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ABSTRAK 

 

Bakteri Propionibacterium acnes merupakan salah satu bakteri yang 

berperan pada patogenesis jerawat. Antibakteri merupakan zat yang 

dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan membunuh bakteri. 

Beberapa bahan alami seperti kombucha dan daun sirih (Piper betle 

L.) memiliki kandungan yang berperan sebagai antibakteri. Tujuan 

dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan kombucha 

daun sirih (Piper betle L.) sebagai antibakteri terhadap bakteri 

Propionibacterium acnes. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif yang dilakukan dengan metode difusi sumuran dan melihat 

diameter zona hambat yang terbentuk dari kombucha daun sirih (Piper 

betle L.). Hasil dari penelitian ini menunjukkan  zona hambat pada 

konsentrasi gula pasir 10% (b/v) sebesar 7.03 mm, konsentrasi 13% 

(b/v) sebesar  8.2 mm, konsentrasi 16% (b/v) sebesar 9.8 mm, dan 

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

yaitu sebesar 10.6 mm. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi konsentrasi gula pasir yang diberikan, maka 

semakin besar diameter zona hambat yang terbentuk. 

 

Kata kunci: Antibakteri, Kombucha  Daun Sirih (Piper betle L.), 

Propionibacterium acnes  
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ABSTRACT 

 

Propionibacterium acnes is one of the bacteria involved in the 

pathophysiology of acne. Antibacterial is a chemical that can stop 

bacteria from growing or even kill them. Antibacterial compounds can 

be found in some natural products including kombucha and betel leaf 

(Piper betle L.). The goal of this investigation was to see if betel leaf 

kombucha (Piper betle L.) has any antibacterial properties against the 

bacteria Propionibacterium acnes. The diameter of the inhibitory zone 

created from betel leaf kombucha was measured in this qualitative 

study, which was carried out using the well diffusion method (Piper 

betle L.). The inhibition zone diameter was 7.03 mm at a 

concentration of 10% granulated sugar (w/v), 8.2 mm at a 

concentration of 13 % (w/v), 9.8 mm at a concentration of 16% (w/v), 

and 10.6 mm at a concentration of 19% (w/v). Based on these 

findings, it can be stated that the wider the width of the inhibition zone 

generated, the higher the concentration of granulated sugar provided. 

 

Keywords: Antibacterial, Betel Leaf Kombucha (Piper betle L.), 

Propionibacterium acnes 
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MOTTO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini berjudul “Uji Antibakteri Kombucha Daun Sirih 

(Piper betle L.) terhadap Bakteri Propionibacterium acnes”. Untuk 

memahami maksud dan tujuan penelitian ini maka diperlukan adanya 

penegasan judul dengan beberapa istilah antara lain: 

1. Uji menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu percobaan untuk 

mengetahui mutu sesuatu (ketulenan, kecakapan ketahanan, dan 

sebagainya).
1
 

2. Antibakteri adalah obat yang dapat menghambat atau membunuh 

mikroorganisme.
2
 

3. Kombucha merupakan produk minuman tradisional hasil 

fermentasi larutan teh dan gula dengan menggunakan starter 

mikroba kombucha (simbiosis bakteri dengan khamir) dan 

difermentasi selama 7- 10 hari.
3
 

4. Sirih merupakan tumbuhan dari famili Peperaceae, tumbuh 

merambat dan menjalar dengan tinggi mencapai 5-15 m 

tergantung pertumbuhan dan tempat rambatnya.
4
 

5. Bakteri Propionibacterium acnes merupakan salah satu bakteri 

gram positif serta agen utama penyebab terjadinya inflamasi 

jerawat.
5
 

 

                                                           
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia [Online]‟, 2020 <Https://Kbbi.Web.Id> 

[Accessed 30 October 2020]. 
2 Dede Sumardjo, Pengantar Kimia Buku Panduan KuliahMahasiswa 

Kedokteran:, (Egc, n.d.)  

https://books.google.co.id/books?id=7Lauz8HpOVAC. 
3Ferry Effendi, Anna P. Roswiem, dan Ernie Stefani, „Uji Aktivitas Antibakteri 

Teh Kombucha Probiotik Terhadap Bakteri Escherichia colidan Staphylococcus 

aureus‟, Jurnal Ilmiah Farmasi, Vol. 4, No. 2, (2014): 1–9. 
4 Noventi, danNovita Carolia, „Potensi Ekstrak Daun Sirih Hijau (Piper betle L.) 

Sebagai Alternatif Terapi Acne vulgaris‟, Studi Pendidikan Dokter Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung, Vol. 5, No. 1, (2016): 140.  
5Agung Nur Cahyanta dan Nilla Yuliana Ardiyanti, „Uji Aktivitas Salep Anti 

Jerawat Ekstrak Etanol Daun Binahong (Anredera cordifolia (Ten) Steenis) terhadap 

Bakteri Propionibacterium acnes‟, JurnalIlmiah Farmasi, Vol. 7, No. 2, (2018): 239, 



2 

 
Berdasarkan penegasan kalimat-kalimat di atas, maka yang 

dimaksud penulis terkait judul “Uji Antibakteri Kombucha Daun Sirih 

(Piper betle L.) terhadap Bakteri Propionibacterium acnes” adalah 

pembuatan kombucha yang difermentasikan dengan air rebusan daun 

sirih yang selanjutnya akan digunakan dalam pengujian antibakteri 

terhadap Propionibacterium acnes. 

 

B. Latar Belakang 

Kulit merupakan bagian terluar tubuh dan menduduki daerah 

terluas serta menjadi pelindung bagian-bagian tubuh lain yang berada 

di dalamnya.
6
 Salah satu penyakit kulit yang selalu menjadi 

kecemasan kaum hawa dan banyak menyerang remaja yang sedang 

pubertas yaitu jerawat. Sebanyak 85% remaja di Indonesia pernah atau 

sedang mengalami penyakit ini.
7
 Acne vulgaris atau yang biasa kita 

kenal dengan jerawat adalah penyakit yang biasanya menyerang area 

wajah dan menyebabkan peradangan, pembengkakan , bernanah dan 

mengakibatkan rasa sakit.
8
 

Timbulnya jerawat dapat disebabkan karena berbagai faktor, 

diantaranya faktor genetik, psikis, musim, stres, makanan, kosmetik, 

bahan kimia dan juga infeksi bakteri. Bakteri pemicu terjadinya 

jerawat adalah Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, dan 

Propionibacterium acnes.
9
 Prevalensi penderita jerawat di Indonesia 

berkisar berkisar 80-85% pada remaja dengan puncak insidensi usia 

15-18 tahun, 12% pada wanita usia >25 tahun dan 3% pada usia 35-44 

tahun.
10

 Jerawat memang bukan penyakit yang serius, namun efek 

                                                           
6 Rusdiaman, „Uji Daya Hambat Perasan Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa 

bilimbi L.) terhadap Pertumbuhan Propionibacterium acnes‟, Vol.14, No. 1,(2018): 

153–57. 
7Nursalinda Kusumawati, Solikah Ana Estikomah, dan Surya Amal, „Uji 

Efektivitas Air Perasan Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) dan Madu Randu dalam 

Menghambat Pertumbuhan Bakteri Propionibacterium acnes‟, Pharmaceutical 

Journal Of Islamic Pharmacy, Vol. 2, No. 2, (2018): 17. 
8Ellyzabeth Sukmawati, „Efektivitas Penggunaan Daun Sirih Merah Untuk 

Mengurangi Jerawat Pada Remaja‟, Jurnal Ilmu Kesehatan Global, Vol. 1, No 2, 

(2016): 59–65. 
9Noer Erlin Meilina dan Nur Aliya Hasanah, „Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kulit 

Manggis (Garcinia mangostana L.) Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat‟, Jurnal 

Farmaka, Vol. 16, No. 2, (2018): 323. 
10Winona Madelina dan Sulistiyaningsih, „Resistensi Antibiotik pada Terapi 

Pengobatan Jerawat‟, Farmaka, Vol. 16, No. 2, (2018): 106 
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yang diakibatkan oleh jerawat dapat membuat penderitanya merasa 

tidak nyaman, apalagi jika kulit sudah terinfeksi oleh bakteri jerawat 

dan menimbulkan peradangan atau inflamasi, hal ini akan 

menyebabkan semakin berkurangnya tingkat kepercayaan diri 

sesorang.  

Pada proses terjadinya jerawat, sel-sel folikel rambut dan sebum 

akan menggumpal dan menyumbat saluran folikel rambut pada lapisan 

epidermis kulit sehingga membentuk komedo yang menonjol di 

permukaan kulit. Ketika terinfeksi bakteri, terutama bakteri 

Propionibacterium acnes , maka komedo ini akan berkembang 

menjadi inflamasi atau meradang. 

Propionibacterium acnes merupakan salah satu bakteri gram 

positif yang dapat mengakibatkan timbulnya jerawat. Bakteri 

Propionibacterium acnes menggunakan gliserol dalam sebum atau 

minyak sebagai sumber nutrisi. Bakteri ini berperan pada patogenesis 

jerawat dengan menghasilkan lipase yang memecah asam lemak bebas 

dan lipid kulit. Asam lemak ini dapat mengakibatkan inflamasi 

jaringan ketika berhubungan dengan sistem imun dan mendukung 

terjadinya jerawat.
11

 Propionibacterium acnes merusak stratum 

corneum dan stratum germinat dengan cara menyekresikan bahan 

kimia yang menghancurkan dinding pori. Kondisi ini dapat 

menyebabkan inflamasi. Asam lemak dan minyak kulit tersumbat dan 

mengeras. Jika jerawat disentuh maka inflamasi akan meluas sehingga 

padatan asam lemak dan minyak kulit yang mengeras akan 

membesar.
12

 

Selain itu, debu dan kotoran yang berasal dari luar menempel pada 

kulit yang berminyak, kemudian masuk ke dalam pori-pori kulit dan 

menumpuk bersama sel-sel kulit mati yang jika dibiarkan akan 

menjadi media yang baik bagi pertumbuhan bakteri yang akhirnya 

dapat menyebabkan jerawat.
13

 

                                                           
11Kamal dan Saputri, " Uji Aktivitas Infusa Daun Lidah Buaya (AloeveraL.) 

terhadapPropionibacterium acnePenyebab Jerawat", Jurnal Farmasi Sandi Karsa, 

Vol. 4, No. 7, (2018). 
12Doddy Rusli, Ade Arinia Rasyad,dan Putra Asa Nugraha, „Formulasi Krim 

Clindamycin sebagai Anti Jerawat dan Uji Efektivitas terhadap Bakteri 

Propionibacterium acne‟, Jurnal Ilmiah Bakti Farmasi, Vol.1, No.2,(2018):5–14. 
13Surya Amal dan Nursalinda Kusumawati, " Uji Efektivitas Air Perasan Jeruk 

Nipis (Citrus aurantifolia)dan Madu Randu dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri 
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Antibiotik  merupakan obat-obatan yang biasa digunakan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri, baik  bakteri gram negatif maupun 

gram positif seperti Propionibacterium acnes. Namun, hal ini tentunya 

menimbulkan kekhawatiran tersendiri jika digunakan atau dikonsumsi 

dalam jangka panjang karena dapat menimbulkan efek  samping. 

Selain itu, pemberian antibiotik yang tidak tepat dapat menimbulkan 

resistensi terhadap bakteri yang semula sensitif.
14

 Sehingga diperlukan 

bahan-bahan alami yang dapat digunakan sebagai antibakteri agar 

tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya dan tidak 

menimbulkan resistensi, seperti daun sirih dan kombucha. 

Sirih (Piper betle L.) merupakan salah satu tanaman terna yang 

banyak  dijumpai di sekitar kita dan mudah dibudidayakan. Tumbuhan 

ini memiliki banyak manfaat , terutama bagian daunnya. Daun sirih 

(Piper betle L.) mengandung senyawa-senyawa seperti minyak astiri, 

yang kompoenennya meliputi senyawa fenol serta turunanya. 

Senyawa-senyawa tersebutlah yang membuat tanaman sirih bersifat 

antimikroba sehingga dapat menghambat pertumbuhan bakteri. 

Senyawa bakteria fenol dan turunannya dapat mendenaturasi protein 

sel bakteri. Senyawa fenol dapat memberi bau khas pada sirih. Selain 

itu, senyawa fenol pada daun sirih memiliki sifat bakterisida lima kali 

lipat dari dari senyawa fenol lainnya.
15

 

Biasanya, daun sirih (Piper betle L.)  diubah menjadi ekstrak dan 

diujikan sebagai antibakteri terhadap bakteri-bakteri patogen. Namun, 

ekstrak daun sirih yang disimpan semakin lama dapat mengalami 

penurunan kualitas yang disebabkan berkurangnya senyawa 

antibakteri.
16

 Karena kelemahan daun sirih yang tidak bisa bertahan 

                                                                                                                              
Propionibacterium acne",Pharmaceutical Journal of Islamic Pharmacy, Vol. 2, No. 

2, (2018). 
14 Asri Rahmiati, Sri Darmawati, and Ana Hidayati Mukaromah, „Daya Hambat 

Ekstrak Etanol Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa Bilimbi L) Terhadap Pertumbuhan 

Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermidis Secara In Vitro‟, Prosiding 

Seminar Nasional Publikasi Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 30 

September, (2017) : 669 <http://repository.unimus.ac.id/1203/>. 
15Aden Rizkita, „Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Sereh Wangi, Sirih Hijau, 

dan Jahe Merah terhadap Pertumbuhan Streptococcus mutans‟, Seminar Nasional 

Sains dan Teknologi, (2017): 1–2. 
16 Muhammad Sanjaya Kusuma, Tri Eko Susilorini, dan Puguh Surjowardojo, 

„Pengaruh Lama Dan Suhu Penyimpanan Ekstrak Daun Sirih Hijau (Piper betle Linn) 
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lama dalam bentuk ekstrak,  maka perlu disempurnakan dengan bahan 

lainnya agar dapat memperbaiki kelemahan daun sirih tersebut. 

Salah satu bahan yang juga memiliki senyawa antibakteri adalah 

kombucha. 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 seperti bakteri 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dengan hasil yang cukup 

baik. Hal ini karena di dalam  kombucha terkandung beberapa 

senyawa diantaranya flavonoid, saponin, tanin, asam asetat, dan 

lainnya.
17

 Senyawa antibakteri pada kombucha bekerja dengan 

menghambat sintesis dinding sel, menghambat fungsi selaput sel, 

menghambat sintesis protein, dan menghambat sintesis asam 

nukleat.
18

 

Berdasarkan latar belakang diatas, daun sirih yang tidak dapat 

bertahan dengan waktu penyimpanan yang lama dalam bentuk 

ekstrak,  maka akan dilakukan penelitian dengan memfermentasikan 

kombucha bersama daun sirih dan diujikan sebagai antibakteri 

terhadap bakteri Propionibacterium acnes.  

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

                                                                                                                              
dengan Aquades Terhadap Daya Hambat Bakteri Streptococcus agalactiae Penyebab 

Mastitis Pada Sapi Perah‟, Jurnal Ternak Tropika, Vol. 18, No. 2, (2017):  19. 
17Nur Arfa Yanti, dkk, „Aktivitas Antibakteri Kombucha Daun Sirsak (Annona 

Muricata L.) dengan Konsentrasi Gula Berbeda‟, Berkala Sainstek, Vol. 8, No. 2, 

(2020): 35,https://doi.org/10.19184/bst.v8i2.15968. 
18Rommana dan Hanna, „Pengaruh Pemberian Teh Kombucha Terhadap 

Pertumbuhan Salmonella Typhi‟, Jurnal Majority, Vol. 5, No. 5, (2016): 48–54. 
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1. Kombucha merupakan minuman yang sangat berkhasiat, namun 

belum banyak dikenal di masyarakat. 

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat teh 

kombucha sebagai antibakteri. 

3. Daun sirih merupakan tumbuhan yang memiliki kandungan 

antibakteri yang baik tetapi belum banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat sebagai antibakteri. 

4. Propionibacterium acnes merupakan bakteri utama penyebab 

penyakit jerawat. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan masalah 

dari penelitian ini yaitu: 

1. Subjek penelitian adalah kombucha daun sirih. 

2. Objek penelitian adalah antibakteri yang dilakukan dengan 

pengukuran diameter zona hambat. 

 

D. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimanakah 

kombucha daun sirih (Piper betle L.) memiliki kemampuan sebagai 

antibakteri terhadap bakteri Propionibacterium acnes? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kemampuan kombucha daun sirih (Piper betle L.) sebagai antibakteri 

terhadap bakteri Propionibacterium acnes. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi masyarakat: sebagai pengetahuan bahwa kombucha daun 

sirih (Piper betle L.) memiliki beragam khasiat dan dapat 

dijadikan sebagai antibakteri. 

2. Bagi peneliti: untuk memperoleh data ilmiah terkait pengujian 

antibakteri kombucha daun sirih (Piper betle L.)  terhadap 

bakteri Propionibacterium acnes, memperkuat  kegunaan dan 

manfaat dari penelitian tersebut serta dapat menjadi referensi 

untuk penelitian selanjutnya. 
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3. Bagi peneliti lain: dapat dijadikan dasar untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai manfaat kombucha sebagai 

antibakteri sehingga penelitian ini mampu dikembangkan lagi. 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif  lebih menekankan pada penjelasan suatu 

fenomena tentang penelitian yang dilakukan dan mengumpulkan data 

yang selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk kata-kata.  

Penelitian ini terdiri dari 4 sampel kombucha daun sirih (Piper 

betle 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  klindamisin sebagai kontrol positif. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

observasi dan dokumentasi pada daerah hambatan bakteri 

menggunakan jangka sorong. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Pembuktian keabsahan penelitian ini, peneliti mengaacu pada 

penelitian yang pernah dilakukan oleh Yuly Diyan Nur Fajriyah, Dwi 

Wahyuni, dan Siti Murdiyah yang berjudul “Pengaruh Kombucha Sari 

Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) terhadap Pertumbuhan 

Bakteri Escherichia coli”, dengan serial konsentrasi 25%; 27,5%; 

30%; 32,5%; dan 35%. Hasil uji BNT menyatakan bahwa pada 

konsentrasi 35% mempunyai daya hambat paling efektif terhadap 

pertumbuhan bakteri E. coli dengan rerata lebar zona hambat 0,42 cm. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kombucha sari buah 

belimbing uluh efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli. Salah satu kandungan yang terdapat dalam 

kombucha sari buah belimbing uluh yaitu asam asetat. Jika semakin 

banyak ion H
+
 asam asetat yang masuk maka bentuk tidak terurai dari 

asam asetat akan larut dalam lemak sehingga dapat menembus 

membran sel bakteri. Kombucha sari buah belimbing wuluh juga 
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terdapat kandungan flavonoid yang dapat mengganggu sintesis 

dinding bakteri sehingga dapat menyebabkan lisisnya bakteri.
19 

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Romanna Julia Duma 

Simanjuntak dan Hanna Mutiara yang berjudul “Pengaruh Pemberian 

Teh Kombucha terhadap Pertumbuhan Salmonella typhi”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa teh kombuca memiliki efek 

antibakteri yang cukup baik karna mengandung asam organik (asam 

asetat), tannin, saponin, dan flavonoid. Asam organik yang dihasilkan 

dapat mengganggu keseimbangan pH Salmonella thypi sehinga 

merusak sintesis protein bakteri.Tannin dapat menginaktivasi enzim 

dan materi genetik. Saponin menghambat permeabilitas membran 

bakteri dan flavonoid dapat merusak membran mikroba.
20

 

Yanti et all.,(2020) telah melakukan penelitian tentang kombucha 

daun sirsak (Annona muricata) yang digunakan sebagai antibakteri. 

Penelitian ini menggunakan variasi konsentrasi gula pasir yang 

berbeda untuk mengetahui aktivitas antibakteri. Konsentrasi gula yang 

digunakan dalam pembuatan kombucha daun sirsak adalah 10%, 20%, 

30%, dan 40% (b/v). Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan 

metode difusi sumuran dan menggunakan uji berupa bakteri 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Hasilnya kombucha daun 

sirsak dengan konsentrasi gula pasir 20% (b/v) memiliki aktivitas 

antibakteri tertinggi dengan daya hambat terhadap Escherichia coli 

sebesar 16,28 mm dan Staphylococcus aureus sebesar 17,08 mm. 

Kemampuan kombucha daun sirsak menghambat pertumbuhan bakteri 

Gram negatif Escherichiacoli dan bakteri Gram postif Staphylococcus 

aureus, mengindikasikan bahwa kombucha daun sirsak memiliki 

aktivitas antibakteri dengan spektrum luas.
21

 

Sukriani Kursia, dkk juga melakukan penelitian mengenai uji 

aktivitas antibakteri ekstrak etilasetat daun sirih hijau (Piper betle L.) 

terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis. Proses ekstraksi ekstrak 

                                                           

19Yuly Diyan Nur Fajriyah, Dwi Wahyuni, dan Siti Murdiyah, „Pengaruh 

Kombucha Sari Buah Belimbing Wuluh (Averrhoa blilimbi L.)terhadap Pertumbuhan 

Bakteri Escherichia coli‟, Bioedukasi: Jurnal Biologi dan Pembelajarannya, Vol. 8, 

No. 2, (2015): 32–36. 
20Rommana dan Hanna, Pengaruh Pemberian Teh Kombucha…, 53. 
21Nur Arfa Yanti, dkk, Aktivitas Antibakteri Kombucha Daun,…35.  
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etil asetat daun sirih hijau menghasilkan rendamen sebesar 3,1% dari 

300 g simpilisa yang diekstraksi dan hasil identifikasi kimia 

menujukkan bahwa ekstrak positif mengandung tanin dan fenolik. 

Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak etilasetat konsentrasi 1%, 3%, 

dan 5% terhadap  Staphylococcus epidermidis  menggunakan metode 

difusi menunjukkan hasil rata-rata diameter hambat 0 mm; 9,8 mm; 

dan 15 mm. Sedangkan untuk kontrol negatif 0 mm dan kontrol positif 

27 mm dalam pelarut etilasetat. Hasil diameter hambat ekstrak 

tersebut berdasarkan Davis and Stout, 1971 termasuk kategori sedang-

kuat sedangkan kontrol positif kategori sangat kuat. Peningkatan 

konsentrasi tidak dilakukan karena konsentrasi tersebut cukup besar 

dan daya hambatnya sudah masuk kategori kuat.
22

 

Berdasarkan hasil pada kajian penelitian yang relevan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa kombucha dan daun sirih 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 sirih pada kombucha yang akan diujikan sehingga 

menjadi teh kombucha daun sirih (Piper betle L.). Kombucha dan 

daun sirih memiliki kandungan antibakteri yang cukup kuat sehingga 

diasumsikan mampu menghambat pertumbuhan bakteri dengan baik 

terutama pada bakteri Propionibacterium acnes. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, 

                                                           
22Sukriani Kursia, dkk, „Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etilasetat Daun Sirih 

Hijau (Piper betle L.)terhadap Bakteri Staphylococcus epidermidis‟, Indonesian 

Journal of Pharmaceutical Science and Technology, Vol. 3, No. 2, (2016):75-76. 
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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 sirih (Piper betle L.), 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 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi tetang kesimpulan dan rekomendasi. 



 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Kombucha  

Kombucha merupakan minuman tradisional berasal dari Asia 

Timur yang terbentuk dari fermentasi teh dan gula dengan 

menggunakan kultur kombucha.
23

 Kombucha merupakan suatu 

minuman hasil simbiosis bakteri dan ragi. Teh yang telah diseduh 

dengan air panas diberi tambahan gula sebagai pemanis dan 

sebagai nutrien untuk menumbuhkan bakteri yang diinginkan.
24

 

Teh kombucha adalah minuman teh manis yang difermentasi 

sehingga memiliki banyak khasiat bagi kesehatan. Proses 

pembuatannya melibatkan ragi dan bakteri yang bersimbiosis dan 

membentuk suatu struktur gelatinosa yang disebut kultur 

kombucha atau dikenal dengan sebutan SCOBY. Bentuk kultur 

kombucha dapat mengikuti wadah tempat fermentasi.
25

 Kultur 

tersebut terdiri dari gelatinoid dan membran yang liat dan 

berbentuk piringan bulat yang berkembang biak dalam teh manis 

hitam dengan memanfaatkan nutrisi dari glukosa yang terkandung 

dalam teh tersebut. Piringan pertama akan tumbuh pada lapisan 

paling atas disusul oleh pertumbuhan piringan berlapis-lapis 

diatasnya yang akan menebal. Kultur tersebut digunakan untuk 

fermentasi teh kombucha selanjutnya.
26

 

 

                                                           
23Risa Meutia Fiana dan Cesar Welya Refdi, „Pendugaan Umur Simpan 

Minuman Instan Teh Kombucha Menggunakan Pendekatan Kadar Air Kritis dengan 

Metode Accelerated Shelf Life Test (Aslt)‟, Jurnal Teknologi Pertanian Andalas, 

Vol.22, No.2, (2018):150-156. 
24Irham Falahuddin dan Ike Apriani, „Pengaruh Proses Fermentasi Kombucha 

Daun Sirsak (Annona muricata L .) terhadap Kadar Vitamin C‟, Vol.3, No.2, (2017): 

90–95. 
25Fitri Aprilia Pratiwi, Anak Suryawan Wiranatha, dan Sri Mulyani, 

„Karakteristik Kualitas Kopi Bubuk dalam Perlakuan Waktu dan Suhu Fermentasi 

pada Teh Kombucha Sedang‟, Jurnal Rekayasa dan Manajemen Agroindustri, Vol. 3, 

No. 1, (2015): 1–10. 
26Rommana dan Hanna, Pengaruh Pemberian Teh Kombucha…, 49. 
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2. Mikroorganisme dan Zat yang Terlibat pada Kombucha 

 Simbiosis dari kultur kombucha meliputi Kombinasi bakteri 

dan khamir. Bakteri yang berperan dalam pembentukan kombucha 

diantaranya Acetobacter xylinum, Xylinoides, Gluconicum, 

Acetobacter ketogenum, Pithiafermentans, Torula varietas.27 dan 

yeast yaitu Saccharomyces cereviseae, Saccharomyces ludwigii, 

Saccharomyces bisporus, Zygosaccharomyces sp., dan beberapa 

jenis khamir seperti Torolupsis sp.
28

 

 Bakteri dan khamir saling bekerja sama dalam menghasilkan 

alkohol dan asam dengan merombak gula. Komponen yang 

dihasilkan saat fermentasi adalah asam asetat, etanol, dan asam 

glukoronat, sedangkan komponen minor yang dihasilkan adalah 

asam laktat, asam fenolat, vitamin B, dan enzim.
29

 

 Sel khamir akan menghidrolisis sukrosa membentuk glukosa 

dan fruktosa untuk produksi ethanol, sedangkan bakteri akan 

mengkonversi glukosa membentuk asam glukonat dan fruktosa 

akan membentuk asam asetat. Acetobacter sp. dalam kultur 

kombucha mengoksidasi etanol menjadi asetaldehid selanjutnya 

menjadi asam asetat. Akumulasi dari masing-masing metabolit 

selain membentuk asam glukuronat, asam laktat, vitamin, asam-

asam amino, antibiotik, serta zat-zat lain yang bermanfaat untuk 

kesehatan dan beraroma spesifik. Dengan waktu fermentasi yang 

lama dimungkinkan membentuk komposisi yang lebih baik 

dibandingkan dengan sebelum fermentasi.
30

 

 

 

 

 

                                                           
27Veri Indriyani, Pengaruh Peningkatan Waktu Fermentasi Teh Kombucha 

terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus Secara In Vitro, Skripsi, 

(2018). 
28Yenny Puspitasari, Retno Palupi, dan Maulina Nurikasari, „Analisis Kandungan 

Vitamin C Teh Kombucha Berdasarkan Lama Fermentasi sebagai Alternatif Minuman 

untuk Antioksidan‟, Jurnal Kesehatan Global, Vol. 2, No.3, (2017): 245–253. 
29Prasis Nursyam Suhardini dan Elok Zubaidah, „Studi Aktivitas Antioksidan 

pada Berbagai Daun Kombucha Selama Fermentasi‟, Jurnal Pangan dan Agroindustri, 

Vol. 4, No. 1, (2016): 221–229. 

30Puspitasari, Palupi, dan Nurikasari, Analisis Kandungan Vitamin C..., 245. 
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3. Manfaat Kombucha 

Kombucha masih terdengar asing dikalangan masyarakat, 

walaupun sebenarnya kombucha telah digunakan sejak berabad-

abad yang lalu. Sampai saat ini, kombucha masih digunakan 

dikarenakan memiliki berbagai macam manfaat bagi tubuh. Teh 

kombucha mempengaruhi tubuh secara menyeluruh, dengan 

menstabilkan metabolisme tubuh dan detoksifikasi racun dengan 

asam glukoronat. Hal ini menyebabkan peningkatan kapasitas 

pertahanan dalam tubuh terhadap pengaruh dan tekanan 

lingkungan.
31

 

Kombucha memiliki banyak manfaat dalam bidang kesehatan 

seperti meningkatkan resistensi terhadap flu dan pilek, bebas dari 

sembelit, kondisi tubuh meningkat, berat badan seimbang dan 

memiliki pola tidur yang lebih sehat.
32

 Kombucha juga 

mengandung senyawa-senyawa organik yang bermanfaat bagi 

tubuh yaitu vitamin B kompleks, asam organik, dan senyawa lain 

yang berfungsi sebagai antibiotik. Kombucha memiliki berbagai 

efek kesehatan, antara lain sebagai antibiotik, melancarkan 

pencernaan, antioksidan, dan antibakteri.
33

 

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa teh kombucha 

juga memiliki khasiat sebagai berikut:  

a. Penurunan kadar kolesterol total dalam darah. 

b. Sebagai peluruh batu ginjal. 

c. Menurunkan kadar asam urat darah. 

d. Berfungsi sebagai antioksidan.
34

 

 

Teh kombucha mengandung asam glukonat yang memiliki 

peran melindungi membran sel dan memperkuat dinding usus agar 

dapat melawan infeksi. Selain itu, asam glukonat juga berfungsi 

                                                           
31Riastuti, Karakteristik Mikrobiologis Kombucha…, 108. 
32Wulan Sari Ruayati, Endah Rita, dan Dyah Ayu Widyastuti, „Kandungan 

Vitamin C pada Fermentasi Kombucha Kulit Buah Naga Merah ( Hylocereus 

Polyrhizus )‟, Vol. 3,(2019):349–353. 
33Suhardini dan Zubaidah, Studi Aktivitas Antioksidan Kombucha…, 222. 
34Effendi, P. Roswiem, dan Stefani, „Uji Aktivitas Antibakteri Teh Kombucha 

Probiotik terhadap Bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus‟,Jurnal Ilmiah 

Farmasi, Vol. 4, No. 2, (2014). 
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dalam penyerapan kalsium dalam tubuh dan berperan dalam 

menurunkan kadar glukosa di dalam darah.
35

 

 

4. Kombucha Sebagai Antibakteri 

Sepanjang proses fermentasi, ragi Saccharomyces sp. 

memiliki kemampuan mengubah glukosa menjadi alkohol dan 

karbondioksida dan akan menghidrolisis sukrosa membentuk 

fruktosa dan glukosa untuk produksi etanol. Bakteri utama 

kombucha, yakni Acetobacter sp. akan mengoksidasi etanol 

menjadi asetaldehid dan kemudian menjadi asam asetat. Aktivitas 

sekunder Acetobacter sp. yaitu mengoksidasi glukosa menjadi 

asam glukonat. 

Kombucha diketahui mengandung asam asetat (asam 

organik). Cara kerja asam organik dalam menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme adalah dengan menurunkan nilai 

pH lingkungannya, yang selanjutnya berpengaruh pada 

peningkatan daya cerna bahan, keseimbangan mikroflora, dan 

peningkatan metabolisme. Efek antimikroba dari asam organik 

disebabkan oleh adanya proton dan anion di dalamnya yang 

terpisah setelah melalui dinding sel bakteri dan mempengaruhi 

serta merusak sintesis protein bakteri sehingga sel-sel bakteri 

berada dalam keadaan stres dan tidak dapat memperbanyak diri. 

Asam organik juga menghancurkan sintesis DNA, metabolisme 

asam amino, dan metabolisme energi pada mikroorganisme.
36

 

Berdasarkan hasil uji fotokimia terhadap teh kombucha 

ditemukan pula substansi lain, yakni tanin. Tanin akan bereaksi 

dengan membran sel sehingga terjadi inaktivasi enzim reverse 

traskriptase dan DNA topoisomerase yang disusul dengan 

terinaktivasinya fungsi dari materi genetik sehingga menyebabkan 

tidak terbentuknya sel bakteri. Substansi lain yang ditemukan 

pada teh kombucha ialah saponin. Saponin dapat menjadi anti 

bakteri karena zat aktif permukaannya mirip detergen, sehingga 

                                                           
35Muh. Iqbal Rahmat, Ariyani Buang, dan Muh.Aris, „Uji Efek Penurunan Kadar 

Glukosa Darah Teh Kombucha (Camelia sinensis) Kombinasi Kayu Manis 

(Cinnamomum burmannii L) pada Mencit(Mus musculus)‟, Jurnal Kesehatan, Vol. 3, 

No. 2,(2019): 2. 
36Rommana dan Hanna, Pengaruh Pemberian Teh Kombucha…, 52. 
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dapat menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri dan 

merusak permebialitas membran. Rusaknya membran sel ini 

sangat mengganggu kelangsungan hidup bakteri.
37

 

 

Pada kombucha juga ditemukan senyawa flavonoid. 

Mekanisme penghambatan flavonoid terhadap pertumbuhan 

bakteri diduga karena kemampuan senyawa tersebut membentuk 

kompleks dengan protein ekstraseluler, mengaktivasi enzim, dan 

merusak membran sel. Flavonoid yang bersifat lipofilik akan 

merusak membran mikroba.
38

 

Substansi yang dihasilkan dari fermentasinya memiliki efek 

antibakteri yang cukup baik. Substansi tersebut di antaranya ialah 

asam organik (asam asetat), tanin, saponin, dan flavonoid. Asam 

organik yang dihasilkan dapat mengganggu keseimbangan pH 

bakteri  sehinga merusak sintesis protein bakteri. Tanin dapat 

menginaktivasi enzim dan materi genetik. Saponin menghambat 

permeabilitas membran bakteri dan flavonoid dapat merusak 

membran mikroba.
39

 

 

5. Senyawa Metabolit Sekunder 

Metabolit sekunder merupakan sekelompok senyawa kimia 

yang dijumpai diseluruh tanaman dan memiliki ciri khas untuk 

setiap tanaman tertentu. metabolit sekunder mempunyai 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.
40

 

                                                           
37Ibid. 
38Ibid. 
39Ibid. 
40 Tatang Shabur Julianto, Fitokimia Tinjauan Metabolit Sekunder dan Skrining 

Fitokimia, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2019): 9. 
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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. Beberapa 

senyawa metabolit sekunder yang terapat pada tumbuhan 

diantaranya:
41

  

 

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 alkaloid merupakan suatau 

golongan heterogen. Secara fisik alkaloid 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.
42

 

 

b. Flavonoid 

 Flavonoid adalah golongan senyawa polifenol yang diketahui 

memiliki sifat sebagai penangkap  radikal  bebas,  penghambat  

enzim  hidrolisis  dan  oksidatif,  dan  bekerja sebagai 

antiinflamasi. Flavonoid merupakan pigmen tanaman untuk 

memproduksi warna bunga merah atau biru pigmentasi kuning 

pada kelopak yang digunakan untuk menarik hewan penyerbuk. 

Flavonoid berfungsi mengatur pertumbuhan, fontosintesis, 

antimikroba dan antivirus. Flavonoid bermanfaat untuk 

                                                           
41 Maharani Hasibuan,‟ Uji Skrining Fitokimia Dan Antibakteri Dari Ekstrak 

Etanol Daun Ceremai Terhadap Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, 

dan Escherichia coli‟, Skripsi, (2018): 6 
42 Ibid. 
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melindungi struktur sel, meningkatkan efektifitas vitamin C, 

antiinflamasi, mencegah keropos tulang dan sebagai antibiotik.
43

  

 

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 dalam metabolisme tumbuhan.
44

 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.
45

  

 

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. Senyawa ini memberikan efek 

pembentukan gelombung yang permanen pada saat digojok 

bersama air. Saponin dapat digunakan sebagai racun dan 

antimikroba (jamur, bakteri, dan virus).
46

 Saponin dapat 

ditemukan pada bagian akar, kulit, daun, biji, dan buah dari suatu 

tanaman serta berfungsi sebagai sIstem pertahanan diri. Saponin 

memiliki sifat fisika, kimia dan biologi yang spesifik, sehingga 

berpotensi dalam bidang kesehatan yaitu sebagai obat.
47

  

 

                                                           
43 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 
44 Shabur Julianto, Fitokimia Tinjauan Metabolit Sekunder,… 40. 
45 Ni Luh Eka Setiasih,  Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol ,… 77. 
46 Maharani Hasibuan, Uji Skrining Fitokimia,… 8. 
47 Dian Puspitasari, „Pengaruh Metode Perebusan Terhadap Uji Fitokimia Daun 

Mangrove Excoecaria agallocha‟, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 

Vol.3, No.2, (2018): 427. 
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6. Sirih (Piper betle L.) 

 

 
Gambar 2.1 

Tanaman Sirih (Piper betle L.)48
 

 

Sirih (Piper betle L.) merupakan salah satu genus dari famili 

Piperaceae yang meliputi lebih dari seribu jenis tumbuhan yang 

tersebar di daerah tropis dan sub tropis. Sirih (Piper betle L.) 

adalah salah satu spesies dalam genus Piper yang sangat dikenal 

masyarakat, karena tidak hanya dimanfaatkan sebagai herbal 

namun juga memiliki nilai penting dalam kultur atau budaya 

masyarakat.
49

 Tanaman sirih hijau (Piper betle L.) tumbuh subur 

disepanjang Asia tropis hingga Afrika Timur dan menyebar 

hampir di seluruh wilayah Indonesia, Malaysia, Thailand, Sri 

Lanka, India hingga Madagaskar. Di Indonesia, tanaman ini dapat 

ditemukan di pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku 

dan Papua.
50

 

 

7. Morfologi Sirih ( Piper betle L .) 

Tanaman ini memiliki perawakan berupa semak berkayu di 

bagian pangkal, merambat, atau memanjat. Panjang tanaman dapat 

                                                           
48Ronald Wijaya, „Manfaat Daun Sirih Dalam Kehidupan Sehari-Hari‟, Jurnal 

Konsula, 2015 <https://www.konsula.com/blog/manfaat-daun-sirih-dalam-kehidupan-

sehari-hari/> [Diakses 3 November 2020]. 
49Yuli Widiyastuti, Sari Haryanti, dan Dyah Subositi,„Karakterisasi Morfologi 

dan Kandungan Beberapa Jenis Sirih (Piper betle)‟,Prosiding Seminar Nasional 

Tumbuhan Obat Indonesia Ke-50,(2016):475. 
50Noventidan Carolia. „Potensi Ekstrak Daun Sirih Hijau (Piper betle L.) sebagai 

Alternatif Terapi Acne vulgaris‟.Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. 2016. Vol 5. No 1. Hal 140. 
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mencapai 15 m. Batang berbentuk silindris, berbuku-buku nyata, 

beralur, batang muda berwarna hijau, sedangkan batang tua 

berwarna coklat muda. Daun tunggal, letak berseling, helaian 

daun berbentuk bulat telur sampai lonjong, pangkal daun 

berbentuk jantung atau membulat, panjang 5–18 cm, lebar daun 

2,5–10,75 cm. Perbungaan berupa bunga majemuk untai, daun 

pelindung kurang lebih 1 mm, berkelamin jantan, betina atau 

banci. Buah batu, bulat, dan berwarna hijau keabu-abuan, tebal 1–

1,5 cm, biji agak membulat, panjang 3,5–5 mm.
51

 

 

8. Klasifikasi Tanaman Sirih (Piper betle L.) 

Kingdom  : Plantae  

Subkingdom : Viridiplantae  

Superdivision : Embryophyta  

Division  : Tracheophyta  

Subdivision  : Spermatophytina  

Class   : Magnoliopsida  

Superorder  : Magnolianae  

Order   : Piperales  

Family   : Piperaceae  

Genus   : Piper  

Species  : Piper betle L.52
 

Tanaman sirih hijau termasuk ke dalam famili Piperaceae 

yang merupakan jenis tanaman terna. Tanaman sirih hijau ini 

dikenal dengan beberapa nama daerah diantaranya adalah suruh 

(Jawa), seureuh (Sunda), base (Bali), leko, kowak, malo, malu 

(Nusa Tenggara), dontile, parigi, gamnjeng (Sulawesi), gies, bido 

(Maluku), sirih, ranub, sereh, sirieh (Melayu).
53

 

 

 

                                                           
51Widiyastuti, Haryanti, dan Subositi, „Karakterisasi Morfologi dan 

Kandungan…, 475. 
52Dwi Wahyuni, Toksisitas Ekstrak Tanaman sebagai Dasar Biopeptisida Baru 

Pembasmi Larva Nyamuk Ades Aegepty (Ekstrak Dauan Sirih, Ekstrak Daun Biji 

Pepaya, Dan Ekstrak Biji Srikaya) Berdasar Hasil Penelitian, (Malang: Media Nusa 

Creative,2016). 
53Ibid, 13. 
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9. Manfaat Daun Sirih (Piper betle L.) 

Sirih (Piper betle L.) merupakan tanaman yang sangat dikenal 

dan mudah mudah untuk dibudidayakan. Hampir seluruh bagian 

dari tanaman sirih (Piper betle L.) memiliki khasiat yang sangat 

baik, mulai dari akar, biji, dan daun. Namun bagian dari tanaman 

sirih (Piper betle L.) yang paling mudah didapat dan sering 

dimanfaatkan oleh masyarakat adalah daunnya. 

Sirih berguna untuk kesehatan gigi dan menghilangkan bau 

badan serta bau mulut yang tidak sedap, sebagai obat kumur, 

sariawan, mimisan, gatal-gatal, koreng, dan mengobati keputihan 

pada wanita.
54

 Secara tradisional daun sirih digunakan untuk 

antiradang, antiseptik, antibakteri, penghenti pendarahan, pereda 

batuk, peluruh kentut, perangsang keluarnya air liur, penghilang 

gatal, dan penenang.
55

 

Daun sirih dipercaya dapat menyembuhkan semua jenis 

jerawat termasuk jerawat yang meradang, jerawat batu, jerawat 

biasa, komedo, jerawat bisul bahkan noda hitam (bekas jerawat). 

Tingkat kesembuhan jerawat ini berbeda-beda sesuai tingkat 

keparahan dari jerawat tersebut. Dilihat dari beberapa kandungan 

kimia yang terdapat pada daun sirih tersebut, daun sirih menjadi 

alternatif pengobatan yang efektif untuk mengatasi jerawat.
56

 

Aktifitas senyawa yang ada dalam daun sirih merah seperti 

antijamur mampu menghambat perkembangan sel tunas penyebab 

jerawat. Zat antiseptiknya berkhasiat untuk membunuh bakteri 

penyebab munculnya jerawat. Antiseptik yang terkandung dalam 

daun sirih 5 kali lebih efektif dibandingkan fenol biasa. Zat 

antibakteri berguna untuk mencegah pertumbuhan jerawat dengan 

cara mengganggu metabolisme mikroba yang merugikan.
57

 

                                                           
54Dian Sundari dan Almasyhuri Almasyhuri, „Uji Aktivitas Antiseptik Ekstrak 

Etanol Daun Sirih (Piper betle Linn.) dalam Obat Kumur terhadap Staphylococcus 

aureus Secara in Vitro‟, Jurnal Kefarmasian Indonesia, Vol.9, No.1, (2019):10–18 . 
55Widiyastuti, Haryanti, dan Subositi, „Karakterisasi Morfologi dan 

Kandungan…, 475. 
56 Ellyzabeth Sukmawati, "Efektivitas Penggunaan Daun Sirih Merah Untuk 

Mengurangi Jerawat pada Remaja‟, Jurnal Ilmu Kesehatan Global, Vol. 1, No. 1, 

(2016): 41. 
57 Ibid. 
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Daun sirih hijau mengandung minyak atsiri yang terdiri atas 

senyawa fenol dan beberapa turunannya seperti eugnol dan 

kavikol. Senyawa bakteria fenol dan turunannya dapat 

mendenaturasi protein sel bakteri. Senyawa euganol bersifat 

bakterisida dengan meningkatkan permeabilitas membran bakteri. 

Senyawa kavikol selain memberi bau khas pada sirih juga 

memiliki sifat bakterisida lima kali lipat dari dari senyawa phenol 

lainnya.
58

 

Daun sirih juga mengandung senyawa saponin yang dapat 

bekerja sebagai antimikroba. Senyawa ini akan mersak membran 

sitoplasma dan membunuh sel. Selain itu, pada daun sirih juga 

terdapat senyawa flavonoid yang mamapu mendenaturasi protein 

sel bakteri dan merusak membran sel tanpa dapat diperbaiki lagi.
59

 

 

10. Bakteri  

Bakteri merupakan makhluk hidup bersifat uniseluler (hanya 

terdiri dari satu sel) yang berukuran sangat kecil dan tidak bisa 

dilihat dengan mata telanjang. Ukuran sel bakteri yang sangat 

kecil dapat dilihat dengan jelas menggunakan bantuan mikroskop, 

seperti morfologi sel bakteri, bahkan dengan menggunakan 

mikroskop elektron, dapat dilihat berbagai struktur halus yang ada 

baik di luar maupun di dalam sel bakteri dengan lebih jelas.
60

 Ada 

beberapa bentuk dasar bakteri, yaitu bulat (tunggal: coccus, 

jamak: cocci), batang atau silinder (tunggal: bacillus, jamak: 

bacilli), dan spiral yaitu berbentuk batang melengkung atau 

melingkar-lingkar.
61

 

Bakteri umumnya berbentuk uniseluler, tidak mempunyai 

klorofil berkembang biak dengan pembelahan sel atau biner. 

Karena tidak mempunyai klorofil, bakteri hidup sebagai jasad 

yang saprofitik ataupun sebagai jasad yang parasitik. Tempat 

                                                           
58Aden Rizkita, „Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Sereh Wangi, Sirih Hijau, 

dan Jahe Merah terhadap Pertumbuhan Streptococcus mutans‟, Universitas Negeri 

Semarang, (2017): 1–2. 
59Noventi dan Carolia, Potensi Ekstrak Daun Sirih…, 141. 
60Didimus Tanah Boleng, Bakteriologi Konsep-Konsep Dasar, (Malang: 

Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2015).  
61Silvia Utami Tanjung Pratiwi, Mikrobiologi Farmasi, (Yogyakarta: Erlangga, 

2008). 
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hidupnya tersebar di mana-mana, yaitu di udara, di dalam tanah, 

didalam air, pada bahan-bahan, tanaman, serta pada tubuh 

manusia atau hewan. Secara kimiawi, bakteri terbentuk oleh 

unsur-unsur polisakarida, protein, lipid, asam nukleat dan 

peptidoglikan, yang keseluruhannya harus dibentuk untuk 

mencapai pertumbuhan yang baik.
62

 

Bakteri juga memiliki struktur eksternal, diantaranya: 

a. Glikokaliks (kapsul), merupakan substansi yang 

mengelilingi sel. Kapsul berfungsi sebagai media untuk 

melekatkan bakteri pada permukaan, melindungi sel 

bakteri dari kekeringan, perangkap nutrisi, dan proteksi 

bakteri. 

b. Lapisan lendir, terdiri dari ekspolisakarida, glikoprotein, 

dan glikolipid. Lapisan lendir berfungsi melindungi 

bakteri dari pengaruh lingkungan yang tidak optimal, 

contohnya antibiotik dan kekeringan, memudahkan 

bakteri menempel pada permukaan yang halus. 

c. Flagela, merupakan suatu filamen yang muncul dari sel 

bakteri yang memiliki fungsi sebagai alat gerak. 

d. Fimbria, merupakan golongan protein yang disebut lektin, 

yang menyebabkan bakteri dapat saling melekat satu sama 

lain. 

e. Pilli, secara morfologi tidak berbeda dengan fimbria. 

Biasanya pilli lebih panjang dari fimbria dan berfungsi 

sebagai transfer molekul genetik (DNA) dari bakteri satu 

ke bakteri lainnya pada peristiwa konjugasi. 

f. Dinding sel, merupakan struktur kompleks yang berfungsi 

sebagai pemberi bentuk pada sel, melindungi dari 

pecahnya sel ketika tekanan air di dalam sel lebih besar 

daripada di luar sel, serta melindugi isi sel dari perubahan 

lingkungan di luar sel. Dinding sel bakteri tersusun dari 

                                                           
62Meganada Hiaranya Putri, Sukini, dan Yodong. Mikrobiologi.(Jakarta: 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). 
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peptidoglikan yang menyebabkan dinding sel menjadi 

kaku.
63

 

Berdasarkan  dinding sel nya, bakteri dibedakan menjadi dua, 

yaitu bakteri gram positif dan gram negatif. Karakteristik yang 

membedakan bakteri gram positif adalah komposisi dinding 

selnya terdiri dari beberapa lapisan peptidoglikan bergabung 

bersama membentuk struktur tebal dan kaku. Terdapat sekitar 40 

lapisan peptidoglikan atau disebut juga lapisan 

murein/mukopeptida yang merupakan 50% dari bahan dinding sel. 

Selain itu dinding sel bakteri gram positif memiliki asam teikoat 

dan teikuronat, yang terdiri dari alkohol (seperti ribitol dan 

alkohol) dan fosfat. Asam teikoat terdiri dari 2 jenis yaitu: asam 

lipoteikoat dan dinding asam Teikoat. Kedua jenis asam Teikoat 

bermuatan negatif karena mengandung gugus fosfat dalam 

struktur molekul mereka.
64

 

Bakteri gram negatif hanya mengandung satu atau beberapa 

lapis peptidoglikan dan membran luar. Terdapat daerah 

periplasma, yaitu daerah yang terdapat diantara membran plasma 

dan membran luar. Dinding sel bakteri gram negatif tidak 

mengandung asam teikoat karena hanya memiliki beberapa 

peptidoglikan.
65

 

 

 
Gambar 2.2  

Struktur Dinding Sel Bakteri Gram Positif Dan Negatif 

 

                                                           
63Pratiwi, Mikrobiologi Farmasi…, 23-26. 
64Meganada Hiaranya Putri, Mikrobiologi…, 27-28. 
65Pratiwi, Mikrobiologi Farmasi…, 28. 
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11. Reproduksi Bakteri 

Bakteri membutuhkan makanan untuk dapat bermetabolisme 

dan melakukan pembelahan sel, serta tumbuh secara optimal pada 

lingkungan yang menyediakan kebutuhannya. Bakteri melakukan 

reproduksi melalui suatu proses yang disebut pembelahan biner, 

dimana sel induk membelah menjadi dua sel dan seterusnya. Hal 

ini menyebabkan laju pertumbuhan bakteri mengikuti 

pertumbuhan logaritme, yaitu satu bakteri akan menghasilkan 16 

bakteri dalam 4 generasi. Rata-rata waktu pembelahan bakteri bisa 

sangat bervariasi (misalnya: 20 menit untuk Eschericia coli, 24 

jam untuk Mycobacterium tuberculosis), makin pendek waktu 

pembelahan, makin cepat laju multiplikasinya. Faktor lain yang 

mempengaruhi waktu pembelahan antara lain: jumlah nutrient, 

suhu, dan pH lingkungan.
66

 

 

12. Fase Pertumbuhan Bakteri 

Proses pertambahan jumlah sel bakteri dalam suatu medium 

pertumbuhan pada berbagai interval waktu dapat digambarkan 

dalam suatu kurva pertumbuhan untuk suatu sel bakteri. 

 

 
Gambar 2.3 

Fase Pertumbuhan Bakteri
67

 

Siklus pertumbuhan bakteri mengalami 4 fase yaitu : 

                                                           
66Meganada Hiaranya Putri,Mikrobiologi…, 30. 
67MH Badrut Tamam, „Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan 

Mikroorganisme‟, (2020),https://generasibiologi.com/2016/11/faktor-mempengaruhi-

pertumbuhan-mikroba-bakteri.html, [Diakses pada 19 Desember 2020]. 
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a. Fase Lag: dapat berlangsung selama 5 menit sampai 

beberapa jam karena bakteri tidak akan segera membelah 

diri tetapi mengalami periode adaptasi, dengan sejumlah 

aktivitas metabolik. Lamanya fase ini dipengaruhi oleh 

beberapa hal, seperti medim, lingkungan pertumbuhan, 

dan jumlah inokulum. 

b. Fase Log (Logaritme, eksponensial): pada saat ini terjadi 

pembelahan sel yang amat cepat, yang ditentukan oleh 

kondisi lingkungan. 

c. Fase Stasioner : fase ini dialami ketika jumlah nutrisi 

menurun dengan cepat atau terbentuknya racun yang 

dapat menyebabkan pertumbuhan melambat hingga 

jumlah sel baru yang dihasilkan seimbang dengan jumlah 

sel yang mati. Pada saat ini bakteri mencapai kepadatan 

sel maksimal. 

d. Fase Penurunan atau Fase kematian : fase ini ditandai 

dengan menurunnya jumlah bakteri hidup.
68

 

 

13. Bakteri Propionibacterium acnes 

 

 
Gambar 2.4 

Bakteri Propionibacterium acnes 

 

Bakteri Propionibacterium acnes merupakan bakteri utama 

yang menjadi penyebab terjadinya jerawat. Bakteri ini merupakan 

bakteri gram positif yang mengandung banyak lapisan 

                                                           
68Meganada Hiaranya Putri, Mikrobiologi…, 30. 
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peptidoglikan yang membentuk struktur tebal dan kaku, dan asam 

teikoat yang mengandung alkohol dan fosfat.
69

 Bakteri ini 

memiliki ukuran yang kecil dengan lebar 0,5 µm dan panjang 1,5 

µm. Propionibacterium acnes mengalami pertumbuhan optimal 

pada suhu 30°-37°C.
70

 

Klasifikasi Propionibacterium acnes adalah : 

Kingdom : Bacteria 

Phylum  : Actinobacteria 

Ordo  : Actinomycetales 

Family  : Propionibacterineae 

Genus  : Propionibacterium 

Spesies  : Propionibacterium acnes71
 

  

Propionibacterium acnes termasuk bakteri yang tumbuh 

relatif lambat. Karakteristik dari bakteri Propionibacterium acnes 

yang terlihat pada pewarnaan gram positif, adalah sangat 

pleomorfik, berbentuk batang atau panjang dengan ujung yang 

melengkung, berbentuk gada, dengan pewarnaan yang tidak rata 

dan bermanik- manik, dan terkadang berbentuk kokoid atau bulat. 

Bakteri ini dapat tumbuh di udara dan tidak menghasilkan 

endospora. Propionibacterium acnes memerlukan oksigen mulai 

dari aerob atau anaerob fakultatif sampai ke anaerob.
72

 

Propionibacterium acnes berperan pada patogenesis jerawat 

dengan mengahasilkan lipase yang memecah asam lemak bebas 

dan lipid kulit. Asam lemak ini dapat mengakibatkan inflamasi 

                                                           
69Pratiwi, Mikrobiologi Farmasi…, 28. 
70Nursalinda Kusumawati, Solikah Ana Estikomah, dan Surya Amal, „Uji 

Efektivitas Air Perasan Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) dan Madu Randu dalam 

Menghambat Pertumbuhan BakteriPropionibacterium acne‟, Jurnal Pharmasipha, 

Vol. 2, No. 2, (2018). 
71Mutia Rimala, „Formulasi Sediaan Gel Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Sirsak 

(Annona muricata L.)dan Daun Kemangi (Ocimum americanum L.) sebagai 

Antibakteri Penyebab Jerawat (Propionibacterium acnes dan Staphylococcus 

aureus)‟, Skripsi(2019): 1–147. 
72Rusdiaman, Uji Daya Hambat…, 153. 
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jaringan ketika berhubungan dengan sistem imun dan mendukung 

terjadinya jerawat.
73

 

Bakteri ini tidak patogen pada kondisi normal, tetapi bila 

terjadi perubahan kondisi kulit, maka bakteri tersebut berubah 

menjadi invasif. Sekresi kelenjar keringat dan kelenjar sebasea 

menghasilkan air, asam amino, urea, garam, dan asam lemak yang 

menjadi sumber nutrisi bagi bakteri.
74

 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. Propionibacterium acnes 

mengubah asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh yang 

menyebabkan sebum menjadi padat. Jika produksi sebum 

bertambah, Propionibacterium acnes yang keluar dari kelenjar 

sebasea juga akan bertambah banyak, karena Propionibacterium 

acnes merupakan pemakan lemak.
75

 

 

B. Kerangka Berpikir 

Jerawat merupakan penyakit kulit yang biasanya menyerang 

bagian wajah dan dapat menyebabkan pembengkakan, peradangan 

serta dapat menimbulkan rasa sakit pada kulit. Jerawat akan meradang 

apabila terinfeksi oleh bakteri. Propionibacterium acnes merupakan 

salah satu bakteri utama penyebab inflamasi jerawat. 

Propionibacterium acnes ikut serta dalam patogenesis jerawat dengan 

menghasilkan lipase, yang mencegah asam lemak bebas dari lipid 

kulit. Asam lemak ini dapat menimbulkan radang jaringan dan ikut 

menyebabkan jerawat.
76
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Antibiotik  merupakan obat-obatan yang biasa digunakan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri, baik  bakteri gram negatif maupun 

gram positif seperti Propionibacterium acnes. Penggunaan antibiotik 

yang tidak tepat dapat menimbulkan resistensi terhadap bakteri yang 

semula sensitif, serta dapat menimbulkan efek  samping jika di 

gunakan atau dikonsumsi dalam jangka panjang. Sehingga diperlukan 

bahan-bahan alami yang dapat digunakan sebagai antibakteri agar 

tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya dan resistensi. 

Beberapa bahan alami yang dapat digunakan sebagai antibakteri 

adalah kombucha dan juga daun sirih (Piper betle L.). Kombucha 

adalah minuman probiotik, hasil fermentasi antara bakteri dan yeast. 

Minuman ini memiliki berbagai manfaat yang sangat baik bagi tubuh. 

Selain itu, kombucha juga memiliki sifat antibakteri karena kombucha 

mengandung senyawa asam asetat, flavonoid, dan tanin yang dapat 

menggagu kelangsungan hidup serta dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri.
77

 Sedangkan, sirih (Piper betle L.) merupakan tanaman yang 

juga memiliki kandungan zat antibakteri, seperti minyak astiri, 

saponin, falvonoid yang dapat mendenaturasi protein sel bakteri serta 

mengganggu metabolisme mikroba jahat.
78

 Daun sirih dipercaya dapat 

menyembuhkan semua jenis jerawat termasuk jerawatyang meradang, 

jerawat batu, jerawat biasa, komedo, jerawat bisul bahkan noda hitam 

(bekas jerawat).
79

 

Pembuatan teh kombucha daun sirih (Piper betle L.)  diduga dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes dengan 

baik karena kedua bahan alami tersebut memiliki kandungan 

antibakteri. Fermentasi kombucha daun sirih dilakukan selama 14 hari 

agar mendapatkan hasil yang maksimal. Dilakukan penelitian uji 

skrining fitokimia untuk melihat senyawa metabolit sekunder yang 

terkandung dalam kombucha daun sirih (Piper betle L.), pengukuran 

pH untuk mengukur tingkat keasaman dari kombucha daun sirih 

(Piper betle L.), dan uji antibakteri kombucha daun sirih terhadap 

                                                                                                                              
Pemanfaatannya sebagai Buku Nonteks‟, Skripsi, (2015): 

27,http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/65672/Ainul Latifah-
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77Rommana dan Hanna, Pengaruh Pemberian Teh Kombucha…, 52 
78Rizkita, Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun…, 2. 
79Sari, Pengaruh Ekstrak Daun ketapang..., 41. 
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bakteri Propionibacterium acnes dengan menggunakan metode difusi 

sumuran untuk melihat seberapa besar zona hambat pertumbuhan 

bakteri Propionibacterium acnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5  

Kerangka Berpikir 

Propionibacterium acnes adalah salah satu bakteri 

penyebab jerawat  
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