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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan 

alam yang berlimpah, salah satunya adalah keanekaragaman hayati berupa 

tumbuh-tumbuhan. Iklim di Indonesia yang tropis sangat cocok untuk 

tumbuh berbagai jenis tanaman. Berbagai tanaman asli Indonesia ini sudah 

dimanfaatkan baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk pengobatan. 

Beberapa tanaman sudah dibuktikan secara klinis khasiatnya, kemudian 

dibuat bentuk sediaan farmasi untuk mempermudah penggunaannya. 

Namun hingga kini belum semua tanaman di Indonesia diteliti khasiatnya 

secara ilmiah. Salah satu tanaman yang pemanfaatan belum maksimal 

adalah tanaman cempaka putih.  

Pemanfaatan daun tanaman ini secara empiris adalah sebagai obat 

reumatik, obat kumur dan jika nafas berbau, kulit akar dapat memperbaiki 

menstruasi, bunga bersifat aromatikum dalam salep atau minyak rambut, 

kuncup bunga digunakan untuk gonore uretritis dengan cara diseduh 

bersamaan dengan air kelapa (Sastroamidjojo, 1997). Namun, sebagian 

besar pemanfaatan tanaman ini, terutama bagi masyarakat jawa hanya 

digunakan sebagai pelengkap upacara-upacara adat. Bagian yang sering 

dimanfaatkan adalah bunga, masyarakat sekitar lebih sering menyebutnya 

bunga kantil. 

Penelitian (Khan et al, 2002) mengenai tanaman cempaka putih 

dilakukan terhadap ekstrak daun, tangkai, biji dan akar untuk mengetahui 

aktivitas antibakteri. Masing-masing ekstrak dilakukan fraksinasi petrol, 

diklorometan, etil asetat dan butanol. Hasil fraksinasi dan ekstrak metanol 

(unfractionated) kemudian diuji ke beberapa bakteri gram positif seperti 

Staphylococcus aureus, Bacilus subtilis, Streptococcus pneumonia dan 

lain lain, beberapa bakteri gram negatif seperti Eschericia coli, Salmonella 

thypi, Neisseria gonorrhoeae dan lain lain, protozoa dan fungi dengan 
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metode disc diffusion. Konsentrasi tiap fraksi yang digunakan dalam uji 

aktivitas antibakteri adalah 4 mg/disk. Hasil uji menunjukkan bahwa 

semua fraksinasi memiliki potensi dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri, protozoa dan beberapa fungi. Maka perlu dilakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai tanaman ini. 

Minyak atsiri adalah salah satu zat yang dihasilkan oleh tanaman 

dan umumnya memiliki aktivitas antibakteri. Minyak atsiri banyak 

terkandung dalam bagian tanaman terutama bunga. Pada penelitian ini 

akan dilakukan uji aktivitas antibakteri minyak atsiri bunga cempaka 

putih. Bakteri uji yang digunakan adalah Staphylococcus aureus yang 

mewakili bakteri gram positif dan Escherichia coli yang mewakili bakteri 

gram negatif. Pengujian aktivitas antibakteri suatu tanaman dilakukan 

terhadap 2 jenis bakteri agar didapat hasil yang menunjukkan perbedaan 

kekuatan aktivitas di masing-masing jenis bakteri. 

Selain uji aktivitas antibakteri, uji komponen senyawa yang 

terkandung di dalam minyak atsiri juga dilakukan dengan menggunakan 

metode Kromatografi Gas-Spektrometri Massa. Dengan metode ini, 

komponen senyawa penyusun minyak atsiri dapat teridentifikasi secara 

kualitatif. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah minyak atsiri bunga cempaka putih memiliki pengaruh 

terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia 

coli? 

2. Apa saja komponen minyak atsiri bunga cempaka putih? 

 

C. Tujuan 

1. Mengetahui pengaruh minyak atsiri terhadap pertumbuhan bakteri S. 

aureus dan E. coli 

2. Mengetahui komponen minyak atsiri bunga cempaka putih 
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