksi khas suatu metabolit sekunder 

dengan pereaksi tertentu. Metabolit sekunder dapat 

dikelompokkan sebagai alkaloida, terpenoida, flavonoida, 

tanin, saponin, dan glikosida.
34

  

                                                           
32 H. Marwati Syahrumsyah and R. Handria, “Pengaruh Konsentrasi Gula Dan 

Starter Terhadap Mutu Teh Kombucha,” Jurnal Teknologi Pertanian 8, no. 2 (2013): 

49–53. 
33 Tatang Shabur Julianto, Fitokimia Tinjauan Metabolit Sekunder dan Skrining 

Fitokimia, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2019): 9. 
34 Maharani Hasibuan,‟ Uji Skrining Fitokimia Dan Antibakteri Dari Ekstrak 

Etanol Daun Ceremai Terhadap Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, 

dan Escherichia coli‟, Skripsi, (2018): 6 
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a. Alkaloid 

 Alkaloid merupakan senyawa kimia bersifat basa yang 

mengandung satu atau lebih asam nitrogen, umumnya tidak berwarna 

dan berwarna jika mempunyai struktur kompleks dan bercincin 

aromatik. Secara kimia alkaloida merupakan suatau golongan 

heterogen. Secara fisik alkaloida dipisahkan dari kandungan tumbuhan 

lainnya sebagai garamnya dan sering diisolasi sebagai kristal 

hidroklorida atau pikrat. Alkaloid merupakan golongan zat tumbuhan 

sekunder yang terbesar. Alkaloid memiliki kemampuan sebagai 

antibakteri. Mekanisme yang diduga adalah dengan cara mengganggu 

komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan 

dinding sel terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel 

tersebut.
35

 

 

b. Flavonoid 

 Flavonoid adalah golongan senyawa polifenol yang diketahui 

memiliki sifat sebagai penangkap  radikal  bebas,  penghambat  enzim  

hidrolisis  dan  oksidatif,  dan  bekerja sebagai anti inflamasi. 

Flavonoid merupakan pigmen tanaman untuk memproduksi warna 

bunga merah atau biru pigmentasi kuning pada kelopak yang 

digunakan untuk menarik hewan penyerbuk. Menurut Robinson 

(1995), flavonoid berfungsi mengatur pertumbuhan, fontosintesis, 

antimikroba dan antivirus. Flavonoid bermanfaat untuk melindungi 

struktur sel, meningkatkan efektifitas vitamin C, antiinflamasi, 

mencegah keropos tulang dan sebagai antibiotik.
36

  

 

c. Tanin 

Tanin adalah suatu senyawa fenolik yang memberikan rasa pahit 

dan sepat/kelat, dapat bereaksi dan menggumpalkan protein atau 

senyawa organik lainnya yang mengandung asam amino dan alkaloid. 

Senyawa ini berperan penting untuk melindungi tumbuhan dari 

pemangsaan oleh herbivora dan hama, serta sebagai agen pengatur 

                                                           
35 Ibid. 
36 Robertino Ikalinus, Sri Kayati Widyastuti, dan Ni Luh Eka Setiasih, „Skrining 

Fitokimia Ekstrak Etanol Kulit Batang Kelor (Moringa oleifera)‟, Indonesia Medicus 

Veterinus , Vol 4, No.1, (2015): 75-76 
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dalam metabolisme tumbuhan.

37
 Tanin merupakan himpunan 

polihidroksi fenol yang dapat dibedakan dari fenol lain karena 

kemampuannya mengendapkan protein, hal ini bisa dibuktikan apabila 

tanin direaksikan dengan gelatin akan terbentuk endapan, karena 

gelatin merupakan salah satu jenis protein yang mampu diendapkan 

oleh tanin. Endapan tersebut dikarenakan adanya ikatan hidrogen 

antara tanin dan protein pada gelatin. Ikatan hidrogen yang terbentuk 

disebabkan oleh atom H yang terikat dengan 2 atom O ataupun terikat 

dengan atom O dan N dari struktur tanin dan gelatin.
38

  

 

d. Saponin 

Saponin berasal dari kata sapo yang berarti sabun, karena sifatnya 

menyerupai sabun. Saponin  merupakan senyawa yang berasa pahit, 

berbusa dalam air serta larut dalam air dan alkohol tetapi tidak larut 

dalam eter. Senyawaan ini memberikan efek pembentukan gelombung 

yang permanen pada saat digojok bersama air. Saponin dapat 

digunakan sebagai racun dan antimikroba (jamur, bakteri, dan virus).
39

 

Saponin dapat ditemukan pada bagian akar, kulit, daun, biji, dan buah 

dari suatu tanaman serta berfungsi sebagai system pertahanan diri. 

Saponin memiliki sifat fisika, kimia dan biologi yang spesifik, 

sehingga berpotensi dalam bidang kesehatan yaitu sebagai obat.
40

  

 

6. Kombucha 

Kombucha merupakan minuman fermentasi dari cairan teh yang 

mengandung gula oleh konsorsium mikroorganisme dari kelompok 

bakteri asam asetat yaitu Acetobacter xylinum dan khamir yaitu 

Saccharomyces sp. Kombucha dapat diproduksi dari daun-daun yang 

mengandung fenol tinggi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

minuman fungsional dan sebagai pengganti teh . 
41

  

                                                           
37 Shabur Julianto, Fitokimia Tinjauan Metabolit Sekunder,… 40. 
38 Ni Luh Eka Setiasih,  Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol ,… 77. 
39 Maharani Hasibuan, Uji Skrining Fitokimia,… 8. 
40 Dian Puspitasari, „Pengaruh Metode Perebusan Terhadap Uji Fitokimia Daun 

Mangrove Excoecaria agallocha‟, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 

Vol.3, No.2, (2018): 427. 
41 D. Wistiana and E. Zubaidah, “Karakteristik Kimiawi Dan Mikrobiologis 

Kombucha Dari Berbagai Daun Tinggi Fenol Selama Fermentasi,” Jurnal Pangan 

Dan Agroindustri 3, no. 4 (2015): 1446–57. 
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Kombucha memiliki fungsi sebagai minuman yang dapat 

meningkatkan ketahanan tubuh, sebagai antioksidan dan antimikroba 

pada beberapa penyakit infeksi.
42

 Umumnya, pencegahan penyakit 

infeksi dilakukan dengan obat-obatan sintetik termasuk antibiotik. 

Namun, penggunaan antibiotik yang tidak tepat sasaran seringkali 

mengakibatkan resistensi. Oleh karena itu dibutuhkan alternatif lain, 

antara lain obat herbal. Obat-obatan herbal tidak hanya digunakan 

dalam fase pengobatan saja, melainkan juga digunakan dalam fase 

pencegahan dan penyembuhan penyakit infeksi.
43

  

Salah satu obat herbal yang cukup banyak digunakan dan terbukti 

bermanfaat mencegah infeksi adalah teh kombucha dan teh kombucha 

merupakan minuman fungsional yang dapat meningkatkan jumlah sel 

T (limfosit T), menstimulasi sistem kekebalan tubuh dan mengandung 

senyawa antimikroba sehingga mampu mencegah infeksi oleh 

mikroba pathogen. 
44

 

 Proses pembuatan kombucha dipengaruhi oleh konsentrasi 

gula.
45

 Konsentrasi gula pasir yang berbeda mempengaruhi 

pertumbuhan mikroba kombucha dan kandungan senyawa kimia 

seperti asam organik, Pembentukan asam-asam organik pada 

kombucha, menyebabkan kadar asam semakin tinggi sehingga mampu 

menghambat pertumbuhan mikroba pathogen. Oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri 

kombucha daun sirsak dan konsentrasi gula pasir kombucha daun 

sirsak yang terbaik aktivitas antibakterinya.
46

 

 

 

                                                           
42 Muizuddin and Zubaidah, “Study Antibacteria Activity of Kefir Soursop Leaf 

Tea from Various Brands of Soursop Leaf Tea in the Market.” 
43 G. Sreeramulu and Y. Zhu and W. Knol, “Kombucha Fermentation and Its 

Antimicrobial Activity,” Journal Agricultural Food Chemistry 48, no. 6 (2000): 

2589–94. 
44 R. Jayabalan et al., “Changes in Freeradical Scavenging Ability of Kombucha 

Tea during Fermentation,” Food Chemistry 109, no. 1 (2008): 227–34. 
45 Syahrumsyah and Handria, “Pengaruh Konsentrasi Gula Dan Starter 

Terhadap Mutu Teh Kombucha.” 
46Wardatul Maufiroh et al., “pengaruh variasi konsentrasi gula dan lama 

fermentasi kombucha teh daun mengkudu (morinda citrifolial.) terhadap kandungan 

vitamin c dan total asam organiksebagai sumber belajar biologi,” Jurnal Akademi 

Farmasi 12, no. 2 (2019): 87–96. 
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7. Kandungan kombucha 

a. Vitamin B1 

Tiamin atau vitamin B1 berguna untuk metabolismenya 

karbohidrat yang akan membentukan ATP. Cukupnya tiamin 

yang terkait oleh, kebutuhan tiap 1.000 kkl. Kekurangan 

vitamin B1 mengakibatkan penyakit beri-beri.vitamin B1 

takdapat menyimpannya dengan banyak untuk tubuh hanya 

dengan jumlah sedikit letak tersimpannya yaitu ginjal, hati, 

otak, otot. Vitamin B1terlalu banayak dikomsumsi akan di 

buang atau dikeluarkan oleh urin. Pada dasarnya, vitamin B1 

berperannya menjadi koenzim, dalam reaksi akan 

menghasilkannya ATP melalui karbohidrat dan akan di 

transfer energinya untuk menghasilkan banyak energi. 

b. Vitamin B2 

Riboflavin digunakan untuk proses asam amino, 

karbohidrat, lemak yang akan menghasilkanya energi. 

riboflavin juga akan di simpan di tubuh hanya sebagiannya 

saja di ginjal, hati. Roboflavin biasanya menyerang usus 

kecil.Kelebihan vitamin B2 dibuang bersama urin yang 

biasanya berwarna kuning kehijauan pada urin. 

c. Vitamin B3 

Niasin diperlukan dan dibutuhkan untuk metabolism dan 

hasil akhirnya yaitu ATP . vitamin ini dibutuhkan oleh lemak 

dan dapat menurunkannya lemak Vitamin B6 Piridoksin 

didapatkan dari tumbuhan, kalau dari hewan yaitu 

peridoksamin, perodoksal. Orang yang berusia lanjut atau 

umur 40 tahun lebih akan membutuhkan suplemen vitamin B6 

karena upaya penyerapan piridosin ini akan terdapat di sistem 

pencernaan orang yang lebih tua. 

d. Vitamin B12 

Vitamin B 12 dibantu asam folat berfungsi dan untuk 

metabolismenya antar sel pada tubuh. Apabila kurangnya 

vitamin B 12 akan terjadinya lamban dalam pertumbuhannya 
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membuat perkembangan tubuh menjadi lambat, ditandai ciri 

anemia. 

e. Vitamin B15 

Vitamin B 15 atau asam pengamik, vitamin ini asalnya dari 

asam-asam amino glycine. Vitamin B15 peranya adalah 

oksigenerator jaringan-jaringan pada tubuh menangkap 

radikal bebas. 

f. Asam askorbat 

Asam askorbat pada teh lebih tinggi dari pada yang 

terdapat pada tomat, atau apel. Sebagai perbandingan, dengan 

meminum 2 gelas teh hijau memperoleh asam askorbat setara 

dengan jus jeruk. Asam askorbat berperan untuk pertahanan 

daya tubuh , dan mengurangi infeksi, asma, flu. Disamping itu 

asam askorbat sebagai antioksidannya tubuh agar tidak mudah 

sakit. Asam askorbat dalam teh menjadi berkurang karena 

proses pengolahan (oksidasi). Asam askorbat hasil utama yang 

menghasilkan yaitu metabolism. Seperti kita tahu, vitamin C 

rentan terhadap temperatur tinggi. Asam askorbat yang 

terkandung yaitu 250 mg.18 Paling tinggi terdapat pada teh 

hijau Setiap 2 gram teh hijau mengandung rata-rata 2 mg 

vitamin C. Sementara itu, teh hitam hanya 0,2 mg. Lima 

cangkir teh akan mencukupi kebutuhan tubuh kita akan 

vitamin C sehari.19 

g. Asam folat 

Asam-asam organic yaitu folat merupakan keluarga 

vitamin B zat alami yang ditemukan di bayam dan melarutnya 

dalam air. Asam folat berfungsi dibantunya memproduksi sel 

darah, memperbaiki luka, pembentukannya dan sangat penting 

untuk pembentukan DNA dan RNA. Asam folat berperan 

melindungi dan memperbaikinya konsentrasi, depresi. 
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h. Asam Glukoronat 

Asam glukoronat diproduksi oleh hati, berfungsi sebagai 

mengikatnya racun dalam logam berat dan akhirnta lemak-

lemak akan larut air dikeluarkan melalui urin. 

i. Asam Glukonat 

Asam glukonat yang tergantung dalam teh kombucha 

berfungsi mengawetkan makanan-makanan yang ada di dalam 

tubuh . 

j. Asam Asetat 

Asam asetat atau asam cuka adalah yang paling besar di 

produksi oleh teh kombucha. Asam asetat inilah nantinya akan 

memberi cita rasa asam, berperan utamanya yaitu pengikat 

racun diubah menjadi larut air yaitu ester kemudian 

dikeluarkan bersama urin . 

k. Asam Chondroitin Sulfat 

Asam condroitin sulfat adalah sebagian dari tulang yang 

rawan dilapisi permukaan sendi-sendi, perannya sebagai 

penjaga keutuhannya sendi-sendi . 

l. Asam Laktat 

Asam laktat beradanya didalam tubuh manusia. Perannya 

yaitu sebagai mencegah kanker kandungannya asam laktat 

sangat tinggi pada kombucha, Kombucha pada dasarnya bisa 

dijadikan dasar untuk menngobati kanker karna bisa 

meningkatkan kandungan asam laktat di dalam tubuh. 

m. Acetaminophen (Paracetamol) 

Teh kombucha mempunyai sifat sebagai penghilangnya 

rasa nyeri yang cukup membantu meringankan rasa sakit pada 

tubuh Asam Amino Esensial Asam amino berfungsi untuk 

membangunnya protein dan bermanfaat untuk mengganti 

bagian sel yang rusak dalam tubuh. Asam amino digolongkan 

menjadi valin, therionin, leusin, lisin. 
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n. Enzim 

Enzim merupakan bahan organic yang berfungsi 

melancarkan metabolisme zat di dalam tubuh. Misalnya, 

enzim lipase yang berperan untuk metabolisme lemak atau 

trypase yang berperan untuk metabolisme protein. 

o. Antibiotik Tertentu 

Antibiotik juga terdapat pada kombucha dan berfungsi 

untuk mempengaruhi pertumbuhan bakteri jahat yang 

mencemari starter kombucha SCOBY. Adanya senyawa ini 

SCOBY bisa mengendalikan pertumbuhannya selain 

antibiotic alkohol memiliki peran sebagai unsur pengawet, 

sehingga cairan kombucha tidak mudah basi atau rusak.
47

 

8. Propionibacterium Acnes (Bakteri Jerawat) 

Wajah merupakan bagian terpenting dalam struktur 

anatomi tubuh manusia. Wajah yang kurang bersih rentan 

akan gangguan kesehatan, baik yang disebabkan oleh 

produksi kelenjar minyak berlebihan, faktor hormonal dan 

aktivitas seharihari didalam maupun diluar rumah. 

Gangguan yang sering muncul pada kulit wajah adalah 

jerawat penyebab nya yaitu bakteri Propionibacterium 

acnes.
48

 

Bakteri Propionibacterium acnes merupakan bakteri 

utama yang menjadi penyebab terjadinya jerawat. Bakteri 

ini merupakan bakteri gram positif yang mengandung 

banyak lapisan peptidoglikan yang membentuk struktur 

tebal dan kaku, dan asam teikoat yang mengandung alkohol 

dan fosfat.
49

 Bakteri ini memiliki ukuran yang kecil dengan 

                                                           
47 Dewa Windu Manik Anandagiri, I. Putra Manuaba, and Ni Dwi Adhi 

Suastuti, “Pemanfaatan Teh Kombucha Sebagai Obat Hiperurisemia Melalui 

Penghambatan Aktifitas Xantin Oksidase Pada Rattus Norvegicus,” Jurnal Kimia 8, 

no. 2 (2014): 220–25. 
48 Rika Yulianti, “Formulasi Krim Anti Jerawat Kombinasi Ekstrak Daun Sirsak 

(Annona Muricata l.) Dan Daun Jambu Biji (Psidium Guajava L.),” Jurnal Biology 

14, no. 1 (2015). 
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lebar 0,5 µm dan panjang 1,5 µm. Propionibacterium acnes 

mengalami pertumbuhan optimal pada suhu 30°-37°C.
50

 

Acnes vulgaris atau jerawat, merupakan penyakit 

obstruktif dan inflamasi kronik pada unit pilosebasea yang 

sering terjadi pada masa remaja. Jerawat sering menjadi 

tanda pertama pubertas dan dapat terjadi satu tahun sebelum 

menarkhe atau haid pertama, timbulnya jerawat pada 

perempuan lebih awal dibandingkan pada laki-laki karena 

masa pubertas perempuan umumnya lebih dulu dari pada 

laki-laki. Jerawat menyerang 85% populasi penduduk di 

dunia, terutama pada dewasa muda dan dewasa. Sebanyak 

85% hingga 100% masyarakat Indonesia mengalami jerawat 

selama hidupnya. Berdasarkan data RS. Indera Provinsi Bali 

pada tahun 2012, jerawat menepati urutan ketiga dari 

sepuluh besar penyakit pada kegiatan pelayanan rawat jalan 

di poliklinik kulit. Insiden jerawat umumnya terjadi pada 

wanita di usia 14 ± 17 tahun dan pria di usia 16 ± 19 tahun.
51

 

Jerawat adalah suatu keadaan dimana pori-pori kulit 

tersumbat sehingga timbul bruntusan (bintik merah) dan 

abses (kantong nanah) yang meradang dan terinfeksi pada 

kulit. Jerawat sering terjadi pada kulit wajah, leher dan 

punggung. Baik laki-laki maupun perempuan. Etiologi 

jerawat belum diketahui secara pasti tetapi banyak faktor 

yang dihubungkan sebagai penyebab terjadinya jerawat 

sehingga disebut dengan penyakit multifaktorial. Faktor-

faktor yang sering berperan dalam pembentukan jerawat 

adalah sebun, genetik, hormon, diet, bakeri, psikis, dan 

kosmetik. Patogenesis jerawat meliputi empat faktor, yaitu 

hiperproliferasi epidermis folikular sehingga terjadi 

sumbatan folikel, produksi sebum berlebih, inflamasi, dan 
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aktivitas dari bakteri Staphylococcus aureus. Staphylococcus 

epidermidis dan Propionibacterium acnes.
52

 

Penderita biasanya mengeluh adanya ruam kulit berupa 

komedo, papul, pastula, nodus atau kista dan dapat disertai 

rasa gatal. Daerah-daerah predileksinya terdapat di muka, 

bahu, bagian atas dari ekstremitas superior, dada, dan 

punggung. Penyakit kulit bukan merupakan penyakit yang 

berbahaya namun mempunyai dampak yang besar bagi para 

remaja baik secara fisik maupun psikologik dapat 

menimbulkan kecemasan, depresi, dan mengurangi rasa 

percaya diri penderitanya. Bakteri Staphylococcus aureus 

merupakan bakteri yang dapat menyebabkan jerawat, 

sedangkan menurut Theresia adalah bakteri 

Propionibacterium acnes dan adalah Staphylococcus 

epidermidis. Pengobatan jerawat dapat menggunakan, salah 

satu antibiotik yang digunakan adalah klindamisin, 

tetrasiklin, dan eritromisin. Tetapi penggunaan antibiotik 

yang tidak tepat dapat menyebabkan resistensi. Sehingga 

diperlukannya alternatif dari tumbuhan yang berpotensi 

tinggi sebagai antibakteri.
53

 

 

9. Klasifikasi Propionbacterium acne adalah : 

Kingdom  : Bacteria 

Phylum  : Actinobacteria 

Ordo  : Actinomycetales 

Family  : Propionbacterineae 

Genus  : Propionbacterium 

Spesies  : Propionbacterium acnes 54 
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Propionibacterium acnes merupakan bakteri gram positif 

berbentuk batang dan merupakan flora normal kulit yang ikut 

berperan dalam pembentukan jerawat. Propionibacterium acnes 

mengeluarkan enzim hidrolitik yang menyebabkan kerusakan 

folikel polisebasea dan meghasilkan lipase, hialuronidase, protease, 

lesitinase, dan neurimidase yang memegang peranan penting pada 

proses peradangan.
55

 

Propionibacterium acnes dan Staphylococcus epidermidis 

adalah mikroba pembentuk nanah yang bertanggung jawab untuk 

pengembangan berbagai bentuk, akne vulgaris. Propionibacterium 

acnes merupakan bakteri gram positif yang secara morfologi dan 

susunannya termasuk dalam kelompok bakteri Corynebacteria, 

tetapi tidak bersifat toksigenik. Bakteri ini termasuk flora normal 

pada kulit.  Propionibacterium acnes merupakan bakteri mengubah 

asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh yang 

menyebabkan sebum menjadi padat.  

Jika produksi sebum bertambah, Propionibacterium acnes juga 

akan bertambah banyak yang keluar dari kelenjar sebasea, karena 

Propionibacterium acnes merupakan pemakan lemak Pengobatan 

jerawat dilakukan dengan cara memperbaiki abnormalitas folikel, 

menurunkan produksi sebum, menurunkan jumlah koloni 

Propionibacterium acnes atau hasil metabolismenya, dan 

menurunkan inflamasi pada kulit. Populasi bakteri 

Propionibacterium acnes dapat diturunkan dengan memberikan 

suatu zat antibakteri seperti eritromisin, klindamisin dan 

tetrasiklin.
56

  

Meningkatnya penggunaan antibiotik, memacu meningkatnya 

resistensi bakteri terhadap antibiotik tersebut. Tingginya 

penggunaan antibiotik menjadi pemicu terbesar munculnya 

resistensi. Resistensi bakteri terhadap antibakteri merupakan salah 

satu masalah global baik negara maju maupun negara berkembang. 

Berkembangnya resistensi terhadap obat-obatan hanyalah salah 
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satu contoh proses alamiah yang tak pernah ada akhirnya yang 

dilakukan oleh organisme untuk mengembangkan toleransi 

terhadap keadaan lingkungan yang baru.
57

 

 Resistensi terhadap obat pada suatu mikroorganisme dapat 

disebabkan oleh suatu faktor yang memang sudah ada pada 

mikroorganisme itu sebelumnya atau mungkin juga faktor itu 

diperoleh kemudian Organisme resisten mempunyai gen yang 

berfungsi melindungi bakteri tersebut dari pengaruh bakterisidal 

antibiotik. Beberapa individu dalam suatu spesies bakteri 

membawa gen resisten sewaktu terjadi infeksi, kemudian 

memperbanyak diri, sedangkan galurgalur yang sensitif terhambat 

atau mati. Gen resisten ini dapat pula dipindah sebarkan melalui 

konjugasi, transformasi atau transduksi dari bakteri lain selama 

berlangsungnya pengobatan antibiotik.
58

 

Propionibacterium acnes berbagai strain dari pasien berjerawat 

resisten terhadap antibiotik klindamisin dan eritromisin, dan 20% 

dari isolat resisten terhadap tetrasiklin sehingga dibutuhkan 

beberapa tindakan untuk mengurangi masalah ini. Oleh sebab itu 

untuk mencegah terjadinya resistensi bakteri terhadap antibakteri 

perlu dikembangkan penelitian dalam penemuan obat baru yang 

berasal dari alam.
59

 

 

B. Kerangka Bepikir 

Seperti yang sudah kita ketahui banyak orang yang mengalami 

infeksi kulit wajah yaitu jerawat itu penyebab nya adalah karena 

penimbunan minyak yang berlebih pada kulit wajah manusia. 

Sehingga menimbulkan muncul nya bakteri jerawat 

Propionibacterium acnes. Sediaan antijerawat yang banyak 

beredar di pasaran mengandung antibiotik sintetik seperti 

eritromisin dan klindamisin, namun tidak sedikit yang memberikan 

efek samping seperti iritasi, yang dalam penggunaan jangka 
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panjang dapat menyebabkan resistensi bahkan kerusakan organ dan 

imunohipersensitivitas. Kondisi ini mendorong untuk dilakukan 

pengembangan penelitian antibakteri alami dari tumbuhan yang 

ada di Indonesia diantaranya adalah daun sirsak.  

Jerawat atau Acnes vulgaris adalah penyakit kulit obstruktif dan 

inflamatif kronik pada pilosebasea yang sering terjadi di kalangan 

remaja. Menurut catatan studi dermatologi kosmetika Indonesia, 

penderita acne vulgaris pada tahun 2006, 2007, dan 2009 berturut-

turut sebanyak 60, 80, dan 90%. Prevalensi tertinggi pada wanita 

(14-17 tahun) berkisar 83-85% dan pada pria (16-19 tahun) 

berkisar 95-100%. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif lain 

untuk meminimalisir terjadinya resistensi antibiotik dan mencegah 

terjadinya efek samping. Salah satu alternatifnya yaitu dengan 

menggunakan antibakteri yang berasal dari bahan alam. Salah satu 

bahan alam yang dapat dimanfaatkan adalah daun sirsak.
60

 

Daun sirsak (Annona muricata L) mengandung senyawa 

antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab 

jerawat ini. Sedangkan antibakteri itu sendiri adalah zat yang 

mengganggu pertumbuhan dan metabolisme melalui 

penghambatan pertumbuhan bakteri. Berdasarkan efeknya terhadap 

pertumbuhan bakteri, antibakteri dapat dibedakan menjadi tiga 

golongan yaitu bakteriostatik, bakteriosidal, dan bakteriolitik . 

Bakteriostatik merupakan antibakteri yang dapat menghambat 

proses biokimia penting seperti sintesis protein karena senyawa 

tersebut dapat berikatan lemah dengan bakteri target, sehingga 

apabila senyawa tersebut dihilangkan pertumbuhan bakteri dapat 

berlanjut kembali.
61

  

Kombucha daun sirsak merupakan minuman hasil fermentasi 

simbiosis antara bakteri asam asetat Acetobacter xylinum dan 

khamir Saccharomyces sp. yang menggunakan bahan baku rebusan 
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daun sirsak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas 

antibakteri kombucha daun sirsak dengan variasi konsentrasi gula 

yang berbeda. Konsentrasi gula pasir yang digunakan dalam 

pembuatan kombucha daun sirsak adalah 10% (b/v) , 20% (b/v) , 

30% (b/v) dan 40% (b/v). Proses pembuatan kombucha 

dipengaruhi oleh konsentrasi gula pasir. Konsentrasi gula pasir 

yang berbeda mempengaruhi pertumbuhan mikroba kombucha dan 

kandungan senyawa kimia seperti asam organik. Pembentukan 

asam-asam organik pada kombucha, menyebabkan kadar asam 

semakin tinggi sehingga mampu menghambat pertumbuhan 

mikroba pathogen. 

Tahapan pembuatan kombucha daun sirsak diawali dengan 

penyediaan rebusan daun sirsak. Daun sirsak disiapkan sebanyak 

84 lembar daun sirsak dan direbus dalam 7,2 L air hingga air 

rebusan tersisa 2,4 L. Air rebusan kemudian disaring dan dibagi 4 

bagian untuk ditambahkan gula pasir sesuai perlakuan, yaitu 10% 

(b/v), 20% (b/v), 30% (b/v) dan 40% (b/v). Air rebusan daun sirsak 

yang telah ditambahkan gula pasir selanjutnya dipanaskan hingga 

mendidih selama 10 menit dan dimasukkan ke dalam bioreactor 

(stoples kaca) untuk setiap perlakuan. Air rebusan kemudian 

didinginkan hingga suhu •} 250C, kemudian ditambahkan dengan 

starter kombucha yang berumur 7 hari sebanyak 8% (v/v) pada 

setiap perlakuan. Bioreaktor selanjutnya ditutup dengan kain 

penutup dan difermentasi secara statis selama 12 hari pada suhu 

ruang. Metode pengujian aktivitas antibakteri dilakukan 

mengunnakan metode sumuran (well-difusion) kombucha daun 

sirsak memiliki aktivitas antibakteri dengan sprektum luas.
62
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Diagram. 1 kerangka Berpikir 

 Salah satu bakteri penyebab jerawat 

ada bakteri Propionibacterium acne 
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