
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber senyawa alami dengan beribu pulau 

dan kekayaan nabati yang masih belum sepenuhnya dapat digali dan dimanfaatkan 

khususnya untuk bahan obat-obatan. Salah satu tanaman yang dinyatakan kaya akan khasiat 

adalah buah kersen (Muntingia calabura) Tanaman ini biasanya tumbuh di hutan dan tidak 

mengenal musim.  

Kersen atau talok dengan nama ilmiah Muntingia calabura, yang sering digunakan 

anak- anak untuk bermain atau dimakan, daun dan buahnya ternyata memiliki kandungan 

senyawa penting dan juga berkhasiat sebagai obat. Tanaman ini sekarang banyak dipakai 

hanya sebagai tanaman peneduh,. Sebenarnya tanaman ini mempunyai manfaat kesehatan 

yang sangat berguna. Buah kersen dipercaya dapat menyembuhkan penyakit- penyakit 

seperti hipertensi, asam urat dan diabetes mellitus. Pada beberapa kasus yang pernah 

ditemukan dalam masyarakat orang yang mengkonsumsi buah kersen matang dapat 

mengobati penyakit asam urat dan diabetes mellitus. Selain buah, pohon kersen juga 

bermanfaat seperti daun, kulit batang dan bunganya. Banyak penelitian sudah dilakukan 

pada daun buah kersen diantaranya adalah efek mukolitik infus daun talok yaitu sebagai 

penurun viskositas mukus secara in vitro (Rakhmi, 2008). Kandungan daun dan kulit 

batang kersen juga banyak contohnya yaitu saponin, flavonoid, dan polifenol. Daun kersen 

sering digunakan oleh masyarakat sebagai peluruh dahak batuk produktif yang menambah 

fungsi pohon kersen selain daun dan batangnya. Buah kersen yang telah masak 

kemungkinan juga mempunyai fungsi yang harus di teliti sebagai bahan obat penyakit lain 

(Wijoyo, 2004).  

Allah SWT ciptakan berbagai sumber kehidupan bagi manusia di bumi ini berupa 

udara, air, tanah, dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan, yang merupakan 

rezeki yang disiapkan Allah SWT untuk manusia sebagaimana yang terkandung dalam ayat 

berikut: 

 



 

 

Artinya: 

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan 

bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.” (QS Al-

Araf (7): 10). 

 

Dari ayat-ayat Al-Quran tersebut di atas menyatakan Allah SWT telah menciptakan 

banyak tanaman-tanaman yang tumbuh di muka bumi, di darat maupun di laut. Buah-

buahan dan sayur-sayuran yang dapat dimanfaatkan bagi berbagai keperluan manusia di 

antaranya sebagai makanan pokok dan juga sebagai makanan ternak. Di antara tanaman-

tanaman yang banyak dengan berbagai jenis bentuk tersebut terdapat tanaman kersen. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Buah kersen adalah salah satu buah yang terdapat melimpah di bumi Indonesia. Akan 

tetapi, pemanfaatan buah masih sangat terbatas termasuk produk-produk olahannya. Beberapa 

penelitian memilih bahwa buah ini kaya akan vitamin dan mengandung bahan-bahan yang 

diperlukan oleh tubuh. Oleh karena itu dibutuhkan penilitian yang mengkaji lebih dalam terkait 

pemanfaatan buah kersen serta produk olahannya. Penilitian ini akan mengkaji potensi buah 

kersen sebagai bahan yang mempunyai kandungan antioksidan serta produk olahannya. Produk 

olahan yang dipilih adalah dalam bentuk sirup karena banyak digemari oleh masyarakat 

Indonesia  

 

 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1.3.1 Apakah buah kersen dan sirup buah kersen mengandung antioksidan? 

1.3.2 Apakah buah kersen dapat diolah menjadi sirup buah kersen yang mengandung 

antioksidan? 



1.3.3 Apakah terdapat perbedaan diantara buah kersen dibandingkan sirup buah 

kersen 

1.3.4 Apakah manfaat hasil pengolahan daun kersen dalam pengobatan ditinjau dari 

pandangan Islam ?  

1.4  Tujuan Penelitian 

1.4.1.   Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh antioksidan buah Kersen (muntingia calabura) dan buahnya 

dalam pemanfaatan kesehatan dimasyarakat. 

1.4.2    Tujuan Khusus 

1. Mengetahui  kandungan antioksidan buah kersen dan sirup buah kersen. 

2. Mengetahui cara pengelolahan sirup buah kersen. 

3. Mengetahui perbedaan jumlah kandungan antioksidan tanpa diolah dan sirup buah 

kersen yang telah diolah. 

4. Mengetahui pemanfaatan hasil olahan buah kersen (Muntingia calabura) dalam 

pengobatan ditinjau dari pandangan Islam. 

1.5  Manfaat penelitian 

Manfaat penilitian ini adalah mendapatkan bahan herbal yang berpotensi memiliki 

aktivitas sitotoksik yang nantinya akan dimaanfaatkan oleh masyrakat. Skripsi ini juga 

bermanfaat sebagai salah satu persyatan kelulusan sebagai dokter muslim Fakultas Kedokteran 

Unversitas YARSI. 

 


