
 

 

  

BAB I 

 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanaman kenari atau dikenal dengan nama latinnya Canarium sp.  sudah 

lama dikenal di Kepulauan Maluku Utara khususnya di kota Ternate, karena di 

kepulauan ini merupakan salah satu sentra produksi tanaman kenari (Amini, 

2014). Tanaman kenari memiliki nama lokal di Melayu, Sunda, Jawa, Bima 

dikenal sebagai kenari; di Madura Kandreh, di Flores koja; Makassar, Bugis 

kenare; di Ambon iyale dan jal, sedangkan di Ternate nyiha (Arianto, 2006). 

Menururt Yen (1994), spesies yang terdapat di Indonesia antara lain, Canarium 

lamili di Irian Jaya, Canarium vulgare di Sangihe Talaud, Sulawesi, Seram, 

Morotai, Tanimbar, dan Flores, Canarium indicum di Sulawesi utara, Ambaon, 

Ternate, Seram, dan Kai. Dari sebaran distribusi dan nilai komersial dari tiga 

spesies tersebut yang paling berpotensi adalah C. indicum dan C. vulgare, C. 

indicum L. merupakan tanaman asli di Indonesia khususnya di kawasan timur, 

seperti yang banyak tersebar di kepulauan Maluku (Thomson & Evans, 2006; 

Mogana & Wiart, 2011; Bai dkk, 2017). 

Menurut Arianto (2006), tanaman kenari pada umumnya tumbuh di hutan 

primer dengan kondisi tanah bervariasi, berkapur, berpasir maupun tanah liat. 

Selain itu, kenari tumbuh baik di dataran rendah sampai dataran tinggi dengan 

ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Kenari memiliki pohon dengan 

tinggi dapat mencapai 45 m, batangnya sering tampak membengkak pada tanaman 

budidaya, bebas cabang hingga 20 m, diameter mencapai 70 cm, banir mencapai 

tinggi 3 m, permukaan kulit batang pucat keabuan, kulit batang bagian dalam 
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mengeluarkan resin jernih atau keputih-putihan, stipula akan gugur saat muncul 

daun. 

Buah kenari di Maluku Utara dimanfaatkan bagian dalamnya berupa 

daging buah (mesocarp) yang dijadikan sebagai cemilan ataupun campuran kue. 

Kulit luar (exocarp) yang berwarna hitam ataupun hijau beserta cangkangnya 

(endocarp) hanya dibiarkan menjadi limbah. Cangkang kenari (endocarp) adalah 

limbah yang dihasilkan dalam produksi biji kenari. Cangkang kenari merupakan 

lapisan dalam dari pericarp yang di buang begitu saja dan menjadi limbah 

sehingga merusak pemandangan sekitarnya. Dari pada dibiarkan menjadi limbah 

beberapa penelitian memanfaatkan asap cair dari cangkang kenari sebagai 

pengawet makanan dan sebagai briket . 

Masyarakat khususnya kaum wanita (remaja) di Maluku Utara seperti 

Halmahera, Kepulauan Sula, dan pulau Makian. Memanfaatkan kenari sebagai 

bedak untuk menghilangkan  jerawat, flek hitam dan masalah kulit lainnya . 

Masalah pada kulit dapat timbul karena salah satu penyebabnya dari kelompok 

mikroorganisme yaitu bakteri salah satunya adalah Staphylococcus aureus.          

S. aureus merupakan bakteri berbentuk bulat atau lonjong (0,8 sampai 0,9 μ), 

jenis yang tidak bergerak, tidak bersimpai, tidak berspora dan gram positif yang 

tersusun dalam kelompok seperti  anggur Apriani dkk, 2014. 

Membicarakan tentang bakteri dari hasil penelitian ini akan dikembangkan 

sebagai draft Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) pada matakuliah Mikrobiologi 2. 

Untuk mengetahui ada tidaknya aktivitas antibakteri dari bahan yang diuji maka 

diperlukan pembelajaran melalui praktikum. Tuntutan kurikulum mensyaratkan 

pembelajaran memenuhi keselarasan ketiga ranah (kognitif, afektif, dan 



 

 

  

psikomotor) dalam mengembangkan produk, proses, sikap dan pembekalan 

pembelajaran sains. Ini semua dapat diwujudkan dengan kegiatan pembelajaran 

yang dibekali dengan perangkat lembar kerja mahasiswa (LKM). Dalam hal ini 

kegiatan pembelajaran diperlukan adanya satu panduan yang terarah yaitu lembar 

kerja mahasiswa (LKM) (Depdiknas, 2008 dalam Alpindo & Dahnuss, 2019). 

Menurut Dwijananti dan Yulianti (2010) Lembar Kerja Mahasiswa (LKM) dapat 

membantu mahasiswa aktif mempresentasikan dan melakukan diskusi untuk 

memecahakan masalah, serta menarik kesimpulan melalui proses berpikir kritis. 

Sementara Cahyani (2016) berpendapat bawa penggunaan LKM memberikan 

respon positif dari mahasiswa dan juga meningkatkan hasil belajar mahasiswa.  

Berdasarkan masalah di atas, maka akan dilaksanakan penelitian sebagai 

langkah awal untuk menguji aktivitas dari cangkang kenari terhadap pertumbuhan 

S. aureus. Mengingat sebagian masyarakat yang menggunakan cangkang kenari 

sebagai obat tradisional dalam mengatasi jerawat dan bekas jerawat pada wajah, 

dalam hal ini mereka menjadikannaya sebagai bedak dingin. Selain itu belum 

adanya informasi atau kajian ilmiah tentang potensi cangkang kenari terhadap 

pertumbuhan mikroba, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Aktivitas Antibakteri Ekstrak Cangkang (Endocarp) Kenari 

(Canarium indicum L.) Terhadap Pertumbuhan Staphylococcus aureus Hasil 

Penelitian Akan Dijadikan Sebagai Lembar Kerja Mahasiswa (LKM).” 

B. Identifikasi Masalah  

Dari uraian latar belakang yang telah dijelaskan dapat diidentifikasi masalah  

dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Belum adanya pemanfaatan cangkang kenari yang maksimal dan terbuang 



 

 

  

sebagai limbah  

2. Adanya penggunaan cangkang kenari dalam perawatan kulit wajah secara 

tradisional yang dilakukan oleh masyarakat di Maluku Utara  

3. Adanya masalah pada kulit yang disebabkan oleh S. aureus 

C. Batasan Masalah 

Menginggat luasnya kajian dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu 

adanya pembatasan masalah pada  

1. Penggunaan kulit kenari  berupa endocarp atau cangkang kerasnya (C. 

indicum L.). 

2. Penggunaan mikroba uji hanya pada S. aureus. 

3. Endocarp kenari diekstrak dengan alkohol 70%  

4. Pengembangan draft LKM hanya sampai pada tahap validasi ahli 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dalam penelitian ini 

dapat di rumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah aktivitas antibakteri dari ekstrak cangakang (endocarp) kenari 

dapat menghambat pertumbuhan S. aureus? 

2. Apa saja senyawa yang terdapat pada cangkang kenari (C. indicum L.) ? 

3. Bagaimanakah kelayakan draft lembar kerja mahasiswa (LKM) berbasis 

Problem Based Learning (PBL) yang dibuat berdasarkan hasil penelitian ? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan dengan  

tujuan untuk :  

 

1. Mendapatkan ekstrak cangkang kenari yang dapat  menghambat  



 

 

  

pertumbuhan  S. aureus 

2. Mendapatkan senyawa aktif dari cangkang kenari yang menghambat 

pertumbuhan S. aureus 

3. Mengetahui kelayakan LKM berbasis Problem Based Learning (PBL) 

untuk dijadikan sebagai pembelajaran bagi mahasiswa dalam matakuliah 

Mikrobiologi 2. 

F. Manfaat  Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa: 

1. Manfaat Teoritis : 

Memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan penggunaan 

limbah cangkang kenari (C. indicum) yang dapat dimanfaatkan untuk 

mengobati masalah kulit wajah dan dapat dijadikan sebagai sumber ilmu  

ataupun untuk referensi penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan ataupun menambah 

wawasan serta melatih kemampuan dalam menguji potensi ekstrak 

cangkang kenari terhadap pertumbuhan  S. aureus 

b. Bagi masyarakat, dapat menambah pengetahuan terkait dengan 

pemanfaatan limbah cangkang kenari 

c. Bagi pendidikan, dapat dijadikan sebagai suatu bahan pembelajaran dan 

sebagai sumber informasi ataupun referensi mengenai aktivitas 

antibakteri ekstrak cangkang kenari dalam menghambat pertumbuhan    

S. aureus 

 



 

 

  

G. Definisi Operasional 

1. Ekstrak cangkang (endocarp) kenari merupakan proses untuk 

mendapatkan ekstrak atau senyawa aktif dari cangkang kenari (C. indicum 

) dengan melakukan pemisahan atau pengekstrakan  menggunakan alkohol 

70%. Cangkang kenari yang digunakan merupakan bagian kenari yang 

keras.  

2. Penghambatan Pertumbuhan S. aureus  merupakan proses yang dilakukan 

dengan menggunakan ekstrak cangkang kenari (C. indicum) yang diujikan 

pada biakan  S. aureus  . 

 

 

 


