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ANALISIS ANTIBAKTERI Talinum triangulare TERHADAP

Staphylococcus aureus DAN Escherichia coli

Nuriyah Wahyuningsih

ABSTRAK

Bakteri adalah mikroorganisme yang dapat menguntungkan dan merugikan 
manusia, baik bakteri gram positif maupun negatif. Bakteri gram positif yang 
dapat merugikan manusia salah satu contohnya yaitu Staphylococcus aureus, 
penyebab infeksi kulit. Bakteri gram negatif yang dapat merugikan manusia salah 
satunya yaitu Escherichia coli, penyebab diare. Antibakteri adalah zat yang 
menghambat pertumbuhan ataupun membunuh bakteri. Antibakteri yang dapat 
menghambat pertumbuhan kedua bakteri tersebut sangat dibutuhkan, salah 
satunya dari tanaman-tanaman yang ada disekitar lingkungan kita. Zat aktif yang 
dapat menghambat pertumbuhan bakteri adalah flavonoid, saponin dan tanin. 
Tanaman Talinum triangulare tidak banyak dimanfaatkan oleh masyarakat tetapi 
mengandung zat aktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Penelitian ini 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan dan 3 
pengulangan. Perlakuan-perlakuan yang dilakukan yaitu kontrol (+) amoksilin, 
kontrol (-) aquades, konsentrasi ekstrak 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100. Masing-
masing perlakuan terdiri dari 3 kali ulangan, sehingga terdapat 21 satuan 
percobaan. Hasil dari uji analisis menunjukkan bahwa tiga bagian dari T. 
triangulare yaitu daun, akar dan batang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 
S. aureus dan E. coli. Daun, batang dan akar lebih efektif menghambat 
pertumbuhan S. aureus dibandingkan E. coli. Bakteri gram positif lebih dapat 
dihambat oleh zat antibakteri dari pada bakteri gram negatif. Hal ini disebabkan 
karena perbedaan zat aktif yang terkandung pada daun, batang dan akar.

Kata kunci : Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Antimikroba, Talinum 

triangulare, Zat Aktif, Rancangan Acak Lengkap
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MOTTO

                             

Artinya : “ Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula).  Maka nikmat 

Tuhan-mu yang manakah yang kamu dustakan ?” (Q.S Ar-Rahman : 60-

61)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara tropis yang menyimpan berjuta kekayaan baik 

fauna maupun flora. Negara tropis Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau  yang 

tersebar di 33 provisi,1 dan menyimpan kira-kira 110.483 jenis flora (tumbuh-

tumbuhan).2 Tumbuhan merupakan penyumbang oksigen bagi kebutuhan semua 

mahluk hidup. Selain sebagai peyumbang oksigen, tumbuhan juga memiliki fungsi 

sebagai tanaman industri, penghasil bahan pangan dan obat-obatan. Organisme 

multiseluler yang bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri yaitu 

tumbuhan. 

     Tumbuhan berdasarkan habitusnya diklasifikasikan menjadi 5 golongan, 

yaitu pohon, perdu, semak, liana dan herba.3 Herba merupakan tanaman yang 

memiliki batang berair atau lunak karena tidak membentuk kayu. Tanaman herba 

dapat kita temukan dengan mudah di halaman rumah atau kebun yang tumbuh 

sebagai rumput liar. Rumput liar adalah tanaman yang tumbuh dan berkembang tanpa 

                                                          
1 Kemeterian Pekerjaan Umum. 2013. Buku Informasi Statistik Pekerjaan Umum. Pusdata. h.1.
2 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2016. Indonesia Biodeversity Strategi And 

Action Plan 2015-2020. Bapenas. h. 65-71.
3Sri Sudarmiyati Tjitrosoedirdjo dan Tatik Chikmawati. 2013. Taksonomi Tumbuhan Tinggi. 

Modul Elektronik.
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campur tangan manusia. Rumput liar yang tumbuh di kebun atau halaman biasanya 

dianggap sebagai gulma.

Gulma adalah tumbuhan yang mengganggu atau merugikan manusia. Sifat 

gulma yang dikenal sebagai pengganggu membuat petani berusaha mengendalikan 

dan memberantasnya. Masyarakat pada umumnya akan membersihkan halaman 

mereka bila ada rumput liar atau gulma yang tumbuh. Gulma berdasarkan panjang 

hidupnya digolongkan menjadi tiga yaitu semusim, dua musim dan musiman. Gulma 

yang biasanya tumbuh di halaman atau kebun yaitu dari famili poaceae, cyperaceae, 

mimosaceae, passifloraceae dan portulacaceae.4

Portulacaceae adalah tanaman yang digolongkan sebagai tumbuhan herba. 

Masyarakat mengenal portulacaceae dengan nama krokot. Krokot mudah sekali 

tumbuh sehingga jumlahnya sangat melimpah, oleh karena itu krokot digolongkan 

sebagai gulma dan dianggap tanaman pengganggu. Famili portulacaceae ini tergolong 

tumbuhan kosmopolit sehingga mudah sekali dijumpai, seperti di halaman, kebun, 

hutan dan taman.  

Krokot memiliki 20 genus yang tersebar diseluruh dunia, yaitu Anacampseros, 

Calandrinia, Calyptridium, Calyptrotheca, Ceraria, Claytonia, Grahamia, Lenzia, 

Lewisia, Lyallia, Monocosmia, Montia, Montiopsis, Portulaca, Portulacaria, Silvaea, 

                                                          
4Sembodo. 2010. Gulma dan Pengelolaannya. Yogyakarta:Graha Ilmu. h. 10.
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Talinella, Talinopsis, Talinum, dan Wangerinia. Genus Portulaca dan Talinum 

memiliki penyebaran lebih luas dibanding 18 genus lainnya.5  

Portulaca adalah salah satu dari 20 genus Portulacaceae. Portulaca memiliki 

beragam jenis, ada sekitar 150 spesies yang biasa ditemukan di daerah tropis dan 

bermusim empat.6 Spesies portulaca yang ada diantaranya P. pilosa, P. insularis, P. 

psammotropha, P. guadrifida, P. oleracea, P. grandiflora dan masih banyak yang 

lain.7

Talinum merupakan tumbuhan yang tergolong ke dalam kelas dicotyledoneae. 

Tumbuhan yang dikenal dengan nama kolesom ini memiliki kurang lebih 50 spesies.8

Talinum yang tersebar diseluruh dunia diantaranya T. greenmanii, T. parvulum, T. 

palmeri, T. napiforme, T. mexicanum, T. gracile, T. oligospermum, T. lineare, T. 

triangulare, T. paniculatum dan masih banyak yang lainnya. Salah satu jenis talinum 

yang banyak ditemukan di daerah pengambilan sampel yaitu Talinum triangulare.9

Spesies talinum ini masih dianggap gulma oleh masyarakat dan bahkan dibuang di

jalan raya agar tidak tumbuh lagi.

Talinum triangulare merupakan tanaman yang memiliki morfologi yang khas. 

Tanaman ini biasa dikenal dengan nama gingseng jawa oleh orang Indonesia, karena 

                                                          
5Nyanyo dan Mensah.  2004.  Distribution and Origins of Members of the Family Portulacaceae 

(Centrospermae). JASEM. Vol.8. No.2. h. 59-62. 
6Arshiya Sultana dan Kheequr Rahman. 2013. Portulaca oleracea Linn: A Global Panacea With 

Enthomedical And Pharmacological Potential. Academic Sciences: International Journal Of Pharmacy 
and Pharmaceutical Sciences. Vol.5. Suppl 2. h. 33-39.

7Lu Dequan dan Michael G. Gilbert. 2003. Portulacaceae. Flora of China. Vol.5. h. 442-444.
8Tatiana D. Veselova, et al. 2012. Embryologi of Talinum paniculatum (Jacq.) Geartn. And T. 

triangulare (Jacq.) Willd.(Portulacaceae s.l,Caryophillales). Wulfenia. Vol.19. h. 107-129.
9Rose dan paul C. Stanley. The Genus Of Talinum in Mexico. Contribution from the National 

Herbarium. Vol.13. 
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memiliki akar yang membesar (menggelembung). Daun T. triangulare 

tebal/berdaging yang berwarna hijau muda. Bunga tanaman ini memiliki 2 sepal 

(kelopak) yang berwarna hijau. Petal (mahkota) tumbuhan ini ada 5 dan berwarna 

ungu merah. Buahnya berbentuk kapsul bulat yang berwarna hijau kekuningan. Biji 

tanaman ini memiliki bentuk pipih dan berwarna hitam mengkilat.10

Krokot umumnya dikenal sebagai gulma atau tumbuhan pengganggu,  padahal 

memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Masyarakatumumnya belum mengetahui 

manfaat tanaman T. triangulare. Bahkan masyarakat akan memberantas P. oleracea

dan T. triangulare yang tumbuh dipekarangan rumahnya. Tanaman yang tumbuh 

dibumi ini memiliki manfaat bagi manusia, oleh karena itu Allah SWT 

menumbuhkannya seperti yang terkandung dalam Al-Qur’an Surat Al-An’am ayat 

95:

                               

         

Artinya : “Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan da biji buah-

buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari 

                                                          
10Santa dan Bambang prajogo. 1999. Studi Taksonomi Talinum paniculatum (Jacq.)Geartn. Dan 

Talinum Triangulare (Jacq.) Willd. Warta Tumbuhan Obat Indonesia. Vol.5 No.4. h. 9-10.
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yang hidup yang memiliki sifat-sifat demikian ialah Allah, maka mengapa amu masih 

berpaling ?” (Al-An’am ayat 95)11

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT telah menyediakan tumbuhan bagi 

manusia yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu,  kita patut 

menghargai ciptaan-Nya dengan mencari tahu manfaat dari suatu tumbuhan seperti 

halnya krokot. Krokot sendiri sebenarnya  dapat dimanfaatkan sebagai tanaman hias, 

bahan pangan dan juga untuk kesehtan.

Kolesom (T. triangulare)  adalah salah satu jenis krokot yang dapat digunakan 

sebagai bahan pangan. Tumbuhan T. triangulare yang dimanfaatkan sebagai bahan 

pangan yaitu daunnya. Pucuk daun gingseng jawa adalah bagian yang paling enak 

ditumis. Daun T. triangulare juga dapat dimanfaatkan sebagai taburan mie dan 

campuran sup atau hidangan berkuah. Bahan pangan adalah sumber karbohidrat, 

vitamin, dan mineral yang dengan/tanpa diolah dapat dimanfaatkan oleh manusia 

untuk dikonsumsi.12

Krokot selain dijadikan bahan pangan, dapat juga dimanfaatkan untuk 

kesehatan. Krokot dapat dijadikan sebagai bahan obat herbal untuk berbagai macam 

penyakit. Obat herbal sangat dibutuhkan untuk memelihara, mencegah dan mengobati 

berbagai macam penyakit, hal ini dianjurkan juga oleh Badan Kesehatan Dunia 

(WHO). Menurut WHO penggunaan bahan herbal dinilai lebih aman dibanding obat 

modern karena efek samping yang lebih rendah. P. oleracea (purslane) dapat 

                                                          
11Al’Aliyy. 2005. Al Quran dan Terjemahannya. Bandung:Diponegoro. h. 111.
12Ning Harmanto. 2006. Herbal untuk Bumbu dan Sayur. Jakarta: penebar swadaya. h. 34.
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dimanfaatkan sebagai alternatif minuman bersuplemen bagi penderita radang usus 

buntu.13 Purslane juga dapat dimanfaatkan sebagai obat disentri, radang payudara, 

wasir berdarah, keputihan, gangguan sistem saluran kencing, sakit kuning, cacingan 

dan antibakteri.14 P. grandiflora dapat digunakan sebagai obat radang tenggorokan, 

menghaluskan kulit dan detoksifikasi racun.15  T. triangulare dapat dimanfaatkan 

sebagai obat penguat syahwat, antiinflamasi, memperlancar asi dan tonik.16

Masyarakat sebenarnya dapat memanfaatkan kandungan krokot sebagai obat herbal 

untuk kehidupan sehari-hari. 

Krokot yang dapat dimanfaatkan sebagai obat herbal mengindikasikan bahwa 

kandungannya dapat bereaksi ditubuh kita. T. triangulare memiliki kandungan yaitu 

flavonoid, alkoloid, glikosid, saponin, protein, karbohidrat, lemak, minyak, tanin, 

steroid, minyak atsiri dan terpen.17 Tanaman ini memiliki kandungan yang hampir 

sama dengan P.oleracea yaitu karbohidrat, protein, alkaloid, glikosid, flavonoid, 

tanin, minyak atsiri dan steroid/triterpenoid.18 Selain itu, T. triangulare juga memiliki 

kandungan yang hampir sama dengan T. paniculatum. P. oleracea dan T. 

                                                          
13Devy Noviandhita Anggarani, at al. 2012. ”Table Kroasia” Tablet Krokot Berkhasiat, Inovasi 

Effervescent dari Tanaman Krokot (Portulaca oleracea L) sebagai Alternatif minuman Bersuplemen 
Bagi penderita Radang Usus Buntu. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol. 2 No. 2. h. 91-96.

14A. Mirza Fauzan Gazali, at all. 2016. Isolasi Senyawa Anatibakteri Ekstrak Etanol Akar 
Krokot (Portulaca oleracea Liin) Menggunakan Bakteri Uji Staphylococcus aureus. Online Jurnal Of 
Natural Science. Vol. 5. No. 1. h. 49-59.

15Pranee Chavalittumrong,at al. 2007. Safety of the Aqueous Extract of Portulaca grandiflora 
Hook in Healthy Volunteers. Safety of Portulaca grandiflora Hook. Vol. 29. No. 1. h. 95-100 

16Op.Cit.Santa dan Bambang prajogo.1999
17C.I Ezekwe, et al. 2013. The Effect of Methanol Extract of Talinum triangulare (Water leaf) 

on the Hematology and Some Livers Parameters of Experimentals Rats. Global Journal of 
Biotechnology and Biochemistry. Vol. 8. No. 2. h. 51-60.

18Silvia Netala,et al. 2015. Comperative Pharmacognostic Studies on Three Species of 
Portulaca. International Journal of Phrmacognosy and Phytochemical Research. Vol. 6. No. 4. h. 704-
714.
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paniculatum dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli.19 Hal ini dibuktikan terbentuknya zona hambat pada media yang 

ditumbuhi kedua bakteri tersebut. Terbentuknya zona hambat dikarenakan adanya 

kandungan senyawa kimia yang terdapat didalam P. oleracea dan T. paniculatum. T. 

triangulare diduga dapat juga dimanfaatkan sebagai antibakteri, karena memiliki 

kandungan yang hampir sama dengan P. oleracea dan T. paniculatum.

Antimikroba atau antibakteri adalah zat yang dapat menghambat atau 

membunuh bakteri. Antibakteri menggunakan bahan alami khususnya T. triangulare

sangat dibutuhkan, karena efek sampingnya yang ringan dan biayanya yang murah 

serta mudah didapatkan. Tanaman yang dapat membunuh bakteri sangat dibutuhkan 

dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kegunaannya dalam dunia medis. Hal ini 

dikarenakan banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Diare adalah salah 

satu penyakit yang disebabkan oleh Escherichia coli dan gatal-gatal karena terinfeksi 

Staphylococcus aureus. 

Bakteri sendiri telah tercantum dalam Al-Qur’an yang dijelaskan dalam surah Al-

Baqarah ayat 26 :

                           

                         

                             

                                                          
19Christie Yudha Karlina, et al. 2013. Aktiitas Antibakteri Ekstra Herba Krokot (Portulaca 

oleracea  L.) terhaap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Lentera Bio. Vol. 2. No. 1. h. 87-93.
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“Artinya : “Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa 
nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, 
mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka kafir berkata, “Apa 
maksud Allah dengan perumpamaan ini ?” Dengan perumpamaan itu banyak 
orang-orang yang dibiarkannya sesat, dan dengan itu banyak pula orang yang 
diberi-Nya petunjuk. Tetapi tidak ada yang Dia sesatkan dengan perumpamaan itu 
selain orang-orang fasik.”(Q.S Al-Baqarah ayat 26).”20

Lafadz Fammaa fauqohaa memiliki arti lebih rendah dari itu, dimaksudkan untuk 

organisme yang lebih kecil dari nyamuk dalam hal makna dan fisik. Organisme yang lebih 

kecil dari nyamuk antara lain adalah virus, protozoa dan bakteri. Umat muslim 

hendaknya mempelajari segala ciptaan-Nya, meskipun organisme tersebut kecil. Ilmu 

yang mempelajari bentuk, sifat, kehidupan dan penyebaran jasad renik 

(mikroorganisme) disebut mikrobiologi.  Mikrobiologi telah lama dipelajari oleh 

ilmuan muslim, seperti Ibnu Khatima yang menemukan bahwa penyakit cacar 

disebabkan oleh mikroorganisme. Bakteri memiliki banyak jenis bahkan mencapai 

ratusan ribu spesies baik yang menguntungkan maupun merugikan.21

Bakteri merupakan mikroorganisme bersel tunggal yang panjangnya beberapa 

mikrometer dan memiliki morfologi dari berupa tongkat (basil), kokus sampai bentuk 

spiral.22 Mikroorganisme yang menjadi salah satu penyebab infeksi beberapa 

penyakit adalah bakteri. Infeksi dengan tingkat tinggi dapat menyebabkan kematian. 

                                                          
20 Op. Cit.Al’Aliyy. h.5.
21Subandi. 2014. Mikrobiologi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. h.20.
22Ibid. Subandi. h.55.
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Infeksi termasuk dalam 10 besar penyakit dengan tingkat kematian yang tinggi.23

Bakteri berdasarkan pewarnaannya terdiri dari gram positif dan negatif.

Bakteri gram positif dapat menahan zat warna ungu (metilviolet, kristalviolet, 

gentianviolet) dalam tubuhnya ketika dilakukan pewarnaan,  meskipun telah dicuci 

dengan alkohol atau aseton.24 Bakteri ini memiliki lapisan dinding sel yang terdiri 

dari peptidoglikan, asam teikoat dan sedikit lipid. Bakteri jenis ini banyak menyerang 

manusia maupun hewan mamalia dan dapat menyebabkan infeksi. S. aureus adalah 

contoh bakteri yang bersifat patogen bagi manusia. Organisme tersebut merupakan 

penyebab infeksi dan gatal-gatal diurutan pertama dari 9 bakteri patogen di 

Indonesia.25

S. aureus adalah bakteri patogen yang berbahaya bagi manusia. Bakteri ini 

dapat menginfeksi manusia atau mamalia melalui udara. S. aureus dalam jumlah 105

CFU/ml berpotensi menghasilkan toksin. Toksin adalah zat yang berbahaya bagi 

tubuh dan dapat menyebabkan penyakit jika dalam jumlah tinggi. Penyakit yang 

dapat ditimbulkan yaitu gatal-gatal,  borok, jerawat, endokarditis, faringitis, 

meningitis, dan empiema.26

Bakteri gram negatif tidak dapat menahan zat warna, sehingga berubah dari 

ungu menjadi merah.27 Bakteri tersebut memiliki dinding sel dengan dua lapisan yaitu 

                                                          
23 Op. Cit. A.Mirza Fauzan Gazali, et al. 2016.
24Koes Irianto. 2007. Mikrobiologi:Menguak Dunia Mikroorganisme Jilid 1. Bandung:Yrama 

Widya. h. 60.
25Op .Cit. Subandi. 2014. h. 63-64.
26Op.Cit. A. Mirza Fauzan Gazali, at all. 2016.
27Dwidjoseputro. 2010. Dasar-dasar Mikrobiologi. Jakarta:Djambatan. h. 21.
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membran luar dan peptidoglikan. Membran luar terdiri atas protein, fosfolipid, 

lipopolisakarida dan ruang periplasmik. E. coli adalah contoh bakteri gram negatif.

E. coli adalah bakteri gram negatif yang berbentuk batang dan merupakan salah 

satu bakteri aerob atau fakultatif anaerob, dalam jumlah 106 berpotensi menyebabkan 

toksin.28 Bakteri ini adalah bagian flora normal gastro intestinal manusia dan pada kondisi 

tertentu menyebabkan penykit diare, infeksi saluran kemih, pneumonia dan meningitis 

pada bayi baru lahir serta infeksi luka dalam. 29

    T. triangulare memiliki kandungan saponin, flavonoid, minyak atsiri dan 

steroid/triterpenoid30 yang hampir sama dengan P. oleracea.  P. olerace  sebelumnya 

telah diteliti dapat dijadikan sebagai antibakteri S. aureus dan E. coli.31 Zona hambat 

terbentuk pada media yang ditumbuhi kedua bakteri tersebut. Oleh sebab itu, untuk 

mengetahui apakah T. triangulare dapat dimanfaatkan juga sebagai antibakteri seperti P. 

oleracea maka penelitian ini dilakukan. Selain itu, untuk melihat bagian mana (akar, 

batang atau daun) yang paling efektif menghambat bakteri S. aureus dan E. coli.

Penelitian ini berkaitan dengan proses pembelajaran baik jenjang sekolah  

menengah maupun perguruan tinggi. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

                                                          
28Op.Cit. Christie Yudha Karlina.
29Ni Kadek Ariyanti, et al. 2012. Daya Hambat Ekstrak Kulit Daun Lidah Buaya (Aloe 

barbadensis Miller) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923 dan Escherichia 
coli ATCC 2592. Jurnal Biologi. Vol. XVI. No. 1. h. 1-4.

30Op.Cit. Silvia Netala,et al. 2015.
31Op.Cit. Christie Yudha Karlina, et al. 2013.
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keseluruhan, sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya.32  Pembelajaran adalah suatu

cara yang digunakan oleh peserta didik maupun guru untuk bertukar informasi. Ilmu yang 

mempelajari tumbuhan dan bakteri adalah biologi. Biologi berasal dari bahasa yunani, 

yaitu bios ‘mahluk hidup’ dan logos ‘ilmu’, dengan kata lain ilmu yang mempelajari 

mahluk hidup. Mata pelajaran biologi didapatkan peserta didik ketika menginjak bangku 

sekolah menengah atas. Materi pelajaran biologi yang dipelajari peserta didik cukup

beragam mulai dari sel, tumbuhan, hewan, ekosistem hingga bakteri. Bakteri dipelajari 

ketika peserta didik duduk dibangku kelas X semester 1. Bab tersebut mempelajari ciri-

ciri, cara hidup, klasifikasi, peranan dan pembagian berdasarkan pewarnaannya. Bakteri 

berdasarkan pewarnaannya dibagi menjadi 2 yaitu gram positif dan negatif. S. aureus

adalah contoh bakteri gram positif dan merupakan penyebab gatal-gatal. E. coli adalah 

bakteri gram negatif yang normal ada di usus manusia, tetapi dalam jumlah banyak dapat 

menyebabkan diare.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peserta didik melaksanakan proses 

pembelajaran dan praktikum pada bab bakteri. Serta membuktikan apakah tanaman krokot 

dapat menghambat bakteri. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu mahapeserta 

didik dalam mempelajari mata kuliah mikrobiologi. Mikrobiologi adalah ilmu yang 

mempelajari mikroorganisme, khususnya ketika mempelajari bakteri.

                                                          
32Rochadi Arif Purnawan. 2014. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Biologi Melalui Model 

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievment Division (Stad). Biosfer. Vol. VII. No. 1. h. 
58-63.
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. T. triangulare dapat mengganggu pertumbuhan tanaman budidaya sehingga 

dikenal sebagai gulma oleh masyarakat.

2. Banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat dari tanaman T. 

triangulare.

3. S. aureus adalah bakteri dalam urutan pertama penyebab infeksi yang 

ditularkan melalui udara.

4. E. coli dapat menyebabkan penyakit diare.

5. Kurangnya pemanfaatan T. triangulare sebagai obat herbal untuk mengatasi 

berbagai penyakit.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa batasan masalah yang 

penulis dapatkan, diantaranya sebagai berikut :

1. Objek penelitian ini adalah bakteri S. aureus dan E. coli.

2. Subjek penelitian ini adalah ekstrak tiga bagian tanaman T. triangulare yaitu 

akar, batang dan daun.

3. Parameter penelitian ini adalah efektifitas antibakteri beberapa ektrak tanaman 

krokot terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus dan E. coli.
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D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah 

diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ekstrak akar, batang dan daun T. triangulare dapat menghambat 

pertumbuhan S. aureus dan E. coli ?

2. Bagaimanakah efektivitas antibakteri akar, batang dan daun T. triangulare

terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus dan E. coli ?

E. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah ekstrak akar, batang dan daun T. triangulare  dapat 

menghambat pertumbuhan S. aureus dan E. coli.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas antibakteri akar, batang dan daun 

T. triangulare terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus dan E. coli.
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F. Manfaat

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa 

manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan dan sebagai sumber 

data dalam menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk 

menempuh ujian sarjana.

2. Bagi pendidik yaitu sebagai sumbangan pemikiran dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar pada bab Bakteri kelas X semester 1.

3. Bagi peserta didik yaitu untuk membantu melatih kreativitas dalam 

melaksanakan praktikum dengan metode ilmiah yang tepat.

4. Bagi masyarakat yaitu sebagai informasi bahwa tanaman T. triangulare dapat 

dimanfaatkan sebagai obat herbal.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Krokot

Krokot adalah tanaman yang tergolong dalam famili portulacaceaae. Tumbuhan 

ini dikenal oleh masyarakat umum sebagai gulma, hal ini karena sifatnya yang mudah 

sekali tumbuh sehingga jumlahnya melimpah. Gulma adalah tumbuhan yang 

mengganggu atau merugikan manusia.33 Krokot dianggap sebagai pegganggu tanaman 

budidaya yang ada di kebun maupun halaman rumah. Tanaman krokot yang tumbuh di 

halaman atau kebun akan disiangi atau semprot menggunakan pestisida supaya mati. 

Masyarakat umumya belum mengetahui manfaat dari tanaman krokot, bahkan banyak 

yang belum mengenal tanaman ini.

Portulacaceae memiliki 20 genus yang tersebar diseluruh dunia, yaitu 

Anacampseros, Calandrinia, Calyptridium, Calyptrotheca, Ceraria, Claytonia, 

Grahamia, Lenzia, Lewisia, Lyallia, Monocosmia, Montia, Montiopsis, Portulaca, 

Portulacaria, Silvaea, Talinella, Talinopsis, Talinum, dan Wangerinia. Genus 

Portulaca dan Talinum memiliki penyebaran lebih luas dibanding 18 genus lainnya.34

                                                          
33Sembodo. 2010. Gulma dan pengelolaannya. Yogyakarta:Graha Ilmu. h. 10.
34Nyanyo dan Mensah.  2004.  Distribution and Origins of Members of the Family 

Portulacaceae (Centrospermae). JASEM. Vol.8. No.2. h. 59-62.
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Portulaca memiliki beragam jenis, ada sekitar 150 spesies yang biasa 

ditemukan didaerah tropis dan bermusim empat.35 Tanaman ini tidak hanya berupa 

herba tetapi juga ada yang terna. Spesies portulaca yang ada diantaranya P. pilosa, P. 

insularis, P. psammotropha, P. guadrifida, P. oleracea, P. grandiflora dan masih 

banyak yang lain.36

Talinum adalah salah satu dari 20 genus portulacacea yang terdapat di 

Indonesia. Indonesia adalah negara dengan kekayaan flora yang melimpah. Alam 

Indonesia memiliki sekitar 19.112 jenis flora yang tergolong Spermatophyta 

(Tumbuhan berbiji).37 Talinum adalah satu dari contoh tumbuhan yang tergolong 

spermatophyta. Masyarakat luas belum mengenal tumbuhan ini sebagai tanaman 

yang memiliki manfaat. Tumbuhan ini dikenal sebagai gingseng jawa karena 

memiliki akar yang menggelembung (membesar).

Talinum ini memiliki kurang lebih 50 spesies.38 Genus ini tersebar diseluruh 

dunia diantaranya T. greenmanii, T. parvulum, T. palmeri, T. napiforme, T. 

mexicanum, T. gracile, T. oligospermum, T. lineare, T. triangulare, T. paniculatum 

dan masih banyak yang lainnya.39

                                                          
35Arshiya Sultana dan Kheequr Rahman. 2013. Portulaca oleracea Linn: A Global Panacea With 

Enthomedical And Pharmacological Potential. Academic Sciences: International Journal Of Pharmacy 
and Pharmaceutical Sciences. Vol.5. Suppl 2. h. 33-39.

36Lu Dequan dan Michael G. Gilbert. 2003. Portulacaceae. Flora of China. Vol.5. h. 442-444.
37Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2016. Indonesia Biodeversity Strategi And 

Action Plan 2015-2020. Bapenas. h. 65-71.
38Tatiana D. Veselova, et al. 2012. Embryologi of Talinum paniculatum (Jacq.) Geartn. And T. 

triangulare (Jacq.) Willd.(Portulacaceae s.l,Caryophillales). Wulfenia. Vol.19. h. 107-129.
39Rose dan paul C. Stanley. The Genus Of Talinum in Mexico. Contribution from the National 

Herbarium. Vol.13.
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a) Talinum triangulare

1) Klasifikasi

Kingdom : Plantae (Tumbuhan)
Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)
Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji)
Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)
Kelas : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)
Sub Kelas : Caryophyllidae
Ordo : Caryophyllales
Famili : Portulacaceae
Genus : Talnum
Spesies : T. triangulare (Jacq.) Willd.40

T. triangulare dapat kita lihat pada gambar 3 :

Gambar 3. T. triangulare (Jacq.) Willd.
Sumber : Dokumentasi Pribadi

2) Karakteristik

T. triangulare adalah tumuhan yang tergolong herba menahun. Tumbuhan ini 

memiliki batang bulat dan berwarna hijau. Daunnya tebal/berdaging dan memiliki 

bentuk  obovatus serta berwarna hijau muda. Bunga tumbuhan ini tergolong biseksual 

aktinomorf  dan memiliki 2 sepal yang berwarna hijau. Tumbuhan ini memiliki 5 petal 

                                                          
40Santa dan Bambang prajogo. 1999. Studi Taksonomi Talinum paniculatum (Jacq.)Geartn. Dan 

Talinum Triangulare (Jacq.) Willd. Warta Tumbuhan Obat Indonesia. Vol.5 No.4. h. 9-10.
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yang berwarna ungu-merah. Buah tanaman ini berbentuk  kapsul dengan warna hijau 

kekuningan. Bijinya berbentuk pipih dan berwarna hitam mengkilat. Akar tanaman ini 

menebal (membengkak) menyerupai akar gingseng.41

3) Kandungan 

T. triangulare memiliki beberapa kandungan berupa bahan metabolit sekunder 

yaitu flavonoid, alkoloid, glikosid, saponin, minyak, tanin, steroid, minyak atsiri dan 

terpen.42 Selain itu, tanaman ini juga memiliki kandungan karbohidrat, protein dan 

lemak. Metabolit sekunder adalah zat yang mempunyai banyak manfaat baik bagi 

tanaman tersebut maupun manusia. Tanaman yang mengandung metabolit sekunder 

dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat. T. triangulare  memiliki kandungan saponin 

yang masuk kegolongan glikosida terpen. Saponin merupakan senyawa aktif 

permukaan yang kuat dan bila dikocok dalam air akan menimbulkan busa. Senyawa ini 

juga larut dalam alkohol dan dapat menghemolisis darah hewan.43

4) Manfaat

Tumbuhan ini dapat dimanfaatkan sebagai obat penguat syahwat dan tonik. 

Selain itu tumbuhan ini juga dapat dimanfaatkan pucuknya sebagai sayuran. Pucuk 

tumbuhan ini dapat ditumis, dijadikan campuran mi dan sup.44 Umbi tanaman ini dapat 

dijadikan sebagai penambah stamina, obat radang paru-paru, diare, haid tidak teratur 

                                                          
41Op.Cit. Santa dan Bambang prajogo. 1999.
42C.I Ezekwe, et al. 2013. The Effect of Methanol Extract of Talinum triangulare (Water leaf) 

on the Hematology and Some Livers Parameters of Experimentals Rats. Global Journal of 
Biotechnology and Biochemistry. Vol. 8. No. 2. h. 51-60.

43 Solichatun, et al. 2005. Pengaruh Ketersediaan Air terhadap Pertumbuhan dan Kandungan 
Bahan Aktif Saponin Tanaman Gingseng Jawa (Talinum paniculatum. Gartn.). Biofarmasi. Vol. 3. No. 2. 

44Ning Harmanto. 2006. Herbal untuk Bumbu dan Sayur. Jakarta: penebar swadaya. h. 34.
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dan pelancar air susu ibu. Manfaat tumbuhan ini belum dapat dirasakan oleh 

masyarakat luas karena kurangnya pengetahuan masyarakat. Tanaman yang dikenal 

sebagai som jawa inipun kurang dibudidayakan secara luas, karena belum tersedia 

paket teknologi untuk mengelola hasilnya.45

B. Bakteri 

Bakteri adalah mikroorganisme yang masuk kedalam kingdom monera. 

Kingdom monera secara umum dibagi menjadi dua subkingdom yaitu arkaebacteria 

dan eubacteria.46 Bakteri bisa kita kenali berdasarkan bentuk, ukuran, struktur tubuh 

sampai perbedaan bakteri gram positif dan negatif.

1. Bentuk Bakteri

Bakteri memiliki bentuk yang berbeda-beda dan hal inilah yang dapat dijadikan 

sebagai identitas suatu bakteri. Mikroorganisme prokariot yang umumnya tidak terlihat 

ini bisa kita amati dibawah mikroskop. Kita sebagai mahluk ciptaan-Nya harus 

bersyukur, karena sang pencipta sangat luar biasa dengan menciptakan mahluk-Nya 

dengan bentuk berbeda. Bakteri berdasarkan morfologinya digolongkan menjadi tiga, 

yaitu basil, kokus dan spirilium.

                                                          
45Op.Cit. Solichatun, et al. 2015.
46George H, et al. 2005. BIOLOGI Edisi Kedua. Jakarta:Erlangga. h. 313.
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a. Basil 

Berbentuk tongkat tongkat pendek silindris atau batang. Bentuk ini dapat 

dibedakan menjadi tiga yaitu monobasil (satu batang tunggal), diplobasil 

(bergandengan dua-dua) dan streptobasil (membentuk rantai).47

b. Kokus

Kokus adalah bakteri yang bentuknya bulat atau seperti bola. Bakteri berbentuk 

kokus ini dibedakan menjadi beberapa, yaitu monokokkus (bola tunggal), diplokokkus 

(bergandengan dua-dua), sarkina (membentuk kubus), tetrakokkus (mengelompok 

menjadi 4), streptokokkus (membentuk rantai) dan stafilokokkus (membentuk 

anggur.48

c. Spirilium

Spirilium adalah bakteri yang bentuknya melilit, terbagi menjadi 3 yaitu spiral 

(melilit dan kaku), vibrio (berbentuk koma) dan spiroseta (spiral lentur).49

2.   Struktur Tubuh Bakteri

a.   Struktur Luar

1) Glycoalyx  (Kapsula dan Lendir)

Glycocalix adalah cairan kental dibagian luar yang membungkus serabut dari 

bakteri. Kapsul adalah bahan gelatin yang terakumulasi banyak yang menempel ke 

dinding sel. Lapisan lendir adalah glycocalyx yang terlihat tak rapi dan banyak 

                                                          
47Koes Irianto. 2006. Mikrobiologi:Menguak Dunia Mikroorganisme. Bandung:Yrama Widya. 

h. 56-57.
48Dwidjoseputro. 2010. Dasar-dasar Mikrobiologi. Jakarta:Djambatan. h. 22.
49Op.Cit. Koes Irianto. 2006. h. 58.
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terlepas. Glykococalix biasanya berupa polisakarida kental atau lendir polipeptida. 

Glycocalix berfungsi untuk bertahan dari fagositosis oleh sel darah putih, menempel 

pada permukaan, mengolonisasi dan tahan terhadap guncangan. Selain itu juga 

sebagai perlindungan terhadap pengeringan dan penjerat hara.50

2) Flagella

Flagella merupakan organel penggerak pada bakteri. Flagella bakteri dengan 

panjang 10-20 µm dan berdiameter 0,01-0,02 µm membentuk sejumlah rangkaian 

yang berbeda. Bakteri berdasarkan bentuk flagelnya dibedakan menjadi beberapa 

yaitu artrik, monotrik, lofotrik, amfitrik, peritrik, dan filamen aksial. 

“Atrik yaitu bakteri yang tidak mempunyai flagel. Monotrik merupakan 
bakteri yang mempunyai satu flagel pada salah satu ujungnya. Lofotrik
yaitu bakteri yang mempunyai sejumlah flagel pada salah satu 
ujungnya. Amfitrik yaitu bakteri yang mempunyai sejumlah flagel pada 
kedua ujungnya. Peritrik yaitu bakteri yang mempunyai flagel pada 
seluruh permukaan tubuhnya.”51

3) Dinding Sel

Dinding sel adalah organel yang berfungsi melindungi tubuh bagian dalam 

dari bakteri, reproduksi sel, mengatur pertukaran zat dan mempengaruhi kegiatan 

metabolisme. Organel ini bersifat elastis yang terletak diantra kapsul dan membran 

sitoplasma dengan susunan kimia kompleks. 

“Makromolekul dinding sel terdiri dari bahan muko-kompleks, yaitu 
bahan utama penyususn dinding sel, tersusun oleh heteropolimer zat 
gula amino (asetil g glukosamin) dan asetil muramat dengan asam 
amino seperti glutamat, alanin, glisin, dan diaminopimelat atau lisin. 
Gram positif disertai polisakarida sederhana dan asam teikoat yang 

                                                          
50Subandi. 2014. Mikrobiologi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. h. 84-85.
51Ibid. Subandi. h. 85-87.
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terdiri dari ester-fosfat gula alkohol yang dibangun menjadi satu polimer 
bersama glukosa dan asam amino alanin. Sedangkan untuk bakteri gram 
negatif selalu mengandung sejumlah besar protein lipida dan 
polisakarida dan tidak mengandung teikoat.”52

Bakteri memiliki dinding yang disebut peptidoglikan. Peptidoglikan adalah 

dinding sel yang mengandung molekul kompleks semi kaku dan rajutan ketat. 

Peptidoglikan disebut juga dengan murein yaitu polimer yang berisi untaian saling 

mengunci dari monomer peptidoglikan yang identik. Monomer peptidoglikan 

disintesis di sitosol bakteri, yang menempel pada molekul pembawa disebut 

bactoprenol. Fungsi peptidoglikan yaitu untuk mencegah lisis osmosis. Bactoprenol 

berfungsi mentranspor monomer peptidoglikan melintasi membran sitoplasma. 

Selian itu juga, berfungsi memasukkan monomer kedalam dinding sel, sehingga 

bakteri mampu tumbuh dan diikuti pembelahan biner. Sintesis peptidoglikan baru 

terjadi pada pembelahan dengan mengumpulkan divisom.53

“Berikut adalah kejadian yang terjadi pada divisom:
a. Enzym bakteri yang disebut autolysin:
1) Memecah ikatan glikosida, diantara monomer peptidoglikan.
2) Memecahkan jembatan lintas peptide yang menghubungkan untaian 

gula.
b. Enzim Transglikosida yang menyisipkan dan menghubungkan 

monomer peptidoglikan baru kedalam pecahan peptidoglikan.
c. Terakhir, enzim transpeptidase membentuk kembali hubungan lintas 

peptide diantara untaian dan lapisan diantara peptidoglikan yang 
membuat dinding sel kuat.”54

                                                          
52Unus Suriawiria. 2005. Mikrobiologi Dasar. Jakarta: papas Sinar Sinanti. h. 32.
53 Op.Cit. Subandi. h. 76-77.
54 Ibid. Subandi. h. 78.
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4) Pili (Fimbrae)

Pili merupakan tabung protein yang tipis berasal dari membran sitoplasma. 

Pili biasanya ditemukan pada bakteri gram negatif, tetapi tidak ada pada bakteri gram 

positif. Pili dibagi menjadi dua, yaitu menempel pendek dan konjugasi panjang. Pili 

penempel pendek (fimbrae) merupakan organel yang dapat mengolonisasi 

permukaan lingkungan atau sel dan tahan guncangan. Bakteri dan sel inang memiliki 

muatan negatif, hal ini yang menyebabkan keduanya dapat menempel. Bakteri ada 

beberapa yang dapat menghasilkan pili khusus disebut kanjugasi atau pili seks. 

Konjugasi merupakan transfer DNA dari bakteri jantan ke betina. 55

b. Struktur Dalam

1) Membran Sitoplasma

Membran sitoplasma memiliki ketebalan 7 nm yang terletak di dalam dinding 

sel. Membran ini  tersusun atas 2 molekul yaitu fosfolipid dan protein, serta bersifat 

selektif permiabel. Fosfolipid merupakan 2 pita gelap yang terlihat dibawah 

mikroskop, ada yang ujungnya polar dan nonpolar. Ujung polar terdiri atas fosfat dan 

gliserol dari fosfolipid yang larut dalam air.  Ujung molekul ini membentuk 

permukaan luar dan dalam dari membran. Ujung nonpolar terdiri atas asam lemak 

dari fosfolipid yang tidak larut dalam air dan membentuk bagian tengah membran.  

Protein adalah sebuah pita terang yang menyisip pada fosfolipid jika dilihat dibawah 

mikroskop. Bakteri dapat  keluar masuk dari suatu organisme didasarkan atas 

                                                          
55Thahjadi Purwoko.  2009. Fisiologi Mikroba. Jakarta:Bumi Aksara. h. 15-16.
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membran sitoplasmanya. Membran sitoplasma juga berfungsi dalam pembelahan sel 

dan membran internal yang membungkus organel.56

“Fungsi tersebut antara lain :
a. Situs dari produksi energi (sistem transpor elektron dari bakteri 

dengan respirasi aerobik dan anaerobik: fotosintesis bagi bakteri 
yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia).

b. Situs dari sintesis peptidoglikan, baik saat pertumbuhan didinding 
sel maupun pembentukan septum yang membagi bakteri selama 
pembelahan.

c. Situs dari sintesis fosfolipid dan beberapa sintesis protein untuk 
menghasilkan banyak membran sitoplasma.

d. Terlibat dalam pembelahan amitosis dari nukleoid, replikasi an 
pemisahan DNA selama pembelahan bakteri

e. Mengandung bahan dasar flagella yang digunakan dalam 
pergerakan.

f. Situs pembuangan bahan buangan.
g. Terlibat dalam pembentukan endospora.”57

2) Sitoplasma

Sitoplasma adalah sesuatu yang dibungkus oleh membran.Sitoplasma 

mengandung sekitar 80% air. Isi dari sitoplasma selain air yaitu asam nukleat (DNA 

dan RNA),enzim, asam amino, karbohidrat, lipid, ion anorganik dan beberapa 

senyawa berberat molekul rendah. Sitoplasma juga melingkupi nukleoid, plasmid, 

transposon, ribosom dan endospora. Sitosol adalah komponen yang berbentuk cairan 

dalam sitoplasma. Bakteri banyak melakukan metabolisme dan sitoplasma adalah 

salah satu tempatnya, misalnya katabolisme dan anabolisme. Katabolisme yang 

terjadi di sitoplasma yaitu pemecahan molekul agar memeperoleh bangunan yang 

kompleks. Anabolisme yang terjadi pada sitoplasma adalah sintesis molekul. Bakteri 

                                                          
56Op.Cit. Subandi. h. 75-76.
57 Loc.Cit. Subandi. h. 76.
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sitoplasma juga mengandung protein seperti aktin. Protein ini berada disepanjang 

dinding sel dan berkontribusi terhadap diding sel.58

3) Nukleoid

Nukleoid adalah massa DNA yang terletak kira-kira ditengah-tengah 

sitoplasma. Bakteri memiliki DNA yang berbentuk sirkuler. DNA bakteri memiliki 

panjang kira-kira 500 kali dari panjang selnya.59 Nukleoid merupakan molekul 

tunggal dan panjang dari DNA superkoil heliks. Bakteri memiliki  ujung DNA dua 

lembar yang berikatan kovalen untuk membentuk lingkaran fisik dan genetik. DNA 

menentukan protein dan enzim suatu organisme yang dapat disintesis sehingga reaksi 

kimia dapat berlangsung. 60

4) Plasmid dan Transposon

Plasmid adalah molekul DNA nonkromosom yang terdapat pada beberapa 

bakteri. Molekul DNA nonkromosom ini biasanya mengandung 5-100 gen. Bakteri 

secara normal tidak membutuhkan plasmid dalam pertumbuhannya. Plasmid didalam 

tubuh bakteri bisa saja hilang tanpa membahayakan kehidupannya dan bermanfaat 

pada kondisi lingkungan tertentu. DNA bakteri memiliki bagian kecil untuk 

mengkode enzim meloncati dan bergerak dari satu lokasi kelainnya yang disebut 

transposon. Transposon akan ditemukan sebagai bagian dari nukleoid atau plasmid 

                                                          
58 Ibid. Subandi. h. 80.
59Op.Cit. Tjahjadi purwoko. h. 28-29.
60Op.Cit. Subandi. h. 81.
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dan biasanya diantara panjang 1-12 gen. Organel ini berisi sejumlah gen yang 

mengkode resistensi antibiotika atau sifat lainnya.61

5) Ribosom

Ribosom adalah organel bakteri yang berfungsi sebagai tempat sintesis 

protein serta terdiri dari sub unit kecil dan besar. Sub unit kecil ribosom terdiri atas 

50 jenis protein dan 3 jenis RNA. Sintesis protein terjadi karena RNA yang melekat 

pada ribosom berfungsi sebagai alat cetakan untuk membentuk rangkaian asam 

amino. Asam amino yang yang membentuk rangkaian tersebut akan diubah menjadi 

polipeptida protein. Ribosom memiliki susunan kimia yang terdiri atas 40-60% RNA 

dan sisanya protein.62

3. Ukuran Bakteri

Bakteri merupakan organisme prokariot dimana selnya tunggal dan umumnya 

lebih kecil dari eukariot. Prokariot ini memiliki satuan ukur yaitu mikrometer, yang 

setara dengan 1/1000 mm atau 10-3 mm. Mikroorganisme ini memiliki ukuran yang 

berbeda-beda satu bakteri dengan yang lainnya.  Bakteri yang umum dipelajari dalam 

mikrobiologi dasar kira-kira berukuran 0,4-1,0 x 2,0-5,0 µm. Staphylococcus dan 

Streptococcus adalah bakteri berbentuk bola yang ukurannya kira-kira 0,75 – 1,25 µm. 

Bakteri yang berbentuk batang umumnya memiliki lebar 0,5 – 1 µm dan panjang 0,1-

0,2 µm. Mikroorganisme prokariot ini dalam satu voleme yaitu 1 cm3 mengandung 

                                                          
61Loc.Cit. Subandi. h. 81.
62Op.Cit. Unus Suriawiria. h. 38.
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kira-kira setengah triliun bakteri berbentuk batang. Bakteri sebanyak 1 trilium (1012) 

hanya mempunyai berat rata-rata 1 g.63

“Mikroba yang tergolong prokariot ini dapat dilihat dengan menggunakan 
mikroskop, dimana ada beberapa tahapan dalam melaksanakan pengukuran 
:
a. Lensa okuler mikroskop dikeluarkan
b. Masukkan mikrometer okuler pada bekas lensa okuler tadi, dan 

tempatkan kembali lensa okulernya sampai menutupi mikrometer 
okelur.

c. Tempatkan mikrometer objek pada bagian tempat pemeriksaan. 
Lakukan peneraan, yaitu dengan ukuran garis-garis yang terdapat pada 
mikrometer okuler, bersamaan atau segaris.

d. Lakukan kembali peneraan ukuran tersebut mula-mula dengan kekuatan 
mikroskop yang paling rendah dan kemudian yang paling tinggi dengan 
penggunaan minyak immersi.

e. Tempatkan kemudian preparat yang berisi sel biakan yang akan diukur 
pada tempatnya

f. Setelah diketahui bahwa ukuran mikrometer objek sama dengan 10 
mikron dengan pandang jarak, maka setelah ada peneraan sebelumnya, 
dapat diketahui pergaris pada mikrometer okuler sama dengan beberapa 
pada mikrometer objek. Selanjutnya ukuran sel dapat ditemukan.”64

4. Cara Memperbanyak diri

Bakteri memperbanyak diri dengan beberapa cara yaitu aseksual atau seksual 

bergantung spesiesnya. Prokariot ini melakukan reproduksi aseksual dengan cara 

pembelahan biner. Pembelahan biner adalah reproduksi yang dilakukan dengan cara 

membagi diri secara langsung, dimana satu menjadi 2 sel dan seterusnya. Reproduksi 

secara pembelahan biner berbeda dengan mitosis karena tidak melalui tahap yang 

panjang. Sel bakteri yang melakukan pembelahan biner secara umum akan identik 

dengan induknya. Mutasi menyebabkan beberapa sel berbeda dengan induknya. E. coli 

                                                          
63Michael J. Pelczar dan E.S.C Chan. 1986. Dasar-dasar Mikrobiologi. Jakarta: Universitas 

Indonesia (UI press). h. 100-101.
64Op.Cit. Unus Sariawiria. h. 28.
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adalah bakteri yang hidup di usus manusia dan dapat melakukan pembelahan biner 

serta bisa terjadi mutasi. Bakteri yang normal berada di usus manusia ini menghasilkan 

2 x 1010 sel baru setiap hari. Mutasi dapat terjadi pada 2000 sel baru yang dihasilkan.65

Mikroorganisme prokariot ini melakukan reproduksi seksual dengan 3 cara 

yaitu konjugasi, transduksi dan transformasi. Konjugasi adalah reproduksi seksual pada 

organisme yang belum diketahui jantan dan betinanya. Konjugasi pada bakteri dapat 

terjadi jika dua sel yang berbeda “muatan” saling berdekatan dan membentuk tabung. 

Materi genetik (DNA) dan sitoplasma berpindah dari satu ke sel lain. DNA resipien dan 

donor bergabung. Bakteri melakukan pembelahan biner kembali setelah konjugasi 

selesai.

Transformasi yaitu proses pemindahan sebagian materi genetik berupa DNA 

atau hanya satu gen ke bakteri lain dengan proses fisiologi yang kompleks. Reproduksi 

dengan cara ini biasa dilakukan oleh Rhizobium, Bacillus, Streptococcus pneumoniae, 

dan Neisseria gonorrhoeae. Streptococcus pneumaniae yang tidak berbahaya dapat 

ditransformasi menjadi sel-sel penyebab pneumonia. Pneumonia terjadi ketika sel 

nonpatogenik yang hidup mengambil sepotong DNA pembawa alel penyebab penyakit. 

DNA pembawa alel tersebut digabungkan dalam kromosom menggantikan sel 

nonpatogenik, sehingga kromosom mengandung DNA dari dua sel berbeda.

Tranduksi yaitu pemindahan materi genetik dari satu ke bakteri lain dengan 

perantara virus. Bakteri dapat melakukan transduksi dengan cara, fag menginfeksi sel 

bakteri yang memiliki alel A+dan B+. DNA fag masuk ke dalam sel bakteri yang 
                                                          

65Neil A. Campbell, et al. 2008. Biologi Edisi Kedelapan Jilid 2. Jakarta:Erlangga. h. 124.
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diinfeksi. DNA inang terfragmentasi sehingga terjadi pembuatan protein. Protein dibuat 

dari penggabuangan DNA fag dengan sel inang. Inang yang sudah memiliki protein 

dari DNA fag disebut sebagai sel donor. Sel donor memiliki fragmen DNA yang 

dikemas dalam kapsid fag. Sel bakteri mengalami lisis atau pecah, sehingga kapsid fag 

menginfeksi bakteri lain.66

5. Fase pertumbuhan

Bakteri yang mengalami pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

biotik dan abiotik. Faktor biotik menyangkut didalamnya mengenai kemampuan 

beradaptasi, bentuk dan sifat jasad, serta sel tunggal, filamen atau tubuh buah. Sifat 

jasad dilihat dalam kehidupannya, mungkinkah dia toleran terhadap perubahan yang 

tiba-tiba timbul baik biotik (secara mikroba) maupun abiotik (temperatur, cahaya dan 

sebagainya). Faktor abiotik menyangkut 3 hal media, faktor luar dan mikroorganisme 

lain. Bakteri tumbuh dipengaruhi oleh susunan dan jumlah senyawa dalam media. 

Faktor luar yang berpengaruh seperti temperatur, cahaya, kelembaban, pH, dan 

sebagainya. Jasad renik yang kehadiran senyawa bersifat toksik akan menyebabkan 

perubahan pH dan rasio C/N media.67

Fase pertumbuhan bakteri dibagi menjadi 4 yaitu adaptasi (lag), pertumbuhan 

(exponential), statis dan kematian.

                                                          
66Ibid. Neil A. Campbell, et al. h. 124. 
67Op.Cit. Unus Suriawiria. h. 92.
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a. Fase Adaptasi

Fase adapatasi merupakan tahapan awal dimana ketika sel dalam dalam kondisi 

statis dipindahkan ke media baru. Sel yang dipindahkan ke median baru akan 

melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Proses adapatasi meliputi sintesis enzim 

baru yang sesuai dengan medianya dan pemulihan terhadap metabolik yang bersifat 

toksik. Metabolit yang bersifat toksik pada media lama diantaranya asam, alkohol dan 

basa. Sel yang bertambah tidah dijumpai pada fase ini, akan tetapi terjadi peningkatan 

volume sel. Volume sel yang meningkat terjadi karena biasanya pada fae statis terjadi 

pengecilan ukuran sel. Bakteri yang diperbanyak dapat melewati fase ini, ketika sel 

dipindah ke media baru dengan komposisi sama pada tempat sebelumnya.68

b. Fase perbanyakan 

Bakteri melakukan penyesuaian diri pada tahap sebelumnya yaitu fase adaptasi. 

Sel yang telah mmemperoleh kondisi ideal dalam pertumbuhannya akan melakukan 

pembelahan. Unit terkecil dari bakteri ini melakukan perubahan bentuk dan 

meningkatkan jumlah sel sampai pada batas tertentu. Lingkungan biologis maupun 

non-biologis harus berada dalam kondisi diatas optimal agar peningkatan kurva 

nampak tajam.  Lingkungan biologis meliputi bentuk, sifat dan jumlah 

mikroorganisme. Lingkungan non-biologis antara lain meliputi kandungan nutrien 

dalam media, temperatur, kadar oksigen, cahaya dan sebagainya.69

                                                          
68Op.Cit. h. 33-34.
69Op.Cit. Unus Suriawiria. 2005. h. 89-90.
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Kurva pada tahap ini akan menanjak tajam karena adanya penambahan jumlah 

sel. Sel melakukan konsumsi nutrien dan proses fisiologis lainnya, sehingga terbentuk 

produk atau senyawa yang diinginkan manusia. Bakteri akan mensekresi senyawa 

tersebut dari dalam tubuhnya. Senyawa yang disekresi bakteri antara lain etanol, asam 

laktat dan bahan organik lainnya. Bahan organik terdiri dari asam amino dan lemak.70

c. Fase Statis

Bakteri tidak melakukan pembelahan sel pada fase statis memiliki bermacam-

macam alasan, seperti nutrien habis, akumulasi metabolik toksik, penurunan kadar 

oksigen dan ketersediaan air. Metabolik toksik yang terakumulasi yaitu alkohol, asam 

dan basa. Fermentasi alkohol dan asam laktat adalah contoh dari akumulasi metabolik 

toksik. Kadar oksigen yang menurun biasanya dijumpai pada kasus bakteri aerob. Air 

yang ketersediaannya menurun akan mempengaruhi kasus yang menyangkut hidup 

fungi. Fase ini juga memperlihatkan beberapa sel akan mati sedangkan yang lain 

tumbuh dan membelah. Fase statis jumlah sel hidupnya tetap.71

d. Fase Kematian

Sel yang mati pada fase ini disebabkan karena terjadi autolisis dan penurunan 

energi seluler. Fase kematian/penurunan terjadi ketika sel maati lebih cepat daripada 

terbentuk yang baru. Pada fase ini laju kematian mengalami percepatan menjadi 

                                                          
70Op.Cit. Tjhadi purwoko. 2009. h. 34.
71Loc.Cit. Tjhadi purwoko. 2009. h. 34.
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eksponensial. Bergantung dengan spesiesnya pada fase ini semua sel akan mati dalam 

beberapa hari/bulan.72

Bakteri yang tumbuh dapat diketahui melalui fasenya dan untuk mengetahui 

ciri-cirinya dapat dilihat pada tabel 1:73

Tabel 1. Beberapa ciri pertumbuhan bakteri pada setiap fasenya
Fase pertumbuhan Ciri-ciri

Lamban (Lag) Tidak ada pertambahan populasi
Sel mengalami perubahan dalam komposisi kimiawi dan 
bertambah ukuranny; substansi intraseluler bertambah

Logaritma atau 
eksponensial

Sel membelah dengan laju yang konstan
Massa menjadi dua kali lipat dengan laju sama
Aktivitas metabolik konstan
Keadaan pertumbuhan seimbang

Statis Penumpukan produk beracun dan/atau kehabisan nutrien 
Beberapa sel mati sedangkan yang lain tumbuh dan 
membelah
Jumlah sel hidup menjadi tetap

Penurunan atau 
kematian

Sel menjadi mati lebih cepat daripada terbentuknya sel-sel 
baru 
Laju kematian mengalami percepatan menjadi eksponensial
Bergantung kepada spesiesnya, semua sel mati dalam 
beberapa hari atau beberapa bulan

6. Bakteri Gram Positif  dan Bakteri Gram Negatif

Bakteri gram positif yaitu bakteri yang memiliki lapisan peptidoglikan tebal. 

Bakteri gram positif bila diamati dibawah mikroskop berwarna ungu, karena dapat 

menahan pewarna tersebut meskipun telah dibilas dengan aseton atau alkohol. Selain 

memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal bakteri gram positif juga mengandung asam 

teikoat dan sedikit lipid. 

                                                          
72 Michael J. Pelczar dan E.S.C Chan. 1986. Dasar-dasar Mikrobiologi Jilid 1. Jakarta: 

Universitas Indonesia (UI press). h. 148-151.
73Ibid. Michael J. Pelczar dan E.S.C Chan. h. 152.
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Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak dapat menahan zat warna,  

berubah dari ungu menjadi merah. Bakteri gram negatif memiliki dinding sel dengan 

dua lapisan yaitu membran luar dan peptidoglikan. Membran luar terdiri atas protein, 

fosfolipid, lipopolisakarida dan ruang periplasmik.74

Bakteri gram positif dan negatif dapat dilihat perbedaannya di gambar 5 :

Gambar 5. Perbedaan Bakteri Gram positif dan negatif
Sumber : Neil A. Campbell, et al.2008.Biologi Edisi Kedelapan Jilid 

2.Jakarta:Erlangga.

Perbedaan antara bakteri gram positif dan negatif dapat dilihat dari tabel 2 :75

Tabel 2. Beberapa ciri bakteri gram positif dan gram negatif
Ciri-Ciri Perbedaan Relatif

Gram Positif Gram Negatif

Struktur dinding sel Tebal (15-80 nm) Tipis (10-15 nm)
Berlapis tunggal Berlapis tiga

Komposisi dinding sel Kandungan lipid rendah (1-
4 %)

Kandungan lipid tinggi 
(11-12 %)

                                                          
74Op.Cit. Dwidjoseputro. h. 21.
75Op.Cit. Michael J. Pelczar dan E.S.C Chan. 1986.  Jilid 1. h. 117.
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Peptidoglikan ada sebagai 
lapisan tunggal: komponen 
utama merupakan lebih 
dari 50 % berat kering 
pada beberapa sel bakteri

Peptidoglikan ada di dalam 
lapisan kaku sebelah 
dalam: jumlahnya sedikit, 
sekitar 10 % berat kering

Terdapat asam teikoat Tidak mengandung asam 
teikoat

Kerentanan terhadap penisilin Lebih rentan Kurang rentan
Pertumbuhan dihambat 
dengan zat-zat warna dasar, 
misalnya kristal ungu

Pertumbuhan dihambat 
dengan nyata

Pertumbuhan tidak begitu 
dihambat

Resistensi terhadap gangguan 
fisik

Lebih resisten Kurang resisten

7. Staphylococcus aureus

a. Klasifikasi

Domain : Bacteria
Kerajaan : Eubacteria
Filum : Firmicutes
Kelas : Bacilli
Ordo : Bacillales
Famili : Staphylococcaceae
Genus : Staphylococcus
Spesies : S. aureus76

S. aureus dapat dilihat pada gambar 4 :

Gambar 4. Bentuk mikroskopis S. aureus
Sumber : http://www.bacteriainphotos.com/VRSA.html.

                                                          
76Staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1994. Buku Ajar: Mikrobiologi 

Kedokteran. Jakarta:Binarupa Aksara. h. 103.
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b. Morfologi

S. aureus memiliki sel berbentuk bola dan berdiameter o,8-1 mikrometer dalam 

kelompok tidak teratur. Beberapa strain membentuk kapsul. Dinding selnya tersusun 

atas tiga komponen utama peptidoglikan, asam teikoat dan protein A. Pada biakan cair 

terlihat kokus yang tunggal, berpasangan, tetrad dan berbentuk rantai. Bakteri ini 

bersifat gram positif, tidak motil dan tidak membentuk spora. S. aureus bersifat 

koagulase positif, berwarna kuning, hemolisa positif dan meragikan moonitol.77

Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37 ºC, tetapi membentuk pigmen 

paling baik pada suhu kamar (20-25 ºC). Koloni pada perbenihan padat berwarna abu-

abu sampai kuning keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol, dan berkilau.

Lebih dari 90% isolat klinik menghasilkan  S. aureus yang mempunyai  kapsul

polisakarida atau selaput  tipis yang berperan dalam virulensi bakteri.78

Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh S. aureus adalah bisul, 

jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Infeksi yang lebih berat diantaranya 

pneumonia, mastitis, plebitis, meningitis, saluran kemih, osteomielitis, dan 

endokarditis.  S. aureus juga merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, 

keracunan makanan, dan sindroma syok toksik.79 Keracunan makanan  dapat

disebabkan  kontaminasi enterotoksin  dari S. aureus. Jumlah toksin yang dapat 

                                                          
77Moch. Agung Krisno Budianto. 2004. Mikrobiologi Terapan. Malang:UMM press. h. 98-99.
78Christie Yudha Karlina, et al. 2013. Aktiitas Antibakteri Ekstra Herba Krokot (Portulaca 

oleracea  L.) terhaap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Lentera Bio. Vol. 2. No. 1. h. 87-93.
79Op.Cit. Staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1994. h. 109.
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menyebabkan keracunan adalah 1,0 µg/gr makanan. Gejala keracunan ditandai 

oleh rasa mual, muntah-muntah, dan diare yang hebat tanpa disertai demam.80

8. Escherichia coli

a. Klasifikasi

Kingdom : Bacteria
Filum : Proteobacteria
Kelas : Gamma Proteobacteria
Ordo : Enterobacteriales
Famili : Enterobacteriaceae 
Genus : Escherichia
Spesies : E. coli81

Morfologi E. coli dapat dilihat pada tabel 2 :

Gambar 2. E. Coli
Sumber : http://www.gov.mb.ca/health/publichealth/diseases/escherichia_coli.html.

b. Morfologi

E.  coli merupakan  bakteri Gram   negatif  berbentuk  batang pendek

yang memiliki panjang sekitar 2 µm, diameter 0,7 µm, lebar 0,4-0,7µm dan

bersifat anaerob fakultatif. E. coli membentuk koloni yang bundar, cembung, dan 

                                                          
80Ibid. Staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1994. h. 108.
81Op.Cit. Staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1994. h. 163.
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halus dengan  tepi yang nyata.82 Bakteri ini jarang membentuk spora dan pada 

umumnya tidak dapat memproduksi H2S. Beberapa strein bakteri mampu memproduksi 

H2S karena mendapat plasmid dari Salmonella. E. coli mempunyai tiga antigen yaitu O, 

H dan K serta memiliki fimbrie atau pili sebagai alat pelekat.83

E. coli adalah anggota flora normal usus. E. coli berperan penting dalam 

sintesis vitamin K, konversi pigmen-pigmen empedu, asam-asam empedu dan 

penyerapan zat-zat makanan. E. coli termasuk ke dalam bakteri heterotrof yang 

memperoleh makanan berupa zat oganik dari lingkungannya karena tidak dapat 

menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Zat organik diperoleh dari sisa 

organisme lain. Bakteri ini menguraikan zat organik dalam makanan menjadi zat 

anorganik,  yaitu CO2, H2O, energi, dan mineral.  Di dalam lingkungan,  bakteri 

pembusuk ini berfungsi sebagai pengurai dan  penyedia nutrisi bagi tumbuhan.84

E. coli menjadi patogen jika jumlah bakteri ini dalam saluran pencernaan meningkat 

atau berada di luar usus.  E. coli menghasilkan enterotoksin yang menyebabkan

beberapa kasus diare.85

                                                          
82Op.Cit. Christie Yudha Karlina, et al. 2013.
83 Op.Cit. Moch Agus Krisno. h. 99.
84Ganiswarna S.G. 1995,. Farmakologi  dan  Terapi,  ed.  4. Jakarta: UI Fakultas 

Kedokteran.
85Op.cit. Staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 1994. h. 163.
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C. Antibakteri

Antibakteri adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan 

mematikan dengan cara merusak metabolisme bakteri.86 Antibakteri atau antimikroba 

sangat dibutuhkan untuk mengurangi daya pertumbuhan bakteri. Sifat bakteri yang 

cepat sekali tumbuh pada media yang tepat menuntut ditemukannya antibakteri untuk 

menghalangi sifatnya tersebut. Antibakteri alami sangat dibutuhkan karena efek 

sampingnya yang ringan sehingga tidak membahayakan bagi manusia. Selain karena 

efek samping yang ringan pengguanaan antibakteri dengan tanaman herbal dapat 

meningkatkan daya guna tumbuhan tersebut.

Berdasarkan mekanisme kerjanya dalam menghambat pertumbuhan 

mikroorganisme, antibiotik digolongkan sebagai berikut :

a) Menghambat sintesis dinding sel mikroba

Dinding sel bakteri sangat penting untuk mempertahankan struktur sel 

bakteri. Oleh karena itu, zat yang dapat merusak dinding sel  akan 

melisiskan dinding sel sehingga dapat mempengaruhi bentuk dan struktur sel,

yang pada akhirnya dapat membunuh  sel bakteri tersebut. Antibiotik  yang

bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel mikroba antara lain penisilin,

sefalosporin, vankomisin, sikloserin, dan basitrasin.

b) Merusak membran sel

Membran sel mempunyai peranan penting dalam mengatur transportasi 

nutrisi dan metabolit yang dapat keluar masuk sel. Membran sel juga berfungsi 
                                                          

86Op.Cit. A. Mirza Fauzan Gazali, at all. 2016.
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sebagai tempat berlangsungnya respirasi dan  aktivitas biosintesis dalam sel. 

Beberapa jenis antibiotik dapat mengganggu membran sel sehingga dapat 

mempengaruhi  kehidupan  sel   bakteri,  antara  lain  polimiksin,  nistatin,  

dan golongan makrolida.87

c) Mengganggu biosintesis asam nukleat

Proses replikasi DNA di dalam sel merupakan siklus yang sangat penting 

bagi kehidupan sel.  Beberapa jenis antibiotik dapat mengganggu metabolisme 

asam  nukleat tersebut, sehingga mempengaruhi seluruh fase  pertumbuhan sel 

bakteri. Antibiotik yang termasuk dalam golongan ini antara lain asam

nalidiksat dan golongan kuinolon.

d) Menghambat sintesis protein

Sintesis protein merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri atas proses 

transkripsi dan proses translasi. Antibiotik yang dapat menghambat proses-proses 

tersebut akan menghambat sintesis protein. Antibiotik yang termasuk dalam 

golongan ini antara lain rifampisin, streptomisin, tetrasiklin,  kloramfenikol, 

dan eritromisin.88

D. Simplisia

Simplisia adalah bahan alamiah yang telah dikeringkan dan dipergunakan 

sebagai obat yang belum mengalami pengelolahan apapun juga kecuali dinyatakan 

                                                          
87Syaikhul aziz. 2010. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol dan daun Umbi Bakung putih 

(Cranium asiaticum L) terhadap bakteri penyebab Jerawat. Skripsi. 
88 Ibid. Syaikhul aziz. 2010.
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lain. Simplisia dibedakan menjadi 3 yaitu nabati, hewani dan mineral. Simplisia nabati 

yaitu berupa tumbuhan utuh atau bagiaannya yang telah dikeringkan. Simplisia hewani 

dapat berupa hewan/zat-zat berguna yang dihasilkannya dan belum berupa bahan 

kimia. Sedangkan simplisia mineral berupa yang belum/telah diolah dengan cara 

sederhana dan masih murni.89

E. Ektrak dan Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi simplisia 

baik hewani, nabati maupun mineral. Ada beberapa macam bentuk ektraks, seperti 

serbuk, gel dan cairan. Ekstraksi adalaha proses yang dilakukan untuk memperoleh 

ektraks. Salah satu metode ektraksi yaitu maserasi. Maserasi adalah cara penyarian 

sederhana dan dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan 

penyari. Cairan penyari akan menembus dinding sel dan menembus rongga yang 

mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut karena ada perbedaan konsenterasi didalam 

dan luar sel, maka larutan yang pekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang 

hingga terjadi keseimbangan didalam dan luar sel.90

                                                          
89Damar Mukti. 2012. Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Buah pare (Momordica 

charantia L) terhadap Streptococcus mutans penyebab karies gigi. Skripsi. Bogor:Universitas pakuan.  
90Ibid. Damar Mukti.
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F. Pelarut

Pelarut adalah zat yang dapat melarutkan benda cair, padat dan gas sehingga 

menghasilkan larutan. 91 Kesuksesan penentuan senyawa biologis aktif dari suatu 

tumbuhan tergantung dengan pelarut yang digunakan saat metode ekstraksi. 

Pemilihan pelarut juga tergantung pada senyawa yang ditargetkan. Etanol

(C2H5OH) ialah suatu molekul kecil turunan dari alkohol. Pelarut etanol memiliki 

sifat yang dapat melarutkan seluruh bahan aktif yang terkandung dalam bahan alami 

baik bersifat polar, semipolar maupun nonpolar.92

G. Media dan Sterilisasi

1) Media

Media adalah substrat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan 

mikroba. Mikroba dapat tumbuh pada media yang baik dan steril. Steril adalah kondisi 

dimana tidak ada mikroba lain yang tumbuh. Bahan untuk pembuatan media bisa 

berasal dari yang alami maupun buatan. Bahan alami contohnya yaitu toge, kentang, 

daging, telur, wortel dan sebagainya. Bahan buatan biasanya berbentuk senyawa kimia 

baik organik maupun anorganik. Media memiliki persyaratan tertentu agar ikroba dapat 

hidup dengan baik.

“Agar mikroba dapat tumbuh dan berkembang dengan baik didalam 
media, diperlukan persyaratan tertentu, yaitu :

                                                          
91Ari Diana Susanti, et al. 2102. Polaritas Pelarut sebagai Pertimbangan dalam Pemilihan 

Pelarut untuk Ektraksi Minyak Bekatul dari Varietas Bekatul Ketan (Oriza sativa gatinosa). 
92Faradila Nur Saraswati. 2015. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol 96% Kulit Pisang 

Kepok Kuning (Mulsa Balbiana)Terhadap Bakteri Penyebab Jerawat (Staphylococcus Epidermis, 
Staphylococcus aureus dan Propionibacterium acne). Skripsi. Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah.
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1) Bahwa didalam media harus terkandung semua unsur hara yag 
diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan.

2) Bahwa media harus mempunyai tekanan osmosa, tegangan 
permukaan dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba.

3) Bahwa media harus dala keadaan steril, artinya sebelum ditanami 
mikroba yang dimaksud tidak ditumbuhi oleh mikroba lain yang 
tidak diharapkan.”93

Bentuk, susunan dan sifat media ditentukan oleh senyawa-senyawa penyusun 

media, persentase campuran dan tujuan penggunaan.

a) Bentuk

Media untuk menumbuhkan bakteri dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk 

yaitu padat, cair dan semi padat/cair. 

1. Media padat

Media padat yaitu ketika terdapat penambahan 10-15 g agar-agar per 1000 

ml kedalam media. Tepung agar-agar yang ditambahkan bergantung kepada jenis 

dan kelompok mikroba yang dipelihara. Mikroba ada yang memerlukan kadar air 

tinggi sedingga tepung agar-agar harus rendah dan sebaliknya. Media padat 

umumnya digunakan untuk bakteri, ragi, jamur dan kadang-kadang mikroalgae.

2. Media cair

Media cair adalah bahan yang tidak ditambahkan pemadat. Media ini 

umumnya digunakan sebagai pembiakan mikroalgae tetapi juga mikroba lain, 

terutama bakteri dan ragi.

3. Media semi padat atau cair

                                                          
93 Op.Cit. Unus Suriawiria. h. 74.
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Media semi padat atau cair yaitu bahan yang ditambahkan pemadat 

hanya 50 %. Media ini umumnya diperlukan untuk pertumbuhan mikroba 

yang memerlukan kandungan air dan hidup anaerobik atau fakultatif.94

b) Susunan

Media harus memenuhi persyaratan agar mikroba dapat tumbuh baik. Susunan 

media agar mikroba tumbuh dengan baik antara lain kandungan air, nitrogen, sumber 

energi/unsur C, ion-ion makro/mikro, dan faktor pertumbuhan. Media dapat dibedakan 

menjadi tiga berdasarkan persyratan tersebut, yaitu alami, sintetik dan semi sintetik. 

“Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana berikut :
1. Media alami : media ini disusun oleh bahan-bahan alami, seperti 

kentang, daging, telur, ikan, tepung, umbi-umbian dan lain 
sebagainya. Kultur jaringan tumbuhan atau hewan adalah media 
alami yang paling banyak digunakan sekarang ini. Telur adalah 
contoh untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan virus.

2. Media sintetik : media ini disusun oleh senyawa kimia, contohnya 
dalam menumbuhkan dan mengembangbiakkan bakteri.

3. Media semi sintetik : media ini tersusun atas campuran bahan-
bahan alami dan sintetis.”95

c) Sifat

Media digunakan untuk isolasi, seleksi, evaluasi dan diferensiasi biakan yang 

didapatkan. Selain itu, digunakan juga untuk melihat pertumbuhan dan 

perkembangbiakan mikroba saja. Media berdasarkan sifatnya biakan dibedakan 

menjadi 6 yaitu umum, pengaya, selektif, diferensiasi, penguji dan enumerasi.

“Media yang dibedakan menjadi 6 berdasarkan sifatnya dapat 
dijelaskan sebagai berikut :

                                                          
94Ibid. Unus Surawiria. h. 74-75.
95Ibid. Unus Surawiria. h. 76.
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1. Media umum dapat digunakan untuk pertumbuhan dan 
perkembangbiakan satu atau lebih kelompok mikroba.

2. Media pengaya dipergunakan untuk memberi kesempatan suatu 
jenis atau kelompok mikroba untuk tumbuh dan berkembang lebih 
cepat dibanding lainnya.

3. Media selektif digunakan untuk menumbuhkan satu jenis mikroba 
tertentu dan mematikan yang lainnya.

4. Media diferensiasi digunakan untuk menumbuhkan mikroba 
tertentu dan menentukan sifat-sifatnya.

5. Media penguji digunakan untuk pengujian benda atau senyawa 
tertentu dengan bantuan mikroba.

6. Media enumerasi digunakan untuk menghitung jumlah mikroba 
pada suatu bahan.”96

2) Sterilisasi

Steril adalah keadaan dimana bahan atau peralatan tidak mengandung mikroba 

lain. Sterilisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu fisik, kimia dan mekanik. 

Sterilisasi secara fisik misalnya menggunakan sinar x untuk pemanasan alat. Sterilisasi 

secara kimia misalnya dengan penggunaan desinfektan. Sterilisasi secara mekanik 

misalnya dengan penggunaan saringa atau filter.97

H. Pengujian Sensitivitas Bakteri

Difusi sumuran adalah metode yang paling sering digunakan karena caranya 

yang praktis dan sederhana. Metode ini menggunakan bakteri yang diinokulasikan 

pada media agar, kemudian lubang sumuran diberi larutan uji atau antibakteri tertentu 

ketika media telah memadat. Setelah diinkubasi terlihat daerah hambat sebagai zona 

                                                          
96Ibid. Unus Surawiria. h. 77-78.
97Ibid. Unus Surawiria. h. 79-80.
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bening yang tidak ditumbuhi bakteri disekeliling lubang sumuran. Penghambatan 

ditunjukkan oleh luas wilayah bening (zona hambat) disekitar kertas cakram.98

I. Analisis Materi Pembelajaran

Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seorang guru atau 

pendidik untuk membelajarkan peserta didik yang belajar.99 Guru atau pendidik 

berperan penting dalam suatu proses pembelajaran. Peserta didik dan guru yang saling 

berinteraksi dengan baik dapat melancarkan proses belajar mengajar. Seorang guru 

yang baik dapat mentransfer ilmu kepada peserta didik sehingga pelajar dapat 

memahami materi pembelajaran dengan baik. Pembelajaran dapat dilakukan di 

lingkungan formal maupun non formal. Materi pembelajaran dijenjang pendidikan 

(formal) berbeda-beda sehingga banyak kemampuan yang dapat dimiliki oleh peserta 

didik baik bidang agama, sosial maupun pengetahuan alam. Ilmu pengetahuan alam 

yang dapat dipelajari oleh peserta didik di jenjang sekolah menengah adalah 

matematika, fisika, kimia dan biologi. 

Biologi adalah bidang sains yang mempelajari kehidupan. Biologi sistem 

mempunyai tujuan untuk membangun model prilaku dinamik dari keseluruhan sistem 

biologis. Model yang baik akan memungkinkan ahli biologi memprediksi bagaimana 

perubahan pada satu atau lebih variabel akan mempengaruhi komponen lain dan 

                                                          
98Op.cit. Damar mukti.
99Tim pengembang MKDP Kurikulum Dan pembelajaran. 2012. Kurikulum dan Pembelajaran. 

Jakarta:Rajawali. h. 128.
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keseluruhan sistem.100 Materi pembelajaran biologi akan mengajarkan kepada peserta 

didik untuk lebih memamahi dirinya dan menghargai lingkungan. Pengalaman seperti 

mencari tahu adalah salah satu yang diajarkan ketika mempelajari biologi.

“Biologi sebagai salah satu bidang IPA menyediakan berbagai
pengalaman belajar untuk memahami konsep dan proses sains.
Keterampilan proses ini meliputi keteram- pilan mengamati,
mengajukan hipotesis, menggunakan alat dan bahan secara baik dan 
benar dengan selalu mempertimbangkan keamanan dan keselamatan
kerja, mengajukan pertanyaan, menggolongkan dan menafsirkan data, 
serta mengkomu- nikasikan hasil temuan secara lisan atau tertulis,
menggali dan memilah informasi faktual yang relevan untuk menguji
gagasan-gagasan atau memecahkan masalah sehari-hari.”101

Mata pelajaran biologi dapat mengajarkan peserta didik untuk menemukan hal-

hal yang baru serta memiliki tujuan yang dapat membantu meningkatkan kreativitas 

peserta didik. 

“Mata pelajaran Biologi bertujuan agar peserta didik memiliki
kemampuan sebagai berikut
1. Membentuk sikap positif terhadap biologi dengan menyadari

keteraturan dan keindahaalam serta mengagungkan kebesaran 
Tuhan Yang Maha Esa

2. Memupuk sikap ilmiah yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis dan
dapat bekerjasama dengan orang lain

3. Mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan dan
menguji hipotesis melalui percobaan, serta mengkomunikasikan
hasil percobaan secara lisan dan tertulis

4. Mengembangkan kemampuan berpikir analitis, induktif, dan
deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip biologi

5. Mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi dan saling
keterkaitan- nya dengan IPA lainnya serta mengembangkan
pengetahuan, keterampilan dan sikap percaya diri

                                                          
100 Neil A. Campbell. 2008. Biologi Edisi Kedelapan Jilid 1 .Jakarta:Erlangga. h. 6.
101Badan Standar Nasional pendidikan. 2006. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

SMA/MA. h. 167.
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6. Menerapkan konsep dan prinsip biologi untuk menghasilkan
karya teknologi sederhana yang berkaitan dengan kebutuhan
manusia

7. Meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam menjaga
kelestarian lingkungan”102

Mahluk hidup secara umum dibagi menjadi lima kingdom pada tahun 1969 

yaitu monera, protista, plantae, fungi dan animalia. Sistem 5 kingdom mengakui 

adanya dua jenis sel yang berbeda secara mendasar yaitu prokariotik dan aukariotik. 

Bakteri ditempatkan dlam kingdom tersendiri yaitu monera. Keanekaragaman 

kehidupan dikelompokkan kedalam tiga domain yaitu bakteri, arkae dan eukarya. 

Prokariota meliputi dua domain yaitu bakteri dan arkae.103

Archaebacteria berasal dari bahasa yunani yaitu archaio yang berarti kuno. 

Arkaebakteri adalah kelompok bakteri yang dinding selnya tidak mengandung 

peptidoglikan namun membran plasmanya mengandung lipid. Eubacteria berasal dari 

dua kata yaitu eu yang berarti sebenarnya dan bacteria. Bakteri baik yang tergolong

dalam archaebacteria dan eubacteria ada yang bersifat patogenik maupun 

menguntungkan bagi manusia. Spesies patogenik dapat menyebabkan infeksi kulit 

dan juga diare. Spesies yang menguntungkan dapat digunakan untuk membuat keju 

swis dan yogurt.104

                                                          
102Ibid. h. 167-168.
103Nita Ayu Agustin. 2016. Analisis Perbedaan Jumlah Bakteri yang Terdapat Pada Tubuh 

Ikan Patin (Pangasius djambal) di Lahan Pertambakan dan Alam Bebas. Skripsi. Pendidikan Biologi: 
IAIN Raden Intan Lampung.

104 Neil A. Campbell. 2008. Biologi Edisi Kedelapan Jilid 2. Jakarta: Erlangga. h. 130.



48

J. Kerangka Pemikiran

Tanaman adalah bahan yang dapat dimanfaatkan sebagai sandang, pangan dan 

papan, oleh karena itu tumbuhan sangat penting bagi kehidupan mausia. Tumbuhan 

yang dianggap sebagai gulma sekalipun pasti memiliki manfaat bagi manusia, 

contohnya dapat menyubang oksigen. Tanaman liar atau gulma yang dianggap 

pengganggu banyak sekali tumbuh di sekitar lingkungan rumah kita. Tanaman-

tanaman tersebut seringkali diberantas karena masyarakat tidak mengetahui fungsinya, 

padahal dapat digunakan sebagai bahan pangan maupun obat-obatan. Tumbuhan liar 

yang memiliki manfaat sebagai bahan pangan dan obat-obatan contohnya yaitu P. 

oleracea dan Talinum paniculatum.

P. olercea adalah tanaman yang masuk dalam famili Portulaca. P. oleracea 

adalah gulma urutan ke-9 sebagai tanaman pengganggu pada 45 jenis tanaman 

pertanian di 81 negara.105 Tanaman ini setelah diteliti dapat digunakan sebagai 

antimikroba. Zona hambat yang tebentuk membuktikan bahwa ekstrak tanaman ini 

dapat digunakan sebagai zat antimikroba, khususnya terhadap S. aureus dan E. 

coli.106Selain itu, tanaman ini juga dapat dijadikan sebagai obat beberapa penyakit 

seperti penurun demam, detoksifikasi racun, luka bernanah, batuk, penyakit paru-paru 

dan lain sebagainya.107 Tanaman ini mengandung bahan-bahan yang dapat bermanfaat 

                                                          
105Indri  Dwi Cahyanti, et al. 2005. Pertumbuhan, Kadar Klorofil dan Nitrogen Total Gulma 

Krokot (Portulaca oleracea Linn.) pada Pemberian Ekstrak Antin-anting (Acalipha indica Linn.). 
Biosmart. Vol. 7. No. 1. h. 27-31. 

106Op.Cit. Crhrystie Yudha Karlina, et al.
107Op.Cit. Arshiya Sultana dan Khaleequr Rahman.
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bagi manusia sehingga dapat membunuh mikroba dan mengobati berbagai macam 

penyakit.

Tanaman P. oleracea mengandung karbohidrat, protein, alkaloid, glikosid, 

flavonoid, tanin, minyak atsiri dan steroid/triterpen.108 P.grandiflora dan 

T.triangulare juga mengandung kandungan yang hampir sama dengan P. oleracea,

oleh sebab itu pada penilitian ini akan menggunakan ketiga jenis tanaman tersebut. 

Selain itu, karena ketiga jenis tanaman tersebut adalah tumbuhan yang mudah 

dijumpai dan dianggap sebagai gulma.

K. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah

H0 = Ekstrak tiga jenis krokot (P. oleracea, P. grandiflora dan T. triangulare) 

tidak dapat menghambat pertumbuhan S. aureus dan E. coli

H1 = Ekstrak tiga jenis krokot (P. oleracea, P. grandiflora dan T. triangulare)  

dapat menghambat pertumbuhan S. aureus dan E. coli

                                                          
108Op.Cit. Christie Yudha Karlina, et al.
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari - Mei 2017 dibeberapa tempat, 

yaitu di Desa Gedung Agung Kecamatan Jatiagung Kabupaten Lampung Selatan,

Laboratorium Pendidikan Biologi IAIN Raden Intan Lampung dan Laboratorium 

Biokimia Unila. Sampel tiga jenis tanaman krokot diambil di Desa Gedung Agung 

dan diolah sampai menjadi simplisia. Simplisia diolah di Laboratorium Biokimia 

Unila menjadi ekstrak kental. Ekstrak kental menjadi bahan percobaan pada 

pengamatan efektivitas antibakteri, dilaksanakan di UPTD Balai Kesehatan Daerah 

Provinsi Lampung.

B. Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu pisau, tampah, blender, 

timbangan kue, koran, teko air (untuk merendam simplisia), batang pengaduk,

corong, rotary evaporator, botol kratindeng steril,  alumunium voil, Steril swab 

stick (kapas steril), blue tip, yellow tip, Adjustable Volume Pipetors, Accu Jet, pipet 

ukur, gelas ukur, labu erlenmeyer, cawan petri, tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, 

kawat ose, pinset, inkubator, oven, laminar air flow (menjaga media), laminar air 
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flow (menjaga praktikan), autoclav (sterilisasi media), autoclav (sterilisasi media 

habis pakai), keranjang autoclav, neraca analitik, hot plate, magnetik stirer, vortex 

mixer, bunsen,  alat pengukur kekeruhan (standar Mc. Farland), dan jangka sorong.

Bahan-bahan yang digunakan dalam pengamatan ini yaitu tiga bagian 

tanaman Talinum triangulare (daun, batang, akar), etanol 96%, kertas saring steril, 

media Nutrient Agar (NA), biakan murni Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

Escherichia coli ATCC 25922, garam (NaCl) fisiologis, amoksilin, akuades, alkohol, 

etil asestat, amonium, alumunium cloride (AlCl3), air suling, etanol 45%, ferric 

cloride (FeCl3), dan minyak zaitun.

C. Rancangan Percobaan

Racangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini yaitu Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Sampel pada penelitian ini menggunakan tiga bagian tanaman 

T. triangulare, yaitu  ekstrak akar, batang dan daun. Sampel pada penelitian ini 

masing-masing dibuat menjadi 7 perlakuan dan 3 kali pengulangan. Perlakuan 

tersebut terdiri dari konsenterasi 20%, 40%, 60%, 80%, 100% dan kontrol positif 

berupa antibiotik amoksilin serta kontrol negatif akuades.

D. Cara Kerja 

1. Preparasi sampel

Sampel tumbuhan diambil di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung

Kabupaten Lampung Selatan dalam kondisi segar. Sampel diolah dalam beberapa 
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tahap, yaitu sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering dan 

pembuatan serbuk simplisia. Sampel krokot yang diambil merupakan satu tanaman 

utuh, mulai dari akar sampai ke biji, kemudian dipilih yang masih segar yaitu dengan 

melihat panduan morfologi dari tumbuhan tersebut. Tanaman yang sudah dipilih 

kemudian dicuci sampai bersih lalu dirajang dan dijemur di bawah sinar matahari 

sampai kering. Sampel tanaman yang telah kering dipisahkan dengan bahan-bahan 

yang ikut tercampur ketika penjemuran, seperti daun tumbuhan lain maupun batu-

batu berukuran kecil. Sampel kering dibuat menjadi bubuk dengan cara diblender.

2. Pembuatan Ekstrak Krokot

Ekstrak tanaman krokot dibuat dengan menggunakan metode maserasi. 

Maserasi dilakukan menggunakan pelarut etanol 96%. Simplisia sebanyak 500gr

dimasukkan ke dalam bejana ditambah 2 liter pelarut dan direndam selama 1 hari. 

Simplisi rendaman diaduk setiap 6 jam, kemudian disaring. Maserat yang dihasilkan 

kemudian dikumpulkan untuk dipekatkan dengan rotary evaporator hingga 

didapatkan ekstrak kental. Rendemen yang diperoleh ditimbang dan dicatat. 

Rendemen =   
	
	   x 100 %

3. Pembuatan Larutan Uji

Larutan uji dibuat dalam rentang konsentrasi yang berbeda antara 20 sampai 

100%. Konsentrasi larutan stok 100% menggunakan ekstrak kental sebanyak 10 ml. 

Konsenterasi yang diingkan dapat diperoleh dengan menggunakan rumus : 
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M1 x V1 = M2 x V2

Keterangan :

M1 = Konsentrasi larutan stok

M2 = Konsentrasi larutan yang diinginkan

V1 = Volume larutan stok

V2 = Volume larutan perlakuan109

Ekstrak kental tanaman krokot diencerkan menggunakan akuades untuk 

memperoleh konsentrasi yang diinginkan. Konsentrasi kelompok perlakuan 

menggunakan 5 konsentrasi larutan uji yaitu 20%, 40%, 60%, 80% dan 100%. 

Konsentrasi sampel 80% diencerkan dengan cara, memasukkan 8 ml ektrak kental ke 

dalam tabung reaksi dan ditambah akuades steril sampai volumenya mencapai 10 ml. 

Sampel-sampel yang lain diencerkan dengan cara yang sama tetapi harus 

memperhatikan konsentrasi yang diinginkan.  Kontrol positif menggunakan larutan 

amoksilin, sedangkan kontrol negatif menggunakan akuades. Larutan amoksilin yang 

digunakan yaitu 100 µg/ml. Metode pembuatan larutan amoksilin dengan cara 

menimbang serbuk amoksilin sebanyak 1 mg kemudian dilarutkan dengan akuades 

steril sebanyak 10 ml.

                                                          
109Meta Fitria. 2014. Efektivitas Ekstrak Binahong (Anredera cordifolia) dalam membunuh 

larva nyamuk Aedes aegytin vektor demam berdarah dengue. Skripsi. Lampung:IAIN Rade Intan. h.
35.
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4. Sterilisasi

Alat-alat yang akan digunakan harus bebas dari kontaminasi sehingga dalam 

kondisi steril. Alat yang akan disterilisasi sebaiknya dicuci terlebih dahulu hingga 

bersih dan dikeringkan. Alat yang telah kering baru disterilisasi. Sterilisasi cawan 

petri dapat dilakukan dengan memasukkan ke dalam oven pada suhu 180 0C selama 2 

jam. Tabung reaksi disterilisasi dengan cara menutup ujung yang terbuka dengan 

menggunakan kapas, kemudian dimasukkan kedalam wadah antipanas. Setelah itu 

baru dimasukkan kedalam oven. Labu erlenmeyer ditutup mulutnya dengan kapas 

yang dibalut dengan alumunium dimasukkan ke dalam oven pada suhu 1800C selama 

2 jam. Pipet ukur disterilisasi dengan cara dibungkus menggunakan koran kemudian 

dimasukkan kedalam oven. Kawat ose dapat disterilkan dengan cara merendamnya 

menggunakan alkohol lalu dipanaskan dengan bunsen. Media disterilisasi 

menggunakan autoclav dengan suhu 1210C selama 2 jam.

5. Persiapan Media NA

Media agar adalah medium padat untuk pertumbuhan mikroorganisme yang 

digunakan dalam berbagai kultur mikroorganisme.110 Media agar dibuat dengan 

melarutkan 7g NA  dalam 250 ml akuades, dipanaskan dan diaduk sampai larut 

selama 10 menit di atas hot plate. Media tersebut disterilkan menggunakan autoclav 

selama 2 jam pada suhu 1210C. Media agar didinginkan sampai kira-kira suhunya 

                                                          
110Ratu Safitri dan Sinta Sasika Novel. 2010. Medium Analisis Mikroorganisme (Isolasi dan 

Kultur). Jakarta:Trans Info Media. h. 78.
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mencapai 40-450C. Media NA yang telah dingin dimasukkan ke dalam cawan petri 

masing-masing sebanyak 25 ml.

6. Pengenceran dan Inokulasi Bakteri

Bakteri dari biakan murni sebelum diinokulasikan pada media agar harus 

terlebih dahulu diencerkan. Bakteri uji diencerkan dengan menggunakan larutan 

garam (NaCl) fisiologis. Pengenceran bakteri uji dilakukan dengan cara menggambil 

1 ose bakteri kemudian dimasukkan ke dalam botol berisi larutan NaCl fisiologis 

sebanyak 5 ml. Kemudian dihitung kekeruhannya menggunakan standar Mc. Farland, 

jika kurang dari 0,5 maka ditambah bakteri uji, tetapi jika lebih maka sebaliknya. 

Standar 0,5 Mc Farland setara dengan jumlah bakteri 1,5 x 108 CFU/ml. 

Inokulasi bakteri dilakukan dengan menggunkan metode spread plate (agar 

tabur ulas). Spread plate adalah teknik menanam dengan menyebarkan suspensi 

bakteri di permukaan agar sehingga diperoleh kultur murni.111 Suspensi bakteri 

diambil  dengan steri swab stick. Bakteri yang ada di steril swab stick (kapas steril) 

digoreskan ke atas permukaan agar yang telah memadat dengan teknik sinambung. 

Media berisi bakteri diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 370C.  

7. Uji Aktivitas Antibakteri

Uji aktivitas antibakteri ekstrak tanaman krokot dilakukan dengan 

menggunakan metode sumuran. Metode sumuran dapat digunakan untuk melihat 

                                                          
111Sinta Sasika Novel. 2010. Mikrobiologi Dasar. Jakarta:CV.Trans Info Media. h. 51-52.
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daerah bening yang dihasilkan disekitar lubang pada media berisi bakteri. Daerah 

bening disekitar lubang sumuran yang dibuat inilah disebut sebagai zona hambat. 

Media berisi bakteri yang berada dicawan petri dilubangi menggunakan blue tip

dengan diameter 7,55 mm. Sumuran dibuat sebanyak 5 lubang. Ektrak tanaman 

krokot menggunakan konsenterasi 20%, 40%, 60%, 80% dan 100%. Cawan ditutup

dan diinkubasi pada suhu 370C selama 24 jam. Media berisi bakteri dan ekstrak 

tanaman krokot diamati setelah 24 jam. Setelah diinkubasi maka dilakukan 

pengukuran zona hambat yang terbentuk menggunakan jangka sorong dalam satuan 

milimeter (mm). 

8. Uji Kandungan Sederhana

Kandungan senyawa metabolit sekunder yang diuji secara sederhana yaitu 

flavonoid, tanin dan saponin. Flavonoid diuji dengan cara memasukkan 0,2 gram 

simplisia kemudian dipanaskan dengan 10 ml etil asetat dan direbus selama 3 menit. 

Campuran tersebut setelah dipanaskan kemudian disaring. Filtrat diambil sebanyak 4 

ml kemudian ditambah1 ml AlCl3 1%. Warna kuning menyala yang terlihat pada 

endapan mengindikasikan adanya flavonoid. Filtrat sebanyak 4 ml lagi ditambah 

dengan 1 ml amonium, kemudian dikocok jika menimbulkan warna kekuningan maka 

mengandung flavonoid.

Saponin diuji dengan cara memasukkan 0,1 gram simplisia kedalam tabung 

reaksi kemudian ditambah 5 ml air suling dan dipanaskan selama 5 menit. Campuran 

yang telah dipanskan kemudian disaring. Hasil saringan dibagi menjadi 2 untuk 
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pengujian dengan menggunakan minyak zaitun dan air suling. Minyak zaitun 

sebanyak 2 tetes ditambah ke 1 ml filtrat kemudian dikocok, jika membentuk formasi 

dari minyak maka mengindikasikan adanya senyawa saponin. Air suling sebanyak 5 

ml ditambah ke dalam tabung reaksi berisi filtrat 1 ml, dikocok dan jika terdapat busa 

yang stabil maka mengindikasikan adanya senyawa saponin.

Tanin diuji dengan cara memasukkan 2 g simplisia kedalam tabung reaksi, 

kemudian ditambah 5 ml etanol 45% selama 5 menit. Campuran didinginkan 

kemudian disaring. Filtarat sebanyak 1 ml diencerkan dengan air suling kemudian 

ditambahkan 2 tetes ferric cloride dan jika terjadi perubahan warna menjadi hijau 

kehitaman maka mengindiasikan adanya senyawa tanin.112

E) Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan 

dokumentasi. Observasi dilakukan dengan cara melihat zona hambat yang terbentuk 

pada cawan petri dan melakukan pengukuran menggunakan penggaris. Zona hambat 

merupakan daerah bening yang terbentuk disekitar lubang sumuran.  Zona hambat 

yang terbentuk digolongkan sebagai berikut, yaitu113

1. Zona hambat 0-3 mm = antibakteri tergolong lemah

2. Zona hambat antara 3-6 mm = antibakteri tergolong sedang

                                                          
112C.I Ezekwe, et al. 2013. The Effect of Methanol Extract of Talinum triangulare (Water leaf) 

on the Hematology and Some Livers Parameters of Experimentals Rats. Global Journal of 
Biotechnology and Biochemistry. Vol. 8. No. 2. h. 51-60.

113Xiandong Pan,et al. 2009. The Acid, Bile Tolerance and Antimicrobial Property of 
Lactobacillus Acidophilus NIT. Food Control. Vol. 20. h. 598-602.
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3. Zona hambat antara >6 mm = antibakteri tergolong kuat

Percobaan pada penelitian ini harus dilakukan dengan teliti dan benar agar 

mendapatkan hasil secara optimal. Zona hambat yang terbentuk pada masing-masing 

cawan petri harus didokumentasikan sehingga dapat melakukan perbandingan hasil.

F) Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif 

yang bertujuan untuk mendiskripsikan variabel yang diteliti. Analisis deskriptif 

kuantitatif digunakan untuk melihat hasil uji efektifitas antibakteri pada zona hambat 

yang terbentuk. Analisis kuantitatif digunakan untuk menerangkan data berupa 

angka yang didapat dari hasil pengamatan zona hambat. Analisis deskriptif 

digunakan untuk menggambarkan dan menerangkan hasil penelitian menggunakan 

data berupa huruf.
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G) Alur Kerja Penelitian

Persiapan Penelitian

Pengelolaan Simplisia

Pembuatan larutan uji

Penanaman bakteri pada media

Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan 

pada penelitian 

Pengumpulan bahan, sortasi basah, pencucian, 

pengeringan, sortasi kering, penyerbukan

Pembuatan Ekstrak Kental 

Simplisia

Rendam serbuk simplisia dengan etanol 96%, 

diamkan 1 hari, aduk setiap 6 jam, dan disaring. 

Kentalkan dengan rotary evaporator

Pembuatan media NA Melarutkan 75g NA dalam 250 ml akuades, 

kemudian dipanaskan dan diaduk sampai larut. 

Setelah itu sterilkan dengan autoclav. Setelah media 

NA dingin dimasukkan kedalam cawan petri  

masing-masing sebanyak 25 ml. 

Bakteri uji diinokulasikan kedalam media NA, 

kemudian diinkubasi pada suhu 370 C selama 24 

jam

Mengamati dan mengukur zona 

hambat

Analisis hasil penelitian

Kesimpulan

Konsentrasi larutan stok 100% sebanyak 10 ml.  

Konsentrasi perlakuan dibuat 20%, 40%, 60%, 80% 

dan 100% dengan memperhatikan larutan stok.

Zona hambat dapat diukur dengan  jangka sorong. 

Menggolongkan antibakteri yang tergolong lemah, 

sedang dan  kuat dari zona hambat yang terbentuk.

Analisis deskriptif kuantitatif
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ekstraksi Sampel

Tanaman Talinum triangulare yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

bagaian daun, batang dan akar.  Daun, batang dan akar dijemur dalam waktu kurang 

lebih 20 hari, kemudian dijadikan simplisia dengan cara diblender. Pengeringan 

bertujuan agar mengurangi kadar air, mencegah tumbuhnya jamur dan tidak mudah 

rusak sehingga komposisi kimianya tidak mengalami perubahan. Penghalusan dengan 

cara diblender dapat mempermudah proses ekstaksi. Simplisia dengan ukuran yang 

kecil akan memperbesar luas permukaannya. Hal ini mengakibatkan interaksi zat 

cairan ekstraksi akan semakin besar, sehingga prosesnya semakin efektif. Serbuk 

dengan penghalusan yang tinggi memungkinkan sel-sel yang rusak juga semakin 

besar. Sehingga, memudahkan pengambilan bahan kandungan oleh pelarut saat 

proses maserasi.114

Simplisia dibuat menjadi ekstrak kental dengan metode maserasi dan 

dipekatkan menggunakan rotary evaporator. Daun, batang dan akar basah sampai 

                                                          
114Ria Maulida dan Any Guntarti. 2015. Pengaruh Ukuran Partikel Beras Hitam (Oryza Sativa 

L.) terhadap Rendemen Ekstrak dan Kandungan Total Antosianin. Pharmaciana. Vol. 5. No. 1.
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menjadi ekstrak kental memiliki perbedaan bobot sehingga dapat dihitung 

rendemennya (Tabel.4.1)

Tabel. 4.1 Rendemen Simplia Daun, Batang dan Akar T.triangulare
Bahan Uji Basah 

(gram)

Simplisia 

(gram)

Eekstrak Kental 

(ml)

Rendemen 

(%)

Daun 5500 520 150 28,84

Batang 4000 500 230 46

Akar 3500 500 210 42

B. Uji Fitokimia

Daun, batang dan akar diuji sederhana untuk mengetahui kandungan senyawa 

metabolit sekundernya yaitu flavonoid, saponin dan tanin. Hasil uji skrining fitokimia 

sederhana menunjukkan adanya senyawa metabolit sekunder pada tanaman T. 

triangulare (Tabel 4.2).

Tabel 4.2 Hasil Uji Skrining Fitokimia T. triangulare
Ekstrak Flavonoid Saponin Tannin

Daun + + +

Batang + - +

Akar + + +

Keterangan: - tidak terdeteksi kandungan senyawa metabolit sekunder, + 
Terdeteksi kandungan senyawa metabolit sekunder

Daun T. triangulare memiliki kandungan flavonoid lebih besar dibandingkan 

saponin dan tanin. Daun T. triangulare mengandung flavonoid, alkoloid, glikosid, 
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saponin, protein, karbohidrat, lemak dan minyak, tanin, steroid, resin serta terpenoid 

(Tabel.4.3).115

Tabel. 4.3 Komposisi Fitokimia Daun T. triangulare
No Komponen Kandungan

1 Flavonoid +++

2 Alkaloid ++

3 Glikosid ++

4 Saponin +

5 Protein +++

6 Karbrohidrat +++

7 Lemak dan minyak +

8 Tanin +

9 Steroid ++

10 Resin +++

11 Terpenoid +++

Keterangan: – Tidak terdeteksi, + Jumlah sedikit, ++ Jumlah 
sedang, ++++ Jumlah banyak.116

C. Uji Antibakteri

Daun, batang dan akar T. triangulare dibuat larutan uji dengan konsentrasi 

20%, 40%, 60%, 80% dan 100%. Selain itu, larutan yang diujikan berupa kontrol 

positif (+) dan negatif (-). Kontrol (+) menggunakan amoksilin 100µg/ml. Kontrol (-) 

menggunakan aquades steril. Zona hambat yang terbentuk didaerah sumuran dihitung 

menggunakan jangka sorong dengan ketelitian ukurannya milimeter (mm).

                                                          
115C.I Ezekwe, et al. 2013. The Effect of Methanol Extract of Talinum triangulare (Water leaf) 

on the Hematology and Some Livers Parameters of Experimentals Rats. Global Journal of 
Biotechnology and Biochemistry. Vol. 8. No. 2. h. 51-60.

116Ibid. C.I Ezekwe, et al. 2013.
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Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SPSS 

(Statistical Program for Social Sciences) versi 17. Daun, batang dan akar dianalisis 

dengan beberapa ragam yaitu yang pertama membandingkan masing-masing dengan 

kontrol baik pada zona hambat pertumbuhan (ZHP) Staphylococcus aureus maupun 

Escherichia coli. Kedua, membandingkan daun, batang dan akar baik pada DHP S. 

aureus maupun E. coli. Ketiga, membandingkan rata-rata daun, batang dan akar pada 

ZHP S. aureus dengan E. coli.

Hasil uji One way annova untuk ZHP S. aureus oleh ekstrak daun yang 

dibandingkan dengan kontrol memiliki harga signifikan yaitu 0,000. Batang 

dibandingkan dengan kontrol memiliki ZHP S. aureus dengan harga signifikan 0,000. 

Akar yang dibandingkan kontrol memiliki ZHP S. aureus dengan harga signifikan 

0,001 ketika diuji menggunakan one way annova. Daun, akar dan batang yang 

diujikan pada E. coli memiliki ZHP dengan harga signifikan yang sama yaitu 0,000. 

Hasil uji one way annova tersebut baik terhadap ZHP S. aureus maupun E. coli,

menunjukkan bahwa harga signifikan p< 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. 

H1 menyatakan bahwa ekstrak tiga bagian T. triangulare (daun, batang dan akar) 

dapat menghambat pertumbuhan S. aureus dan E. coli.

Daun, batang dan akar yang dibandingkan ketiganya untuk ZHP S. aureus 

menunjukkan bahwa harga signifikan hasil uji one way annova yaitu 0,001. 

Sedangkan untuk perbandingan antara daun, batang dan akar terhadap E. coli harga 

signifikannya yaitu 0,002. Harga signifikan untuk masing-masing uji menunjukkan 

p<0,05 yang berarti bahwa selain H0 ditolak dan H1 diterima, juga menyatakan dapat 
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dilakukan uji lanjut Post Hoc berupa LSD. Uji lanjut ini dilakukan agar dapat melihat 

perbedaan konsentrasi-konsentrasi ekstrak yang satu dengan lainnya dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri.117

1. Uji Efektivitas Daun T. triangulare dibandingkan dengan kontrol terhadap 

S.aureus

Hasil uji lanjutan Post Hoc yaitu LSD dengan taraf kepercayaan 95%  

mengenai DHP S. aureus pada daun (Tabel 4.2) menunjukkan bahwa kontrol (+) 

berbeda secara signifikan dengan semua perlakuan yang diujikan. Kontrol (-) juga 

memiliki zona hambat pertumbuhan (ZHP) yang berbeda secara signifikan dengan 

semua perlakuan. Daun dengan konsenterasi 20%, 40%, dan 60% memiliki rata-rata 

ZHP yang tidak berbeda secara signifikan, sedangkan dengan konsenterasi lain yaitu 

80%, 100% serta kontrol (+) dan (-) berbeda secara signifikan. Perlakuan ekstrak 

daun dengan konsenterasi 80% dan 100% tidak memiliki ZHP yang berbeda secara 

signifikan. ZHP daun pada konsenterasi 80% dan 100% berbeda secara signifikan 

dengan yang lainnya yaitu ekstrak 20%, 40%, 60% serta kontrol (+) dan (-).

                                                          
117Periskila Dina Kali Kulla. 2016. Uji Aktivitas Antibakteri Dari Ekstrak Bawang Lanang 

(Allium sativum L.) terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 
Skripsi. Yogyakarta:Universitas Sanata Darma. h. 59.
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Tabel. 4.4 Uji perbandingan daun dengan kontrol terhadap S. aureus
No Perlakuan Zona Hambat Pertumbuhan (ZHP)

(mm)

1 Kontrol (+) 14,79 a ± 4,73

2 Kontrol (-) 0,00b    ± 0,00

3 20% 1,55bc  ± 0,69

4 40% 4,17cd  ± 0,22

5 60% 4,69cd  ± 0,16

6 80% 5,20d   ± 0,29

7 100% 6,57d   ± 0,44

Daun yang telah diekstrak memiliki efektivitas zona hambat dilihat dari tabel  

uji statistik di atas. Zona hambat terbesar pada konsentrasi ekstrak 100% dan terendah 

20%. Konsentrasi ekstrak daun 100% dikategorikan pada zat antibakteri yang 

tergolong kuat karena memiliki rata-rata zona hambat >6 mm yaitu 6,57 mm. 

Konsentrasi 40%, 60% dan 80% dikategorikan sebagai zat antibakteri yang tergolong 

sedang karena zona hambat masing-masing berada diantara 3-6 mm yaitu 4,17 mm, 

4,69 mm dan 6,57 mm. Kontrol (+) amoksilin memiliki efektivitas antibakteri yang 

kuat yaitu 14,79 mm. Semakin besar konsentrasi ektrak daun berbanding lurus 

dengan zona hambat yang terbentuk. Hal ini dapat dilihat pada grafik di bawah: 
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Grafik 4.1 Rata-rata Zona Hambat Daun Terhadap S. aureus

Zona hambat terbesar ditunjukkan pada konsentrasi 100%, diikuti 80%, 60%, 

40% dan terkecil 20% (Gambar 4.1). Zona hambat yang terbentuk membuktikan 

bahwa ada aktivitas antibakteri ekstrak daun T. triangulare. Daun T. triangulare

memiliki kandungan senyawa flavonoid, saponin dan tanin. 

Gambar 4.1 Zona bening ekstrak daun pada media 
yang ditumbuhi S. aureus

Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa aromatik yang termasuk 

polifenol dan mengandung antioksidan. Flavonoid yang tergolong senyawa fenol ini 
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enzim yang berperan dalam proses metabolisme sekunder Mekanisme penghambatan 

bakteri oleh flavonoid yaitu gugus –OH dalam senyawa fenol dapat berikatan dengan 

–H pada ikatan hidrogen yang terdapat pada protein dinding sel bakteri. Ikatan 

tersebut menyebabkan terdenaturasinya protein struktural pada dinding sel bakteri. 

Hal ini mengakibatkan kerusakan struktur dinding sel bakteri. Dinding bakteri yang 

rusak mengakibatkan membran sel tidak memiliki pelindung, sehingga dapat 

mengalami penurunan semipermeabilitasnya. Selanjutnya nutrisi dan enzim-enzim 

akan keluar dari sel sehingga mengakibatkan hambatan dalam metabolisme dan 

produksi ATP menurun. Metabolisme dan produksi ATP yang menurun 

mengakibatkan pertumbuhan sel terhambat sehingga dapat terjadi kematian sel.118

Saponin dapat menghambat pertumbahan bakteri dengan cara menurunkan 

tegangan permukaan dinding sel bakteri dan merusak permeabilitas membran karena 

sifatnya seperti sabun. Mekanisme kerjanya yaitu dengan cara berdifusi melalui 

membran luar dan dinding sel yang rentan karena telah dirusak oleh flavonoid. 

Saponin yang masuk ke dalam kemudian mengikat membran sitoplasma sehingga 

mengganggu dan merusak kestabilan membran sel. Membran yang terikat saponin 

dan tidak stabil menyebabkan sitoplasma bocor keluar dari sel.119 Membran 

sitoplasma yang bocor menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari 

dalam sel bakteri seperti protein, asam nukleat dan nukleotida. Membran ini juga 
                                                          

118Utami Sri Hastuti, et al. 2016. Daya Antibakteri Metabolit Kapang Endofit Dari Tanaman 
Obat Gingseng Jawa (Talinum Paniculatum (JAQ.)  GEARTN) Terhadap E. coli dan B. Subtilis. 
Seminar Nasional Pendidikan dan Saintek. h. 127-130.

119M. Rizki Valian Akbar, et al. 2016. Perbandingan Efektivitas Antibakteri Anatara Ekstrak 
Metanol Kulit Batang Kasturi dengan Ampisilin terhadap Staphylococcus aureus In Vitro. Berkala 
Kedokteran. Vol. 12. No. 1. h. 1-9.
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bekerja untuk mempertahankan dan mengatur keluar masuknya  bahan-bahan 

tertentu. Selain itu, membran sitoplasma juga menyediakan peralatan biokimiawi 

untuk memindahkan ion-ion mineral, gula, asam-asam amino, elektron, serta 

metabolit-metabolit lain melintasi membran. Kerusakan pada membran akan 

mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel bahkan kematian sel bakteri. Senyawa 

saponin memiliki sifat antibakteri dengan cara menurunkan tegangan permukaan 

dinding sel bakteri karena saponin memiliki komponen aktif aglycone yang bersifat 

membranolitik. Setelah tegangan permukaan dinding sel bakteri menurun, saponin 

membentuk kompleks dengan sterol yang menyebabkan pembentukan single ion 

chanel menyebabkan ketidakstabilan membran sel sehingga menghambat aktivitas 

enzim, terutama enzim-enzim yang berperan dalam transpor ion. Terhambatnya 

transpor ion menyebabkan pertumbuhan bakteri terhambat.120

Tanin dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mengumpalkan 

protoplasma. Mekanisme penghambatan tanin yaitu dengan cara masuk ke dalam sel 

bakteri yang dindingnya telah rusak oleh flavonoid dan saponin. Tanin yang masuk 

ke dalam sel dapat menggumpalkan protoplasma dari bakteri tersebut.121 Protoplasma 

yang menggumpal dapat menyebabkan lisis, akibatnya metabolisme sel terhambat 

dan menyebabkan kematian sel. Selain itu tanin juga dapat bereaksi dengan protein 

membentuk kopolimer yang tidak larut dalam air. Hal ini menyebabkan terganggunya 

                                                          
120Latifatuz Zahro. 2013. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kasar Saponin Jamur Tiram Putih

(Pleorotus ostreatus)terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. UNESA Journal of 
Chemistry. Vol.  2. No. 3. h. 120-129.

121Christie Yudha Karlina, et al. 2013. Aktiitas Antibakteri Ekstra Herba Krokot (Portulaca 
oleracea L.) terhaap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Lentera Bio. Vol. 2. No. 1. h. 87-93.
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penyerapan protein oleh cairan tubuh karena menghambat proteolitik menguraikan 

protein menjadi asam amino. Terhambatnya penyerapan protein dapat menghmbat 

metabolisme sel.

Rata-rata zona hambat (Grafik. 4.1) yang terbentuk dari kontrol (+)

menggunakan amoksilin masih lebih efektif dari pada ekstrak daun T. triangulare.

Amoksilin dapat menghambat sintesis protein dar sel bakteri. Mekanisme kerjanya 

yaitu dengan cara menghalangi terikatnya RNA (RNA transfer aminoasil) pada situs 

spesifik di ribosom, selama pemanjangan rantai peptide. Akibatnya sintesis protein 

terhambat.122

Ekstrak daun yang digunakan menunjukkan adanya peningkatan rata-rata 

diameter zona hambat pada setiap konsentrasinya. Semakin besar konsentrasi ekstrak 

daun maka diameter zona bening yang terbentuk semakin lebar. Hal ini dikarenakan 

pada ekstrak 100% yang digunakan masih murni dan kandungan senyawa metabolit 

sekunder yang terkandung lebih banyak dari pada yang diencerkan. Larutan uji yang 

konsentrasinya semakin kecil maka kandungan senyawa metabolit sekunder seperti 

flavonoid, tanin, saponinnya rendah. Hal ini karena ada penambahan aquades steril 

dimasing-masing pengencerannya, sehingga kandungan yang ada di dalam ekstrak 

daun juga terencerkan. Esktrak daun jika dibandingkan dengan kontrol (+) jauh 

berbeda, hal ini karena amoksilin masih jauh lebih efektif dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri. 

                                                          
122Michael J. Pelczar, Jr dan E.C.S Chan. 1988. Dasar-dasar Mikrobiologi. Jakarta:UI Press. h.

521.
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2. Uji Efektivitas Batang T. triangulare dibandingkan dengan kontrol terhadap 

S.aureus

Batang T. triangulare pada kontrol (+) memiliki rata-rata ZHP S. aureus yang 

berbeda secara signifikan dengan perlakuan lain. ZHP pada kontrol (-) berbeda secara 

signifikan dengan kontrol (+), konsentrasi 60%, 80%, dan 100%, tetapi tidak berbeda 

secara signifikan dengan 20% dan 40%. Konsentrasi 20% dan 40% batang memiliki 

ZHP yang tidak berbeda secara signifikan. Batang pada konsentrasi 60% memiliki 

rata-rata ZHP yang berbeda secara signifikan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan, 

ZHP pada konsenterasi 80% dan 100% tidak berbeda secara signifikan. Perlakuan 

pada konsentrasi 80% dan 100% berbeda secara signifikan dengan yang lainnya.

Tabel. 4.5 Uji perbandingan batang dengan kontrol terhadap S. aureus
No Perlakuan Zona Hambat Pertumbuhan (ZHP)

(mm)

1 Kontrol (+) 14,79 a ± 4,73

2 Kontrol (-) 0,00b    ± 0,00

3 20% 0,00b   ± 0,00

4 40% 0,00b   ± 0,00

5 60% 3,24bc ± 0,49

6 80% 3,94c   ± 0,43

7 100% 4,58c   ± 0,18

Batang memiliki efektivitas sebagai antibakteri hanya pada konsentrasi 60%, 

80% dan 100% (Gambar. 4.2). Ketiga konsentrasi tersebut terbentuk zona hambat 

yang digolongkan pada kategori sedang karena berada diantara 3-6 mm. Konsentrasi 
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60%, 80% dan 100% masing-masing yaitu 3,11 mm, 3,94 mm, 4,58 mm. Kontrol 

positif digolongkan menjadi antibakteri yang kuat karena zona hambat >6 mm yaitu 

14,79 mm. Kontrol (-) dengan menggunakan aquades steril menunjukkan tidak 

adanya zona bening yang terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa aquades steril tidak 

dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri S. aureus.  Zona hambat yang terbentuk 

pada uji efektivitas batang menunjukkan semakin tinggi konsentrasi berbanding lurus 

dengan luas zona bening yang terbentuk (Grafik 4.2).

Grafik 4.2 Rata-rata Zona Hambat Batang Terhadap S. aureus

Gambar 4.2 Zona bening ekstrak batang pada media 
yang ditumbuhi S. aureus
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Zona bening yang terdapat pada ekstrak batang untuk menghambat S. aureus 

menunjukkan bahwa adanya senyawa metabolit sekunder. Senyawa metabolit 

sekunder yang terdapat pada batang yaitu flavonoid dan tanin. Skrining fitokimia 

sederhana yang dilakukan tidak mendeteksi adanya senyawa saponin. Jadi, senyawa 

metabolit sekunder yang berkerja untuk menghambat bakteri S. aureus hanya 

flavonoid dan tanin.

Konsentrasi ekstrak 100% memiliki zona hambat yang lebih besar dari pada 

80% dan 60%. Ekstrak dengan konsentrasi 20% dan 40% tidak terdapat zona bening 

yang terbentuk. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa flavonoid dan tanin terkandung 

lebih banyak pada konsentrasi ekstrak 100%, dan semakin diencerkan maka 

kandungnnya semakin sedikit pula. 

Flavonoid dapat menghambat bakteri dengan cara merusak lpisan 

peptidoglikan pada bakteri. Lapisan peptidoglikan yang dirusak oleh flavonoid 

menyebabkan membran sel tidak terlindungi. Rusaknya peptidoglikan memudahkan 

masuknya senyawa tanin ke dalam sel bakteri. Tanin yang masuk ke dalam membran 

sel ini mengakibatkan penggumpalan membran. Sehingga menyebabkan lisis pada 

membran sitoplasma, akibatnya metabolisme sel terhambat dan menyebabkan 

kematian sel. 
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3. Uji Efektivitas Akar T. triangulare dibandingkan dengan kontrol terhadap 

S.aureus

Akar T. triangulare pada kontrol (+) memiliki rata-rata ZHP S. aureus yang 

berbeda secara signifikan dengan perlakuan lainnya. Rata-rata ZHP S. aureus pada 

kontrol (-), perlakuan 20% dan 40% tidak berbeda secara signifikan, tetapi berbeda 

dengan yang lainnya. Akar dengan konsentrasi 60% memiliki rata-rata ZHP S.aureus

yang berbeda secara signifikan dengan perlakuan yang lainnya. Sedangkan perlakuan 

80% dan 100% tidak berbeda secara signifikan. Rata-rata ZHP S. aureus pada 

konsentrasi 80% dan 100% berbeda dengan perlakuan yang lainnya.

Tabel. 4.6 Uji perbandingan akar dengan kontrol terhadap S. aureus
No Perlakuan Zona Hambat Pertumbuhan (ZHP)

(mm)

1 Kontrol (+) 14,79 a ± 4,73

2 Kontrol (-) 0,00b    ± 0,00

3 20% 0,00b   ± 0,00

4 40% 1,52b   ± 0,61

5 60% 2,81bc ± 1,08

6 80% 3,44c   ± 1,05

7 100% 6,40c   ± 0,29

Akar T. triangulare dari tabel di atas diketahui bahwa esktraknya dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri. Konsentrasi uji yang dibuat hanya pada 20% tidak 

terbentuk zona hambat. Konsentrasi 40%, 60%, 80% dan 100%  masing-masing zona 

hambat yang terbentuk yaitu 1,52 mm, 2,81 mm, 3,44 mm dan 6,40 mm. Hal ini 



74

menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak maka semakin luas zona 

hambat yang terbentuk, seperti yang tertera pada grafik 4.3.

Grafik 4.3 Rata-rata Zona Hambat Akar Terhadap S. aureus

Gambar 4.3 Zona bening ekstrak akar pada media 
yang ditumbuhi S. aureus

Akar dengan konsentrasi 100 % memiliki zona hambat yang tergolong kuat 

karena >6 mm yaitu 6,40 mm. Konsentrasi 80% tergolong sedang dengan zona 

hambat yang terbentuk berada diantara 3-6 mm yaitu 3,44 mm. Sedangkan akar 

dengan konsentrasi 40% dan 60% tergolong lemah karena berada diantara 0-3 mm 
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yaitu masing-masing 1,52 mm dan 2,81 mm. Zona hambat yang terbentuk ini 

dikarenakan adanya senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak 

akar.

Senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada akar T. triangulare yaitu 

flavonoid, saponin dan tanin. Flavonoid dapat menembus lapisan peptidoglikan 

bakteri S. aureus yang memiliki sifat yang sama yaitu polar. Saponin akan bekerja 

menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri dan merusak permeabilitasnya 

karena sifatnya yang seperti sabun. Lapisan peptidoglikan yang telah dirusak oleh 

flavonoid dan saponin menyebabkan senyawa tanin dapat masuk ke dalam membran

sel. Tanin yang masuk ke dalam membran sel mengakibatkan penggumpalan. 

Penggumpalan yang terjadi pda membran sel mengakibatkan lisis. Sehingga 

membran sel keluar dari sel dan akhirnya terjadi penghambatan metabolisme. 

Metabolisme yang tidak berjalan dapat menyebabkan pertumbuhan bakteri terhambat. 

Bakteri yang pertumbuhannya terhambat dapat menyebabkan kemtian sel. 

Terhambatnya pertumbuhan bakteri ini mengakibatkan adanya zona bening yang 

terbentuk. Terjadi perbedaan zona hambat S. aureus yang terbentuk oleh masing-

masing ekstrak akar. 

Senyawa metabolit sekunder pada masing-masing konsentrasi ekstrak 

memiliki kadar kandungan yang berbeda-beda. Semakin besar konsentrasi larutan uji 

maka kandungan senyawa metabolit sekunder juga semakin banyak dan hal inilah

yang menyababkan adanya perbedaan zona hambat yang terbentuk. Hal tersebut 

karena pada konsentrasi 100% larutan uji masih berupa ekstrak murni yang 
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mengandung senyawa flavonoid, tanin dan saponin, ketika diencerkan dengan 

aquades maka senyawa metabolit yang ada juga akan larut. 

4. Uji Efektivitas Daun T. triangulare dibandingkan dengan kontrol terhadap 

E. coli

Hasil uji aktivitas daun T. triangulare terhadap E. coli memiliki rata-rata ZHP 

yang berbeda-beda. Daun pada kontrol (+) memiliki rata-rata ZHP E. coli yang 

berbeda secara signifikan dengan perlakuan lainnya. Kontrol (-), konsentrasi 20%, 

40%, 60%, dan 80% memiliki rata-rata ZHP yang tidak berbeda secara signifikan, 

tetapi berbeda dengan kontrol (-) dan perlakuan 100%. Daun pada konsentrasi 100% 

memiliki rata-rata ZHP yang berbeda secara signifikan dengan perlakuan lainnya.

Tabel. 4.7 Uji perbandingan daun dengan kontrol terhadap E. coli
No Perlakuan Zona Hambat Pertumbuhan (ZHP)

Mm

1 Kontrol (+) 9,00a   ± 0,66

2 Kontrol (-) 0,00b    ± 0,00

3 20% 0,00b   ± 0,00

4 40% 0,00b   ± 0,00

5 60% 0,00b ± 0,00

6 80% 0,00b   ± 0,00

7 100% 4,88c   ± 0,46

Daun T. triangulare memiliki daya hambat terhadap bakteri E. coli, hal ini 

terlihat pada tabel 4.7 . Konsentrasi 100% dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. 

coli. dengan menghasilkan zona hambat 4,88 mm. Diameter zona hambat yang 
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terbentuk menunjukkan bakwa ekstrak 100% tergolong antibakteri dengan kategori 

sedang. Konsentrasi daun 20%, 40%, 60% dan 80% tidak dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri E. coli atau bisa digolongkan sebagai anibakteri yang lemah.

Kontrol (+) amoksilin dapat tergolong sebagai antibakteri E.coli yang kuat karena 

terbentuk diameter zona hambat yang >6 mm yaitu 9 mm. Sedangkan, kontrol (-) 

akuades tidak dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Hal ini dapat dilihat 

pada grafik 4.4.

Grafik 4.4 Rata-rata Zona Hambat Daun Terhadap E. coli

Grafik tersebut menunjukkan adanya zona hambat yang terbentuk pada 

konsentrasi 100%. Zona hambat yang terbentuk hanya pada konsentrasi daun 100% 

dan kontrol (+) amoksilin. Konsentrasi daun 100% masih mengandung senyawa 

metabolit yang utuh sedangkan yang lain sudah diencerkan/dilarutkan. Konsentrasi 

20%, 40%, 60% dan 80% tidak dapat menghambat pertumbuhan bakteri E.coli. Hal 

ini karena adanya penambahan aquades steril sehingga fungsi senyawa metabolit 

yang terkandung tidak cukup kuat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli.
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Senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada daun T. triangulare berupa 

flavonoid, tanin dan saponin. Flavonoid, tanin dan saponin bekerja secara bersama-

sama dalam penghambatan pertumbuhan bakteri. Flavonoid akan merusak dinding sel 

dari bakteri, begitu juga dengan saponin. Kemudian tanin akan masuk kedalam 

membran sel setelah peptidogilkan bakteri dirusak oleh flavonoid dan saponin. Tanin 

yang masuk ke dalam tubuh bakteri dapat menggumpalkan membran sitoplasma dan 

kemudian mengakibatkan proses metabolisme terganggu. Metabolisme yang 

terganggu mengakibatkan penghambatan pertumbuhan dari sel bakteri yang akhirnya 

dapat menyebabkan kematian. Oleh sebab itu pada konsetrasi 100% terbentuk zona 

hambat karena ada aktivatas penghambatan oleh daun T. triangulare terhadap E. coli.

Gambar media yang tumbuhi E. coli dan dihambat oleh esktrak daun dapat dilihat 

dibawah ini:

Gambar 4.4 Zona bening ekstrak daun pada media yang 
ditumbuhi E. coli
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5. Uji Efektivitas Batang T. triangulare dibandingkan dengan kontrol terhadap 

E.coli

Batang T. triangulare pada kontrol (+) memiliki rata-rata ZHP E. coli yang 

berbeda secara signifikan dengan perlakuan lainnya. Perlakuan pada kontrol (-), 

konsentrasi 20%, 40%, 60% dan 80% memiliki rata-rata ZHP yang tidak berbeda 

secara signifikan. Batang pada konsentrasi 100% memiliki rata-rata ZHP yang 

berbeda secara signifikan dengan perlakuan lainnya.

Tabel. 4.8 Uji perbandingan batang dengan kontrol terhadap E. coli
No Perlakuan Zona Hambat Pertumbuhan (ZHP)

(mm)

1 Kontrol (+) 9,00a   ± 0,66

2 Kontrol (-) 0,00b    ± 0,00

3 20% 0,00b   ± 0,00

4 40% 0,00b   ± 0,00

5 60% 0,00b ± 0,00

6 80% 0,00b   ± 0,00

7 100% 3,32c   ± 0,27

Batang T. triangulre dapat dijadikan sebagai antibakter E. coli meskipun 

dengan konsentrasi ekstrak 100% zona hambat yang terbentuk tergolong sedang. 

Konsentrasi 20%, 40%, 60% dan 80% digolongkan dalam kategori lemah karena 

zona hambat yang terbentuk yaitu 0,00. Hal ini bisa saja disebabkan karena 

kandungan senyawa metabolit sekunder yang ada dibatang setelah diencerkan tidak 

cukup kuat menghambat bakteri. Batang T. triangulare memiliki kandungan senyawa 
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metabolit sekunder berupa flavonoid dan tanin. Grafik 4.5 menunjukkan bahwa E. 

coli hanya bisa dihambat oleh kontrol (+) amoksilin dan konsentrasi ekstrak 100%.

Grafik 4.5 Rata-rata Zona Hambat Batang Terhadap E.coli

Amoksilin yang bertindak sebagai kontrol positif dapat menghambat 

pertumbuha bakteri. Bagian dari bakteri yang diserang oleh amoksilin adalah proses 

sintesis protein. Sedangkan flavonoid akan menyerang peptidoglikan bakteri. Tanin 

bertindak menyerang membran sitoplasma dari sel bakteri. Penghambatan sel bakteri 

atau kematian sel bakteri oleh senyawa-senyawa metabolit sekunder maupun 

amoksilin ditunjukkan dengan terbentuknya zona bening disekitar sumuran.

Gambar 4.5 Zona bening ekstrak batang pada media 
yang ditumbuhi E. coli
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6. Uji Efektivitas Akar T. triangulare dibandingkan dengan kontrol terhadap 

E. coli

Akar T. triangulare memiliki rata-rata ZHP E. coli yang tidak berbeda secara 

signifikan pada perlakuan kontrol (-), konsentrasi 20%, 40%, 60% dan 80%. 

Perlakuan kontrol (+) memiliki rata-rata ZHP E. coli yang berbeda secara signifikan 

dengan yang lainnya. Konsentrasi 100% memiliki rata-rata ZHP yang berbeda secara 

signifikan dengan perlakuan lainnya.

Tabel. 4.9 Uji perbandingan akar dengan kontrol terhadap E. coli
No Perlakuan Zona Hambat Pertumbuhan (ZHP)

(mm)

1 Kontrol (+) 9,00a   ± 0,66

2 Kontrol (-) 0,00b    ± 0,00

3 20% 0,00b   ± 0,00

4 40% 0,00b   ± 0,00

5 60% 0,00b ± 0,00

6 80% 0,00b   ± 0,00

7 100% 3,57c   ± 0,09

Akar T. triangulare memiliki efektivitas sebagai antibakteri, hal ini dapat 

dilihat dari tabel 4.9. Konsentrasi 100% dapat membentuk rata-rata ZHP sebesar 3,57 

mm. ZHP dengan luas demikan menandakan bahwa antibakteri tersebut tergolong 

sedang. Dari 7 perlakuan yang memiliki efektivitas sebagai antibakteri hanyalah 

kontrol (+) dan akar dengan konsentrasi 100% (Grafik 4.6).  Konstentrasi ekstrak 

20%, 40%, 60% dan 80 % menunjukkan rata-rata ZHP dengan nilai 0,00 yang berarti 

lemah. Hal ini disebabkan kandungan senyawa metabolit sekunder yang ada kurang 
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cukup untuk menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Zona hambat pertumbuhan 

ditandai dengan terbentuknya daerah bening disekitar daerah sumuran (Gambar. 4.6).

Grafik 4.6 Rata-rata Zona Hambat Akar Terhadap E.coli

Gambar 4.6 Zona bening ekstrak akar pada media 
yang ditumbuhi E. coli

Senyawa metabolit sekunder yang terdapat di akar yaitu flavonoid, tanin dan 

saponin. Senyawa-senyawa tersebut bekerja sama dalam proses penghambatan 

bakteri E. coli. Ekstrak akar jika dibandingkan dengan amoksilin masih kalah 
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fungsinya sebagai antibakteri. Kontrol (+) menggunakan amoksilin masih jauh lebih 

efektif dari pada penggunaan ekstrak akar. Flavonoid pada akar menyerang 

peptidoglikan dari sel bakteri. Saponin berfungsi sebagai antibakteri dengan 

menurunkan tegangan permukaan dinding sel bakteri. Tanin dapat menggumpalkan 

membran sel bakteri. Ketika ketiga senyawa metabolit sekunder tersebut bekerja 

dengan baik akan mengakibatkan terhambatnya metabolisme bakteri. Sedangkan 

Amoksilin bekerja dengan cara menghambat sistesis RNA dari sel bakteri.

7. Uji Perbandingan Daun, Batang dan Akar terhadap S. aureus

Daun T. triangulare memiliki rata-rata ZHP S. aureus yang berbeda secara 

signifikan jika dibandingkan dengan batang dan akar. Batang dan akar T. triangulare

memiliki rata-rata ZHP S. aureus yang tidak berbeda secara signifikan. 

Tabel. 4.10 Uji perbandingan Daun, Batang dan Akar terhadap S. aureus
No Ekstrak Zona Hambat Pertumbuhan (ZHP)

(mm)

1 Daun 4,43a   ± 0,06

2 Batang 2,35b    ± 0,23

3 Akar 2,83b   ± 0,52

Daun digolongkan sebagai antibakteri yang sedang karena berada diantara 3-6 

mm yaitu 4,43 mm. Batang dan akar digolongkan sebagai antibakteri yang lemah 

karena berada diantara 0-3 mm yaitu masing-masing 2,53 mm dan 2,83 mm. 
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Konsentrasi ekstrak ketiga bagian tanaman T. triangulare ini menunjukkan bahwa 

daun lebih efektif dibandingkan batang dan akar (Grafik 4.7).

Grafik 4.6 Uji perbandingan Daun, Batang dan Akar terhadap S. aureus

Ekstrak daun T. triangulare lebih efektif dibandingkan dengan batang dan 

akar karena perbedaan kandungan senyawa metabolit sekundernya. Daun dan akar  

memiliki kandungan flavonoid, saponin dan tanin. Batang hanya memiliki kandungan 

flavonoid dan tanin. Daun diduga memiliki kandungan flavonoid, tanin dan saponin 

yang lebih banyak dibndingan batang dan akar. Hal inilah yang menyebabkan batang 

memiliki efektivitas antibakteri yang lebih kecil dibandingkan daun dan akar. 

Flavonoid diduga lebih efektif menghambat S. aureus karena dapat merusak 

peptidoglikan dari bakteri tersebut. Hal ini dapat terjadi karena flavonoid dan S. 

aureus memiliki sifat yang sama yaitu polar. Sehingga flavonoid mudah masuk 

menembus ke dalam peptidoglikan bakteri dan merusaknya.123 Flavonoid lebih 

                                                          
123Op.Cit. Crystie Yuda Karlina.
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banyak dimiliki oleh daun dari pada batang dan akar. Tanin dapat masuk ke dalam sel 

bakteri ketika lapisan peptidoglikannya sudah dirusak oleh flavonoid dan saponin. 

8. Uji Perbandingan Daun, Batang dan Akar terhadap E.coli

Daun memiliki ZHP terhadap E. coli yang berbeda secara signifikan dengan 

akar dan batang. Batang dan akar tidak memiliki rata-rata ZHP E. coli yang berbeda 

nyata. Data tersebut dapat dilihat dari tabel 4.11.

Tabel. 4.11  Uji perbandingan Daun, Batang dan Akar terhadap E. coli
No Ekstrak Zona Hambat Pertumbuhan (ZHP)

1 Daun 0,97a   ± 0,09

2 Batang 0,66b    ± 0,05

3 Akar 0,71b   ± 0,02

Daun, batang dan akar T. triangulare memiliki efektivitas antibakteri yang 

lemah karena berada diantara 0-3 mm yaitu masing-masing 0,97 mm, 0,66 mm, 0,71 

mm. ZHP yang terbentuk dari ketiga larutan uji menunjukkan bahwa daun masih 

lebih efektif sebagai antibakteri dibandingkan batang dan akar. Batang memiliki 

efektivitas antibakteri yang paling kecil dibandingkan daun dan akar. Data tersebut 

dapat dilihat pada grafik 4.7.
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Grafik 4.7 Uji perbandingan Daun, Batang dan Akar terhadap E. coli

9. Uji Perbandingan Daun, Batang dan Akar terhadap S. aureus dengan E. coli

Daun, batang dan akar T. triangulare memiliki ZHP yang berbeda-beda baik 

pada S. aureus maupun  E. coli. Daun memiliki rata-rata ZHP terbesar dibandingkan 

batang dan akar baik untuk menghambat S. aureus maupun E. coli. Batang 

merupakan ekstrak yang rata-rata ZHP bakterinya lebih rendah jika dibandingkan 

daun dan akar baik pada penghambatan S. aureus maupun E. coli. Daun, batang dan 

akar lebih efektif menghambat pertumbuhan S. aureus dibandingkan E. coli.

Tabel. 4.12 Uji perbandingan Daun, Batang dan Akar terhadap S. aureus 
dengan E. coli

No Ekstrak S.aureus

(mm)

E.coli

(mm)

1 Daun 4.43 0.97

2 Batang 2.35 0.66

3 Akar 2.84 0.71
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Daun T. triangulare dapat lebih menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus

dibandingkan E. coli, karena zona hambat yang terbentuk lebih luas. Daun dalam 

menghambat S. aureus memiliki ZHP 4,43 mm, sedangkan pada E. coli 0,97 mm. 

Konsentrasi daun untuk penghambatan S. aureus digolongkan sebagai antibakteri 

dalam kategori sedang. Sedangkan pada penghambatan E. coli dikategorikan sebagai 

antibakteri yang lemah.

Batang T. triangulare dapat lebih menghambat pertumbuhan baktersi S. 

aureus dibandingkan E. coli. ZHP yang terbentuk untuk S. aureus yaitu 2,35 mm 

sedangkan pada E. coli 0,66 mm. Konsentrasi ekstrak batang baik dalam menghambat 

pertumbuhan S. aureus maupun E. coli digolongkan sebagai antibakteri yang lemah 

karena berada diantara 0-3 mm.

Akar T. triangulare memiliki daya hambat yang lebih besar pada S. aureus

dibandingkan E. coli. ZHP yang terbentuk pada S. aureus yaitu 2, 84 mm, sedangkan 

pada E. coli 0,71 mm. Ekstrak akar sebagai antibakteri baik pada S. aureus maupun 

E. coli dikategorikan lemah.

Daun memiliki ZHP S. aureus dan E. coli lebih besar dibandigkan akar dan 

batang. Batang memiliki ZHP S. aureus dan E. coli paling kecil dibandingkan daun 

dan akar. Daun lebih efektif menghambat S. aureus dibandingkan dengan E. coli.

Batang lebih efektif menghambat S. aureus dibandingkan E. coli. Akar lebih efektif 

juga dalam menghambat S. aureus dibandingkan E. coli. Hal ini dapat dilihat pada 

grafik 4.8.
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Grafik 4.8 Rata-rata Zona Hambat Daun, Batang dan Akar terhadap S. aureus 
dengan E. coli

Portulaca oleracea lebih efektif menghambat S. aureus dibandingkan E. 

coli.124 Uji daya hambat ekstrak biji pinang yaki juga membuktikan bahwa S. aureus 

lebih besar zona hambatnya dibandingkan dengan E. coli.125 Ekstrak daun sirih dapat 

menghambat pertumbuhan S. aureus lebih besar dibandingkan dengan E. coli.126

Ekstrak daun ekor kucing juga dapat memberikan daya hambat yang lebih besar pada 

S. aureus dibandingkan E.coli.127 Ekstrak dan biji buah pulasan memiliki zona 

hambat yang lebih besar pada S. aureus dibandingkan dengan E. coli.128 S. aureus 

                                                          
124Op. Cit.Cristie Yuda Karlina.
125Caesar H. Rundengan, et al. 2017. Uji Daya Hambat Ekstrak Etanol Biji Pinang Yaki (Areca 

Vestiaria) terhadap Bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa.
Pharmacon: Jurnal Ilmiah Farmasi. Vol .6. No. 1. h. 37-46.

126Anang Hermawan. 2007. Pengaruh Ekstrak Daun Sirih (Piper betle L) terhadap 
Pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan Metode Difusi Disk. Artikel 
Ilmiah.Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya.

127Kevin Caisar Moningka, et al. 2015. Uji aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Ekor Kucing
(Acalypha hispida Burm. F.) terhadap Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli Secara In-
Vitro. Pharmacon: Jurnal Ilmiah Farmasi UNSRAT. Vol. 4. No. 3. h. 193-202.

128Y. Fatisa. 2013. Daya Antibakteri Ekstrak Kulit dan Biji Buh Pulasan (Nephelium mutabile)
terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli Secara In Vitro. Jurnal Peternakan. Vol. 10. No.
1. h. 31-38.
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memiliki zona hambat yang lebih besar dibandingkan E. coli karena adanya 

perbedaan susunan peptidoglikannya.

Bakteri S. aureus memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tebal 

dibandingkan dengan E. coli. Lapisan peptidoglikan S. aureus tebalnya 15-80 nm, 

sedangkan E. coli 10-15  nm. Namun, kandungan lipid dari S. aureus rendah hanya 1-

4%, sedangkan pada E. coli tinggi yaitu 11-12%.  S. aureus memiliki asam teikoat 

yang dapat larut dalam air dan bersifat polar. E. coli tidak mengandung asam 

teikoat.129 Dengan demikian dapat diketahui bahwa E. coli memiliki lapisan 

peptidoglikan yang lebih kompleks daripada S. aureus, meskipun bakteri gram positif 

ini lapisan peptidoglikannya lebih tebal. Zona bening yang terbentuk pada media 

yang ditumbuhi S. aureus dan E. coli disebabkan adanya zat penghambat ertumbuhan 

bakteri.

Zat hambat pertumbuhan bakteri yang terdapat pada ekstrak T. triangulare

berupa senyawa metabolit sekunder yaitu flavonoid, saponin, dan tanin. Flavonoid 

dapat memberikan zona hambat terhadap S. aureus lebih besar dari pada E. coli. Hal 

ini, karena flavonoid memiliki sifat yang sama seperti peptidoglikan S. aureus yaitu 

polar. Peptidoglikan E. coli lebih bersifat nonpolar karena kandungan lipidnya yang 

tinggi dan tidak mengandung asam teikoat. Oleh karena itu, zat aktif flavonoid lebih 

mudah menembus dan merusak peptidoglikan bakteri S. aureus dibandingkan E. coli. 

Begitu pula saponin yang dapat menurunkan tegangan permukaan dinding sel. 

                                                          
129Michael J. Pelczar dan E. S. C Chan. 1986.  Dasar-dasar Mikrobiologi Jilid 1. 

Jakarta:Universitas Indonesia (UI Press). h. 117.
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Saponin lebih mudah menurunkan tegangan permukaan dinding sel dari bakteri S. 

aureus karena sifatnya polar dibandingkan E. coli yang nonpolar. Setelah lapisan 

peptidoglikan rusak barulah tanin dapat masuk ke dalam sel bakteri. Jika sel bakteri 

sulit dirusak atau ditembus karena kandungan lipidnya tebal, maka tanin yang masuk 

ke dalam sel bakteripun tidak bisa optimal, begitupun sebaliknya. Flavonoid yang 

dapat menembus dan merusak lapisan peptidoglikan bakteri S. aureus denga cepat 

karena bersifat polar maka tanin yang dapat masuk ke dalam sel pun optimal. 

Sehingga, zona hambat yang terbentuk pada media yang ditumbuhi bakteri S. aureus

lebih luas dibandingkan E. coli.

D. Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar

Biologi mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan seperti 

biosfer, ekosistem, komunitas, populasi, organisme, sistem organ, sel dan molekul. 

Mikroorganisme adalah meteri pembelajaran yang diajarkan dijenjang sekolah 

menengah selain tingkat organisasi kehidupan tersebut. Mikroorganisme yang 

biasanya dipelajari mencakup virus, protozoa, fungi dan bakteri. Bakteri adalah 

mikroorganisme kecil yang dapat membahayakan maupun menguntungkan.

Bakteri dipelajari oleh peserta didik yang duduk di bangku sokolah menengah 

atas kelas X semester 1. Kelas X semester 1 ada empat kompetensi inti (KI) yang 

harus dikuasai. Kingdom monera mendeskripsikan ciri-ciri archaeobacteria dan 

eubacteria dan peranannya bagi kehidupan. S.aureus dan E. coli masuk pada materi 
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mengenai eubacteria, dimana akan dipelajari juga mengenai peranannya baik 

menguntungkan mapun merugikan.

Penelitian ini dibuat sebagai sumber belajar bagi peserta didik untuk 

mengenal lebih jauh mengenai perbedaan bakteri gram positif dan negatif. Sehingga 

peserta didik dapat belajar dengan cara mempraktekan langsung dengan adanya 

panduan praktikum. Penuntun atau panduan praktikum diharapkan mampu membuat 

peserta didik lebih mudah memahami konsep mengenai Archaebacteria dan 

Eubacteria, khususnya dalam bab materi monera.
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa :

1. Ekstrak tiga bagian Talinum triangulare (daun, akar dan batang) dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli

2. Daun T. triangulare lebih efektif menghambat pertumbuhan baik bakteri S. 

aureus maupun E. coli pada konsentrasi 100% dibandingkan ekstrak akar dan 

batang. Sedangkan ekstrak yang penghambatannya terendah yaitu batang 

dibandingkan daun dan akar.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disarankan :

1. Bagi Peserta Didik 

Peserta didik diharapkan mampu menggunakan penuntun praktikum dengan 

baik agar tujuan proses pembelajaran dapat tercapai dengan efektif.
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2. Bagi Pendidik

Pendidik diharapkan dapat lebih kreatif dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar dengan cara praktikum secara langsung.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat lebih peka terhadap lingkuangan sekitar, 

terutama tumbuhan liar yang sebenarnya memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-

hari.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini menggunakan bakteri S. aureus dan E. coli saja, disarankan agar 

menguji tanaman Talinum triangulare dengan 10 bakteri patogen yang termasuk 

dalam daftar rilis WHO pada bulan Februari 2017.
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Lampiran 1

Preparasi sampel

A. Alat

Alat yang digunkan pada persiapan sampel yaitu tampah, pisau, bak, papan 

triplek, saringan, karung, koran, blender, plastik, sendok, timbangan dan jaring.

B. Bahan

Bahan yang digunakan yaitu tanaman Talinum triangulare dan air.

Talinum triangulare

C. Cara Kerja

Sampel tumbuhan diambil di Desa Gedung Agung, Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan dalam kondisi segar. Sampel diolah dalam beberapa 

tahap, yaitu sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering dan 

pembuatan serbuk simplisia. Sampel krokot yang diambil merupakan satu tanaman 
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utuh, mulai dari akar sampai ke daun, kemudian dipilih yang masih segar yaitu 

dengan melihat panduan morfologi dari tumbuhan tersebut. Tumbuhan tersebut 

dipisah antara akar, batang dan daun. Tanaman yang sudah dipilih kemudian dicuci 

sampai bersih lalu dirajang dan dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. 

Sampel tanaman yang telah kering dipisahkan dengan bahan-bahan yang ikut 

tercampur ketika penjemuran, seperti daun tumbuhan lain maupun batu-batu 

berukuran kecil. Sampel kering dibuat menjadi bubuk dengan cara diblender.
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Lampiran 2

Pembuatan Ekstrak Krokot

A. Alat

Alat yang digunakan yaitu toples untuk merendam simplisia, seperangkat 

alat maserasi, pengaduk, corong, dan botol.

B. Bahan

Bahan yang digunakan yaitu simplisia akar, batang dan daun Talinum 

triangulare, etanol 96 % (2 Liter/sampel), kertas saring, air dan es batu. 

C. Cara Kerja

Ekstrak tanaman krokot dibuat dengan menggunakan metode maserasi. 

Maserasi dilakukan menggunakan pelarut etanol 96%. Simplisia sebanyak 500gr

dimasukkan ke dalam bejana ditambah 2 Liter pelarut dan direndam selama 1

hari. Simplisi rendaman kemudian disaring. Maserat yang dihasilkan kemudian 

dikumpulkan untuk dipekatkan dengan rotary evaporator hingga didapatkan 

ekstrak kental. Simplisia yang digunakan sebanyak 500 gram dan ekstrak yang 

didapatkan sebanyak 200 ml.

Rendemen =     x 100%

=   x 100% 

=    40%

Dokumentasi :
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Lampiran 3

Uji Kandungan Talinum triangulare

A. Alat

Alat yang digunakan yaitu tabung reaksi, rak tabung reaksi, penjepit 

tabung, spatula (diganti dengan sendok), timbangan, suntikan, pembakar spritus 

(diganti dengan lilin), gelas, kertas saring (diganti dengan kain kafan). 

B. Bahan

Bahan yang digunakan yaitu simplisia daun, batang dan akar T. 

triangulare, air suling, etil asetat, alumunium cloride, minyak zaitun, etanol, 

ferric cloride.

C. Cara Kerja

1. Flavonoid

a. Memasukkan 0,2 gram simplisia kemudian dipanaskan dengan 10 ml etil 

asetat dan direbus selama 3 menit. 

b. Campuran tersebut setelah dipanaskan kemudian disaring. 
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1. Filtrat diambil sebanyak 4 ml kemudian ditambah1 ml AlCl3 1%. Warna 

kuning menyala yang terlihat pada endapan mengindikasikan adanya 

flavonoid.

2. Filtrat sebanyak 4 ml lagi ditambah dengan 1 ml amonium, kemudian 

dikocok jika menimbulkan warna kekuningan maka mengandung 

flavonoid.

2. Saponin 

a. Memasukkan 0,1 gram simplisia kedalam tabung reaksi kemudian ditambah 5 

ml air suling dan dipanaskan selama 5 menit. 

b. Campuran yang telah dipanskan kemudian disaring. 

c. Hasil saringan dibagi menjadi 2 untuk pengujian dengan menggunakan 

minyak zaitun dan air suling. 

1. Minyak zaitun sebanyak 2 tetes ditambah ke 1 ml filtrat kemudian 

dikocok, jika membentuk formasi dari minyak maka mengindikasikan 

adanya senyawa saponin. 
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2. Air suling sebanyak 5 ml ditambah ke dalam tabung reaksi berisi filtrat 1 

ml, dikocok dan jika terdapat busa yang stabil maka mengindikasikan 

adanya senyawa saponin.

3. Tanin 

a. Memasukkan 2 g simplisia kedalam tabung reaksi, kemudian ditambah 5 ml 

etanol 45% selama 5 menit. 

b. Campuran didinginkan kemudian disaring. 

c. Filtarat sebanyak 1 ml diencerkan dengan air suling kemudian ditambahkan 2 

tetes ferric cloride dan jika terjadi perubahan warna menjadi hijau kehitaman 

maka mengindiasikan adanya senyawa tanin.
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Lampiran 4

UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI

A. Alat

No Nama Alat Gambar
1 Steril swab stick 

(Kapas Steril)

2 Blue Tip

3 Yellow tip
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4 Adjustable Volume 
Pipetors

5 Accu Jet

6 Pipet Ukur

7 Gelas Ukur
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8 Gelas Beker

9 Labu Erlenmeyer

10 Cawan Petri



Alat, Bahan dan Cara Kerja
Lab. Kesehatan Daerah Prov. Lampung Page 110

11 Tabung Reaksi

12 Rak Tabung Reaksi

13 Kawat Ose

14 Pinset
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15 Inkubator

16 Oven

17 Laminar Air Flow
(Menjaga media)
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18 Laminar air flow
(Menjaga Praktikan)

19 Autoclav
(Sterilisasi media baru 

pakai)



Alat, Bahan dan Cara Kerja
Lab. Kesehatan Daerah Prov. Lampung Page 113

20 Autoclav
(Sterilisasimedia habis 

pakai/ kontaminan)

21 Keranjang Autoclav

22 Neraca Analitik



Alat, Bahan dan Cara Kerja
Lab. Kesehatan Daerah Prov. Lampung Page 114

23 Hot Plat

24 Magnetik Stirer

25 Vortex mixer

26 Bunsen
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27 Sarung tangan, Masker 
dan Tisue

28 Alat Pengukur 
Kekeruhan

29 Jangka Sorong
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B. Bahan

No Nama Bahan Gambar
1 Nutrient Agar

2 Alkohol

3 Aquades
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4 Larutan Uji Daun 
Talinum triangulare

5 Larutan Uji Batang 
Talinum triangulare

6 Larutan Uji Akar 
Talinum triangulare
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7 Suspensi Bakteri 
Staphylococcus aureus 

ATCC 25923

8 Suspensi Bakteri 
Escherichia coli ATCC 

25922
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C. Cara Kerja

1. Pembuatan Larutan Uji

                      

    

                



Alat, Bahan dan Cara Kerja
Lab. Kesehatan Daerah Prov. Lampung Page 120

2. Persiapan Media Nutrient Agar (NA)
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3. Pengenceran dan Inokulasi Bakteri
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4. Uji Efektivitas Antibakteri
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Lampiran 5

Hasil Pengamatan Efektivitas Antibakteri Talinum triangulare

1) Rabu, 3 Mei 2017 

Batang terhadap Staphylococcus aureus

Konsenterasi (%) Diameter Zona Hambat (mm)
1 2 3 4 5

20 - - - - -
40 - - - - -
60 - - - - -
80 - - - - -

100 - - - - -

20 % 40% 60%

80%          100%
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2) Jumat, 5 Mei 2017

Ekstrak Diameter Zona Hambat (mm)
20% 40% 60% 80% 100%

Akar - 8,97 9,67 10,69 13,77
Daun 9,17 9,69 10,55 11,63 14,00
Mix 9,30 10,37 11,45 12,68 14,51

Kontrol + 
(Amoksilin)

85,43

Akar Daun

Mix (Akar, batang, daun) Kontrol (+)
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3) Selasa, 9 Mei 2017

A.   Uji Daya Hambat Pertumbuhan (DHP) Staphylococcus aureus ATCC 25923

a. Kontrol

Kontrol Diameter Zona Hambat (mm) Rata-rata
1 2 3

Kontrol (-) - - - -
Kontrol (+) 36,32 36,32 36,99 36,54

Kontrol (-) Aquades

       1 2 3

Kontrol (+) Amoksilin 500 mg/1mL

          1         2 3
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b. Daun

Konsenterasi 
(%)

Diameter Zona Hambat (mm) Rata-rata
1 2 3

20 8,31 9,38 9,62 9,10
40 11,97 11,64 11,55 11,72
60 12,43 12,11 12,19 12,24
80 12,88 12,96 12,42 12,75

100 14,63 13,91 13,82 14,12

    1     2

3
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c. Batang

Konsenterasi 
(%)

Diameter Zona Hambat (mm) Rata-rata
1 2 3

20 - - - -
40 - - - -
60 10,09 10,97 11,32 10,79
80 11,00 11,64 11,84 11,49

100 12,10 11,97 12,34 12,13

1      2

3
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d. Akar

Konsenterasi 
(%)

Diameter Zona Hambat (mm) Rata-rata
1 2 3

20 - - - -
40 9,63 8,41 9,18 9,07
60 11,08 9,12 10,90 10,36
80 11,77 9,79 11,41 10,99

100 13,62 14,04 14,20 13,95

         1     2

3
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1. Uji Daya Hambat Pertumbuhan (DHP) Escherichai coli ATCC 25922

a. Kontrol

Kontrol Diameter Zona Hambat (mm) Rata-rata
1 2 3

Kontrol (-) - - - -
Kontrol (+) 36,09 35,66 36,02 35,92

Kontrol (-)

   1 2     3

Kontrol (+)

     1 2     3
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b. Daun

Konsenterasi 
(%)

Diameter Zona Hambat (mm) Rata-rata
1 2 3

20 - - - -
40 - - - -
60 - - - -
80 - - - -

100 12,00 12,37 12,92 12,18

    1 2

3
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c. Batang

Konsenterasi 
(%)

Diameter Zona Hambat (mm) Rata-rata
1 2 3

20 - - - -
40 - - - -
60 - - - -
80 - - - -

100 11,04 10,55 11,02 10,87

1     2

3
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d. Akar

Konsenterasi 
(%)

Diameter Zona Hambat (mm) Rata-rata
1 2 3

20 - - - -
40 - - - -
60 - - - -
80 - - - -

100 11,15 11,02 11,20 11,12

    1     2

3
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4) Sabtu, 13 Mei 2017

 Kontrol (+) amoksilin 100 µg/mL
Kontrol Diameter Zona Hambat (mm) Rata-rata

S. aureus 18,51 20,88 20,08 19,82

E. coli 17,33 16,17 16,17 16,57

Binahong 12,12

Anting-anting 15,39

Staphylococcus aureus Escherichia coli
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 Daun terhadap E. coli
Konsenterasi (%) Diameter Zona Hambat (mm) Rata-rata

1 2 3

20 - - - -

40 - - - -

60 - - - -

80 - - - -

100 12,59 12,75 12,22 12,52

   1 2

3
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 Batang terhadap E. coli
Konsenterasi (%) Diameter Zona Hambat (mm) Rata-rata

1 2 3

20 - - - -

40 - - - -

60 - - - -

80 - - - -

100 - 10,98 11,19 11,08

1 2

3
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 Akar terhadap E. coli
Konsenterasi (%) Diameter Zona Hambat (mm) Rata-rata

1 2 3

20 - - - -

40 - - - -

60 - - - -

80 - - - -

100 12,39 13,06 12,45 12,63

1      2

3
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Lampiran 6

Analisis Data One-way Annova Menggunakan SPSS 17

1) Uji Efektivitas Daun Krokot dengan S. aureus

Descriptives

Uji Efektivitas Daun Krokot dg S.aureus

N Mean

Std. 
Deviati

on
Std. 

Error

95% Confidence Interval 
for Mean

Minimu
m Maximum

Lower 
Bound

Upper 
Bound

1 3 14.7900 4.73205 2.73205 3.0349 26.5451 10.96 20.08

2 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

3 3 1.5533 .69745 .40267 -.1792 3.2859 .76 2.07

4 3 4.1700 .22113 .12767 3.6207 4.7193 4.00 4.42

5 3 4.6933 .16653 .09615 4.2796 5.1070 4.56 4.88

6 3 5.2033 .29143 .16826 4.4794 5.9273 4.87 5.41

7 3 6.5700 .44396 .25632 5.4671 7.6729 6.27 7.08

Total 21 5.2829 4.75832 1.03835 3.1169 7.4488 .00 20.08

Test of Homogeneity of Variances

Uji Efektivitas Daun Krokot dg S.aureus

Levene 
Statistic df1 df2 Sig.

8.622 6 14 .000
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ANOVA

Uji Efektivitas Daun Krokot dg S.aureus

Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig.

Between Groups 406.358 6 67.726 20.402 .000

Within Groups 46.475 14 3.320

Total 452.833 20

Post Hoc Test

Multiple Comparisons

Uji Efektivitas Daun Krokot dg S.aureus
LSD

(I) 
Perlak
uan

(J) 
Perlak
uan

Mean 
Difference (I-J)

Std. 
Error Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

1 2 14.79000* 1.48764 .000 11.5993 17.9807

3 13.23667* 1.48764 .000 10.0460 16.4273

4 10.62000* 1.48764 .000 7.4293 13.8107

5 10.09667* 1.48764 .000 6.9060 13.2873

6 9.58667* 1.48764 .000 6.3960 12.7773

7 8.22000* 1.48764 .000 5.0293 11.4107

2 1 -14.79000* 1.48764 .000 -17.9807 -11.5993

3 -1.55333 1.48764 .314 -4.7440 1.6373

4 -4.17000* 1.48764 .014 -7.3607 -.9793

5 -4.69333* 1.48764 .007 -7.8840 -1.5027

6 -5.20333* 1.48764 .004 -8.3940 -2.0127

7 -6.57000* 1.48764 .001 -9.7607 -3.3793

3 1 -13.23667* 1.48764 .000 -16.4273 -10.0460

2 1.55333 1.48764 .314 -1.6373 4.7440

4 -2.61667 1.48764 .100 -5.8073 .5740

5 -3.14000 1.48764 .053 -6.3307 .0507
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6 -3.65000* 1.48764 .028 -6.8407 -.4593

7 -5.01667* 1.48764 .005 -8.2073 -1.8260

4 1 -10.62000* 1.48764 .000 -13.8107 -7.4293

2 4.17000* 1.48764 .014 .9793 7.3607

3 2.61667 1.48764 .100 -.5740 5.8073

5 -.52333 1.48764 .730 -3.7140 2.6673

6 -1.03333 1.48764 .499 -4.2240 2.1573

7 -2.40000 1.48764 .129 -5.5907 .7907

5 1 -10.09667* 1.48764 .000 -13.2873 -6.9060

2 4.69333* 1.48764 .007 1.5027 7.8840

3 3.14000 1.48764 .053 -.0507 6.3307

4 .52333 1.48764 .730 -2.6673 3.7140

6 -.51000 1.48764 .737 -3.7007 2.6807

7 -1.87667 1.48764 .228 -5.0673 1.3140

6 1 -9.58667* 1.48764 .000 -12.7773 -6.3960

2 5.20333* 1.48764 .004 2.0127 8.3940

3 3.65000* 1.48764 .028 .4593 6.8407

4 1.03333 1.48764 .499 -2.1573 4.2240

5 .51000 1.48764 .737 -2.6807 3.7007

7 -1.36667 1.48764 .374 -4.5573 1.8240

7 1 -8.22000* 1.48764 .000 -11.4107 -5.0293

2 6.57000* 1.48764 .001 3.3793 9.7607

3 5.01667* 1.48764 .005 1.8260 8.2073

4 2.40000 1.48764 .129 -.7907 5.5907

5 1.87667 1.48764 .228 -1.3140 5.0673

6 1.36667 1.48764 .374 -1.8240 4.5573

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.
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2) Uji Efektivitas Daun Batang dengan S. aureus

Descriptives

Uji Efektivitas Batang Krokot dg S. aureus

N Mean

Std. 
Deviatio

n Std. Error

95% Confidence 
Interval for 

Mean

Minimum Maximum
Lower 
Bound

Upper 
Bound

1 3 14.7900 4.73205 2.73205 3.0349 26.5451 10.96 20.08

2 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

3 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

4 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

5 3 3.2433 .63375 .36589 1.6690 4.8176 2.54 3.77

6 3 3.9433 .43879 .25333 2.8533 5.0333 3.45 4.29

7 3 4.5867 .18771 .10837 4.1204 5.0530 4.42 4.79

Total 21 3.7948 5.20188 1.13514 1.4269 6.1626 .00 20.08
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Test of Homogeneity of Variances

Uji Efektivitas Batang Krokot dg S. aureus

Levene 
Statistic df1 df2 Sig.

9.048 6 14 .000

ANOVA

Uji Efektivitas Batang Krokot dg S. aureus

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 495.148 6 82.525 25.093 .000

Within Groups 46.043 14 3.289

Total 541.191 20

Post HocTest

Multiple Comparisons

Uji Efektivitas Batang Krokot dg S. aureus
LSD

(I) 
Perlak

uan

(J) 
Perlak

uan

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

1 2 14.79000* 1.48072 .000 11.6142 17.9658

3 14.79000* 1.48072 .000 11.6142 17.9658

4 14.79000* 1.48072 .000 11.6142 17.9658

5 11.54667* 1.48072 .000 8.3708 14.7225

6 10.84667* 1.48072 .000 7.6708 14.0225

7 10.20333* 1.48072 .000 7.0275 13.3792

2 1 -14.79000* 1.48072 .000 -17.9658 -11.6142

3 .00000 1.48072 1.000 -3.1758 3.1758

4 .00000 1.48072 1.000 -3.1758 3.1758

5 -3.24333* 1.48072 .046 -6.4192 -.0675
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6 -3.94333* 1.48072 .019 -7.1192 -.7675

7 -4.58667* 1.48072 .008 -7.7625 -1.4108

3 1 -14.79000* 1.48072 .000 -17.9658 -11.6142

2 .00000 1.48072 1.000 -3.1758 3.1758

4 .00000 1.48072 1.000 -3.1758 3.1758

5 -3.24333* 1.48072 .046 -6.4192 -.0675

6 -3.94333* 1.48072 .019 -7.1192 -.7675

7 -4.58667* 1.48072 .008 -7.7625 -1.4108

4 1 -14.79000* 1.48072 .000 -17.9658 -11.6142

2 .00000 1.48072 1.000 -3.1758 3.1758

3 .00000 1.48072 1.000 -3.1758 3.1758

5 -3.24333* 1.48072 .046 -6.4192 -.0675

6 -3.94333* 1.48072 .019 -7.1192 -.7675

7 -4.58667* 1.48072 .008 -7.7625 -1.4108

5 1 -11.54667* 1.48072 .000 -14.7225 -8.3708

2 3.24333* 1.48072 .046 .0675 6.4192

3 3.24333* 1.48072 .046 .0675 6.4192

4 3.24333* 1.48072 .046 .0675 6.4192

6 -.70000 1.48072 .644 -3.8758 2.4758

7 -1.34333 1.48072 .380 -4.5192 1.8325

6 1 -10.84667* 1.48072 .000 -14.0225 -7.6708

2 3.94333* 1.48072 .019 .7675 7.1192

3 3.94333* 1.48072 .019 .7675 7.1192

4 3.94333* 1.48072 .019 .7675 7.1192

5 .70000 1.48072 .644 -2.4758 3.8758

7 -.64333 1.48072 .671 -3.8192 2.5325

7 1 -10.20333* 1.48072 .000 -13.3792 -7.0275

2 4.58667* 1.48072 .008 1.4108 7.7625

3 4.58667* 1.48072 .008 1.4108 7.7625

4 4.58667* 1.48072 .008 1.4108 7.7625
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5 1.34333 1.48072 .380 -1.8325 4.5192

6 .64333 1.48072 .671 -2.5325 3.8192

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Means Plots

3) Uji Efektivitas Akar Krokot dengan S. aureus

Descriptives

Uji Efektivitas Akar Krokot dg S. aureus

N Mean

Std. 
Deviati

on Std. Error

95% Confidence 
Interval for Mean

Minimu
m

Maxim
um

Lower 
Bound

Upper 
Bound

1 3 14.7900 4.73205 2.73205 3.0349 26.5451 10.96 20.08

2 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00
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3 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

4 3 1.5233 .61695 .35620 -.0093 3.0559 .86 2.08

5 3 2.8167 1.08339 .62550 .1254 5.5080 1.57 3.53

6 3 3.4400 1.05470 .60893 .8200 6.0600 2.24 4.22

7 3 6.4033 .29956 .17295 5.6592 7.1475 6.07 6.65

Total 21 4.1390 5.17704 1.12972 1.7825 6.4956 .00 20.08

Test of Homogeneity of Variances

Uji Efektivitas Akar Krokot dg S. aureus

Levene 
Statistic df1 df2 Sig.

7.773 6 14 .001

ANOVA

Uji Efektivitas Akar Krokot dg S. aureus

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 485.738 6 80.956 22.534 .000

Within Groups 50.298 14 3.593

Total 536.035 20

Post Hoc Test

Multiple Comparisons

Uji Efektivitas Akar Krokot dg S. aureus
LSD

(I) 
Perlak
uan

(J) 
Perlak
uan

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound
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1 2 14.79000* 1.54762 .000 11.4707 18.1093

3 14.79000* 1.54762 .000 11.4707 18.1093

4 13.26667* 1.54762 .000 9.9474 16.5860

5 11.97333* 1.54762 .000 8.6540 15.2926

6 11.35000* 1.54762 .000 8.0307 14.6693

7 8.38667* 1.54762 .000 5.0674 11.7060

2 1 -14.79000* 1.54762 .000 -18.1093 -11.4707

3 .00000 1.54762 1.000 -3.3193 3.3193

4 -1.52333 1.54762 .342 -4.8426 1.7960

5 -2.81667 1.54762 .090 -6.1360 .5026

6 -3.44000* 1.54762 .043 -6.7593 -.1207

7 -6.40333* 1.54762 .001 -9.7226 -3.0840

3 1 -14.79000* 1.54762 .000 -18.1093 -11.4707

2 .00000 1.54762 1.000 -3.3193 3.3193

4 -1.52333 1.54762 .342 -4.8426 1.7960

5 -2.81667 1.54762 .090 -6.1360 .5026

6 -3.44000* 1.54762 .043 -6.7593 -.1207

7 -6.40333* 1.54762 .001 -9.7226 -3.0840

4 1 -13.26667* 1.54762 .000 -16.5860 -9.9474

2 1.52333 1.54762 .342 -1.7960 4.8426

3 1.52333 1.54762 .342 -1.7960 4.8426

5 -1.29333 1.54762 .417 -4.6126 2.0260

6 -1.91667 1.54762 .236 -5.2360 1.4026

7 -4.88000* 1.54762 .007 -8.1993 -1.5607

5 1 -11.97333* 1.54762 .000 -15.2926 -8.6540

2 2.81667 1.54762 .090 -.5026 6.1360

3 2.81667 1.54762 .090 -.5026 6.1360

4 1.29333 1.54762 .417 -2.0260 4.6126

6 -.62333 1.54762 .693 -3.9426 2.6960

7 -3.58667* 1.54762 .036 -6.9060 -.2674
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6 1 -11.35000* 1.54762 .000 -14.6693 -8.0307

2 3.44000* 1.54762 .043 .1207 6.7593

3 3.44000* 1.54762 .043 .1207 6.7593

4 1.91667 1.54762 .236 -1.4026 5.2360

5 .62333 1.54762 .693 -2.6960 3.9426

7 -2.96333 1.54762 .076 -6.2826 .3560

7 1 -8.38667* 1.54762 .000 -11.7060 -5.0674

2 6.40333* 1.54762 .001 3.0840 9.7226

3 6.40333* 1.54762 .001 3.0840 9.7226

4 4.88000* 1.54762 .007 1.5607 8.1993

5 3.58667* 1.54762 .036 .2674 6.9060

6 2.96333 1.54762 .076 -.3560 6.2826

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Means Plots
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4) Uji Efektivitas Daun Krokot dengan E. coli

Descriptives

Uji Efektivitas Daun Krokot dg E. coli

N Mean

Std. 
Deviati

on
Std. 

Error

95% Confidence 
Interval for Mean

Minimu
m

Maximu
m

Lower 
Bound

Upper 
Bound

1 3 9.0067 .66973 .38667 7.3430 10.6704 8.62 9.78

2 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

3 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

4 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

5 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

6 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

7 3 4.8800 .46293 .26727 3.7300 6.0300 4.45 5.37

Total 21 1.9838 3.41675 .74560 .4285 3.5391 .00 9.78

Test of Homogeneity of Variances

Uji Efektivitas Daun Krokot dg E. coli

Levene 
Statistic df1 df2 Sig.

9.120 6 14 .000

ANOVA

Uji Efektivitas Daun Krokot dg E. coli

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 232.158 6 38.693 408.626 .000

Within Groups 1.326 14 .095

Total 233.483 20
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Post Hoc Test

Multiple Comparisons

Uji Efektivitas Daun Krokot dg E. coli
LSD

(I) 
Perlak
uan

(J) 
Perlak
uan

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

1 2 9.00667* .25125 .000 8.4678 9.5455

3 9.00667* .25125 .000 8.4678 9.5455

4 9.00667* .25125 .000 8.4678 9.5455

5 9.00667* .25125 .000 8.4678 9.5455

6 9.00667* .25125 .000 8.4678 9.5455

7 4.12667* .25125 .000 3.5878 4.6655

2 1 -9.00667* .25125 .000 -9.5455 -8.4678

3 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

4 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

5 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

6 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

7 -4.88000* .25125 .000 -5.4189 -4.3411

3 1 -9.00667* .25125 .000 -9.5455 -8.4678

2 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

4 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

5 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

6 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

7 -4.88000* .25125 .000 -5.4189 -4.3411

4 1 -9.00667* .25125 .000 -9.5455 -8.4678

2 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

3 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

5 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

6 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

7 -4.88000* .25125 .000 -5.4189 -4.3411
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5 1 -9.00667* .25125 .000 -9.5455 -8.4678

2 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

3 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

4 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

6 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

7 -4.88000* .25125 .000 -5.4189 -4.3411

6 1 -9.00667* .25125 .000 -9.5455 -8.4678

2 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

3 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

4 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

5 .00000 .25125 1.000 -.5389 .5389

7 -4.88000* .25125 .000 -5.4189 -4.3411

7 1 -4.12667* .25125 .000 -4.6655 -3.5878

2 4.88000* .25125 .000 4.3411 5.4189

3 4.88000* .25125 .000 4.3411 5.4189

4 4.88000* .25125 .000 4.3411 5.4189

5 4.88000* .25125 .000 4.3411 5.4189

6 4.88000* .25125 .000 4.3411 5.4189

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Means Plots
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5) Uji Efektivitas Batang Krokot dengan E. coli

Descriptives

Uji Efektivitas Batang Krokot dg E. coli

N Mean
Std. 

Deviation
Std. 

Error

95% Confidence 
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower 
Bound

Upper 
Bound

1 3 9.0067 .66973 .38667 7.3430 10.6704 8.62 9.78

2 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

3 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

4 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

5 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

6 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

7 3 3.3200 .27731 .16010 2.6311 4.0089 3.00 3.49

Total 21 1.7610 3.25851 .71107 .2777 3.2442 .00 9.78

Test of Homogeneity of Variances

Uji Efektivitas Batang Krokot dg E. coli

Levene 
Statistic df1 df2 Sig.

14.092 6 14 .000

ANOVA

Uji Efektivitas Batang Krokot dg E. coli

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 211.307 6 35.218 469.185 .000

Within Groups 1.051 14 .075

Total 212.358 20
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Post Hoc Test

Multiple Comparisons

Uji Efektivitas Batang Krokot dg E. coli
LSD

(I) 
Perlak
uan

(J) 
Perlak
uan

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

1 2 9.00667* .22370 .000 8.5269 9.4865

3 9.00667* .22370 .000 8.5269 9.4865

4 9.00667* .22370 .000 8.5269 9.4865

5 9.00667* .22370 .000 8.5269 9.4865

6 9.00667* .22370 .000 8.5269 9.4865

7 5.68667* .22370 .000 5.2069 6.1665

2 1 -9.00667* .22370 .000 -9.4865 -8.5269

3 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

4 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

5 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

6 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

7 -3.32000* .22370 .000 -3.7998 -2.8402

3 1 -9.00667* .22370 .000 -9.4865 -8.5269

2 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

4 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

5 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

6 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

7 -3.32000* .22370 .000 -3.7998 -2.8402

4 1 -9.00667* .22370 .000 -9.4865 -8.5269

2 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

3 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

5 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

6 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798
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7 -3.32000* .22370 .000 -3.7998 -2.8402

5 1 -9.00667* .22370 .000 -9.4865 -8.5269

2 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

3 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

4 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

6 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

7 -3.32000* .22370 .000 -3.7998 -2.8402

6 1 -9.00667* .22370 .000 -9.4865 -8.5269

2 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

3 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

4 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

5 .00000 .22370 1.000 -.4798 .4798

7 -3.32000* .22370 .000 -3.7998 -2.8402

7 1 -5.68667* .22370 .000 -6.1665 -5.2069

2 3.32000* .22370 .000 2.8402 3.7998

3 3.32000* .22370 .000 2.8402 3.7998

4 3.32000* .22370 .000 2.8402 3.7998

5 3.32000* .22370 .000 2.8402 3.7998

6 3.32000* .22370 .000 2.8402 3.7998

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Means Plots
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6) Uji Efektivitas Akar Krokot dengan E. coli

Descriptives

Uji Ekstrak Akar Krokot dg E.coli

N Mean
Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence 
Interval for Mean

Minimum Maximum
Lower 
Bound

Upper 
Bound

1 3 9.0067 .66973 .38667 7.3430 10.6704 8.62 9.78

2 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

3 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

4 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

5 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

6 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00

7 3 3.5733 .09292 .05364 3.3425 3.8041 3.47 3.65

Total 21 1.7971 3.27686 .71507 .3055 3.2888 .00 9.78

Test of Homogeneity of Variances

Uji Ekstrak Akar Krokot dg E.coli

Levene 
Statistic df1 df2 Sig.

15.114 6 14 .000

ANOVA

Uji Ekstrak Akar Krokot dg E.coli

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 213.842 6 35.640 545.714 .000

Within Groups .914 14 .065

Total 214.756 20
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Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Uji Ekstrak Akar Krokot dg E.coli
LSD

(I) 
Perlak
uan

(J) 
Perlak
uan

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

1 2 9.00667* .20866 .000 8.5591 9.4542

3 9.00667* .20866 .000 8.5591 9.4542

4 9.00667* .20866 .000 8.5591 9.4542

5 9.00667* .20866 .000 8.5591 9.4542

6 9.00667* .20866 .000 8.5591 9.4542

7 5.43333* .20866 .000 4.9858 5.8809

2 1 -9.00667* .20866 .000 -9.4542 -8.5591

3 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

4 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

5 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

6 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

7 -3.57333* .20866 .000 -4.0209 -3.1258

3 1 -9.00667* .20866 .000 -9.4542 -8.5591

2 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

4 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

5 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

6 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

7 -3.57333* .20866 .000 -4.0209 -3.1258

4 1 -9.00667* .20866 .000 -9.4542 -8.5591

2 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

3 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

5 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

6 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475
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7 -3.57333* .20866 .000 -4.0209 -3.1258

5 1 -9.00667* .20866 .000 -9.4542 -8.5591

2 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

3 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

4 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

6 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

7 -3.57333* .20866 .000 -4.0209 -3.1258

6 1 -9.00667* .20866 .000 -9.4542 -8.5591

2 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

3 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

4 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

5 .00000 .20866 1.000 -.4475 .4475

7 -3.57333* .20866 .000 -4.0209 -3.1258

7 1 -5.43333* .20866 .000 -5.8809 -4.9858

2 3.57333* .20866 .000 3.1258 4.0209

3 3.57333* .20866 .000 3.1258 4.0209

4 3.57333* .20866 .000 3.1258 4.0209

5 3.57333* .20866 .000 3.1258 4.0209

6 3.57333* .20866 .000 3.1258 4.0209

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Means Plots
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7) Perbandingan akar, batang daun terhadap S. aureus

Descriptives

Perbandingan Ekstrak Akar, Batang, Daun dg S.aureus

N Mean
Std. 

Deviation
Std. 

Error

95% Confidence Interval 
for Mean

Minimum
Maximu

m
Lower 
Bound

Upper 
Bound

1 3 4.436
7

.06110 .03528 4.2849 4.5884 4.37 4.49

2 3 2.350
0

.23643 .13650 1.7627 2.9373 2.10 2.57

3 3 2.833
3

.52444 .30278 1.5306 4.1361 2.23 3.18

Total 9 3.206
7

.98918 .32973 2.4463 3.9670 2.10 4.49

Test of Homogeneity of Variances

Perbandingan Ekstrak Akar, Batang, Daun dg 
S.aureus

Levene 
Statistic df1 df2 Sig.

6.284 2 6 .034

ANOVA

Perbandingan Ekstrak Akar, Batang, Daun dg S.aureus

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 7.158 2 3.579 32.085 .001

Within Groups .669 6 .112

Total 7.828 8
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Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Perbandingan Ekstrak Akar, Batang, Daun dg S.aureus
LSD

(I) 
Perlak
uan

(J) 
Perlak
uan

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

1 2 2.08667* .27271 .000 1.4194 2.7540

3 1.60333* .27271 .001 .9360 2.2706

2 1 -2.08667* .27271 .000 -2.7540 -1.4194

3 -.48333 .27271 .127 -1.1506 .1840

3 1 -1.60333* .27271 .001 -2.2706 -.9360

2 .48333 .27271 .127 -.1840 1.1506

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Means Plots

8) Perbandingan akar, batang daun terhadap E. coli

Descriptives
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Perbandingan Ekstrak Daun, Batang, dan Akar dg E. coli

N Mean

Std. 
Deviatio

n
Std. 

Error

95% Confidence Interval 
for Mean

Minimu
m

Maximu
m

Lower 
Bound

Upper 
Bound

1 3 .9733 .09074 .05239 .7479 1.1987 .89 1.07

2 3 .6633 .05508 .03180 .5265 .8001 .60 .70

3 3 .7133 .02082 .01202 .6616 .7650 .69 .73

Total 9 .7833 .15395 .05132 .6650 .9017 .60 1.07

Test of Homogeneity of Variances

Perbandingan Ekstrak Daun, Batang, dan 
Akar dg E. coli

Levene 
Statistic df1 df2 Sig.

2.216 2 6 .190

ANOVA

Perbandingan Ekstrak Daun, Batang, dan Akar dg E. coli

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups .166 2 .083 21.308 .002

Within Groups .023 6 .004

Total .190 8
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Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Perbandingan Ekstrak Daun, Batang, dan Akar dg E. coli
LSD

(I) 
Perlak
uan

(J) 
Perlak
uan

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig.

95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound

1 2 .31000* .05099 .001 .1852 .4348

3 .26000* .05099 .002 .1352 .3848

2 1 -.31000* .05099 .001 -.4348 -.1852

3 -.05000 .05099 .365 -.1748 .0748

3 1 -.26000* .05099 .002 -.3848 -.1352

2 .05000 .05099 .365 -.0748 .1748

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Means Plots
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SILABUS

Satuan Pendidikan : SMA N 14 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : Biologi

Kelas : X (Sepuluh)

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit (4 x Pertemuan)

KI 1 : 1. Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya

KI 2 : 2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 
responsif dan proaktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia

KI 3 : 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 
minatnya untuk memecahkan masalah

KI 4 : 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan



1. Archaebateria dan Eubactaeria, ciri, karakter, dan peranannya
Kompetensi Dasar Materi Pokok Pembelajaran Penilaian Alokasi 

Waktu
Media, Alat 
dan Bahan

1.1. Mengagumi keteraturan dan 
kompleksitas ciptaan Tuhan 
tentang keanekaragaman hayati, 
ekosistem dan lingkungan hidup.

Kingdom monera
 Archaebacteria
 Eubacteria, 

karakteristik dan 
perkembangbiakan

 Koloni bakteri
 Menanam 

bakteri/pour 
plate/streak plate

 Pengamatan sel
 Pengecatan gram
 Peranan bakteri 

dalam penyakit, 
industri, 
kedokteran

Mengamati
 Membaca teks berbagai manfaat bakteri 

dalam bioteknologi 
 Mengamati gambar foto mikrograph 

berbagai bentuk bakteri

Menanya
 Apakah organisme yang sangat kecil 

penyebab berbagai penyakit?
 Apa ciri-cirinya, bagaimana menegnalinya 

dan membedakan dengan organisme 
lainnya?

 Apa perannya dalam kehidupan?

Mengumpulkan Data 
(Eksperimen/Eksplorasi?
 Melakukan pengamatan koloni bakteri dan 

sel bakteri dengan pour plate, streak plate, 
dan pengecatan gram

 Menanya hal-hal yang berkaitan dengan 
prosedur penanaman dan pengecatan 
bakteri, serta koloni bakteri

 Mendiskusikan hasil pengamatan dan 
mengenalkan konsep baru serta kosa kata 
ilmiah baru, misalnya pengecatan gram, 
inokulum, inokulasi dll

 Mendiskusikan jenis-jenis penyakit yang 
disebabkan oleh bakteri dan cara 
penanggulangannya

 Mendiskusikan peranan bakteri dalam 
kehidupan

Tugas
 Produk hasil 

laporan

Observasi
 Pengamatan sikap 

ilmiah dan 
keselamatan kerja 
di laboratorium

 Performa kerja 
ilmiah

 Pengamatan 
performa untuk 
menilai kegiatan 
pengamatan dan 
penanaman 
koloni bakteri

 Pengamatan sikap 
ilmiah dan 
keselamatan kerja 
di lab Biologi

 Observasi sikap 
dan performa 
dalam kerja 
ilmiah

Portofolio
 Portfolio laporan 

tertulis

Tes

4 minggu 
x 4 JP

 Charta 
koloni dan 
bentuk 
bakteri

 LKS 
pennyiapan 
media, 
pour/streak 
plate, 
inokulasi, 
pengecatan 
gram

 Mikroskop 
dan 
perlengkapa
nnya

1.2. Menyadari dan mengagumi pola 
pikir ilmiah dalam kemampuan 
mengamati bioproses 

1.3. Peka dan peduli terhadap 
permasalahan lingkungan hidup, 
menjaga dan menyayangi 
lingkungan sebagai manisfestasi 
pengamalan ajaran agama yang 
dianutnya

2.1. Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, 
jujur terhadap data dan fakta, 
disiplin, tanggung jawab, dan 
peduli dalam observasi dan 
eksperimen, berani dan santun 
dalam mengajukan pertanyaan 
dan berargumentasi, peduli 
lingkungan, gotong royong, 
bekerjasama, cinta damai, 
berpendapat secara ilmiah dan 
kritis, responsif dan proaktif
dalam dalam setiap tindakan dan 
dalam melakukan pengamatan 
dan percobaan di dalam 
kelas/laboratorium maupun di 
luar kelas/laboratorium

2.2. Peduli terhadap keselamatan diri 
dan lingkungan dengan 
menerapkan prinsip keselamatan 



kerja saat melakukan kegiatan 
pengamatan dan percobaan di 
laboratorium dan di lingkungan 
sekitar

 Melaporkan secara tertulis hasil pengamatan 
dan kegiatan laboratorium

 Menerapkan keselamatan kerja dan 
biosafety dalam pengamatan bakteri

Mengasosiasikan
 Mendiskusikan hasil pengamatan dan 

berbagi perspektif tentang berbagai 
archaebacteria dan eubacteria dan 
peranannya dalam kehidupan

 Menyimpulkan ciri, karakteristik, peran 
virus dalam kehidupan 

Mengkomunikasikan
 Melaporkan hasil pengamatan secara tertulis 

menggunakan format laporan sesuai kaidah

 Tertulis untuk 
menilai 
pemahaman dan 
kedalaman 
konsep

 Tertulis untuk 
menilai kosa kata 
baru seperti 
inokulum, media 
agar, pour/streak 
plate dll

 Tes tertulis 
dengan peta 
konsep atau 
diagram Burr 
untuk mengetahui 
komprehensifitas 
pemahanan

3.4. Menerapkan prinsip klasifikasi 
untuk menggolongkan 
archaebacteria dan eubacteria
berdasarkan ciri-ciri dan bentuk  
melalui pengamatan secara teliti 
dan sistematis.

4.4. Menyajikan data tentang ciri-ciri 
dan peran archaebacteria dan 
eubacteria dalam kehidupan 
berdasarkan hasil pengamatan 
dalam bentuk laporan tertulis.
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Lampiran 8

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMA N 14 Bandar Lampung

Mata Pelajaran : BIOLOGI 

Kelas/Semester : X/1

Materi pokok : Kingdom Monera

Alokasi Waktu : 2 x 4 JP

Kompetensi Inti
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.

KI 2 : Mengembangkan perilaku (jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli, santun, 

ramah lingkungan,  gotong royong, kerjasama, cinta damai, responsif dan 

pro-aktif) dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan bangsa dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia.

KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah.

KI 4 : Mengolah,  menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan.

Kompetensi Dasar

1.2. Menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dalam kemampuan mengamati 

bioproses.
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1.3. Peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan 

menyayangi lingkungan sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama yang 

dianutnya

2.1  Berperilaku ilmiah: teliti, tekun, jujur terhadap data dan fakta, disiplin, tanggung 

jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen, berani dan santun dalam 

mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan, gotong royong, 

bekerjasama, cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan kritis, responsif dan 

proaktif dalam dalam setiap tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan 

percobaan di dalam kelas/laboratorium maupun di luar kelas/laboratorium

2.2 Peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip 

keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan di 

laboratorium dan di lingkungan sekitar

3.4 Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan archaebacteria dan 

eubacteria berdasarkan ciri-ciri dan bentuk  melalui pengamatan secara teliti dan 

sistematis.

4.4 Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran archaebacteria dan eubacteria dalam 

kehidupan berdasarkan hasil pengamatan dalam bentuk laporan tertulis.

Indikator :

1. Melakukan penanaman bakteri 

2. Menentukan jenis bakteri dari hasil praktikum

3. Menemukan antibakteri

4. Mengkomunikasikan hasil praktikum

Tujuan Pembelajaran

Setelah proses mengamati, menanya, berdiskusi, melaksanakan percobaan, 

mengasosiasi dan mengkomunikasikan siswa :

1. Dapat melakukan penanaman bakteri

2. Dapat menentukan jenis bakteri dari hasil praktikum
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3. Dapat menemukan antibakteri

4. Dapat mengkomunikasikan hasil praktikum

5. Mampu mengembangkan kedisiplinan, kejujuran, kerja sama, kepedulian dan 

tanggungjawab

6. Mampu menghargai kebesaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Materi Ajar

1) Materi Fakta

- Berbagai gambar/Foto/Film mengenai berbagai cara penanaman dan bahaya 

dari bakteri

2) Materi Konsep

 Pengertian streak plate dan pour plate.

 Peranan bakteri baik positif maupun negatif dalam bidang industri dan 

kedokteran.

3) Materi Prinsip

 Bila mikroorganisme yang akan dipisahkan berada dalam suatu suspensi, 

untuk memisahkan dituangkan kedalam medium tertentu, maka cara ini 

disebut teknik menuang (poured plate)

 Bila mikroorganisme berada dalam suatu suspensi atau suatu padatan, lalu 

dengan jarum inokulasi diambil dan dioleskan pada medium tertentu, maka 

cara ini disebut teknik menggores (streak plate)

 Terdapat berbagai macam bakteri dilingkungan kita baik yang berbahaya 

maupun tidak bagi tubuh manusia.

4) Prosedur/deskripsi materi

 Langkah-langkah eksperimen penanaman bakteri.

Metode Pembelajaran

 Eskperimen

 Diskusi
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 Penugasan

Media, Alat dan Sumber Belajar

 Media 

o LKS

o Power Point

o Gambar/Foto/Film tentang Kerusakan Lingkungan

 Alat/Bahan

o LCD

 Sumber Belajar

o Buku Kerja Biologi 2A, Ign. Khristiyono PS, Esis
o Buku Biologi Jilid XI, Dyah Aryulina, Esis, Bab V
o Koran, majalah, jurnal, buku sumber, dan internet

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

A. Pendahuluan ( 20 menit )

 Memberikan salam dan berdoa

 Mengondisikan kelas dan pembiasaan

 Apersepsi 

 Memotivasi

Guru memperlihatkan contoh gambar/foto/video bahaya dari bakteri

 Guru menyampaikan Tujuan pembelajaran 

B. Kegiatan Inti ( 100 menit )

Mengamati   

 Membaca teks berbagai manfaat bakteri dalam bioteknologi 
 Mengamati gambar foto mikrograph berbagai bentuk bakteri

 Guru menilai keterampilan siswa mengamati 

Menanya

 Apakah organisme yang sangat kecil penyebab berbagai penyakit?
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 Apa ciri-cirinya, bagaimana menegnalinya dan membedakan dengan 

organisme lainnya?

 Apa perannya dalam kehidupan?

Mengumpulkan Data (Eksperimen/Eksplorasi

 Melakukan pengamatan koloni bakteri dan sel bakteri dengan pour plate, 

streak plate, dan pengecatan gram

 Menanya hal-hal yang berkaitan dengan prosedur penanaman dan pengecatan 

bakteri, serta koloni bakteri

 Mendiskusikan hasil pengamatan dan mengenalkan konsep baru serta kosa 

kata ilmiah baru, misalnya pengecatan gram, inokulum, inokulasi dan lain-lain

 Mendiskusikan jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan cara 

penanggulangannya

 Mendiskusikan peranan bakteri dalam kehidupan

 Melaporkan secara tertulis hasil pengamatan dan kegiatan laboratorium

 Menerapkan keselamatan kerja dan biosafety dalam pengamatan bakteri

Mengasosiasikan

 Mendiskusikan hasil pengamatan dan berbagi perspektif tentang berbagai 

archaebacteria dan eubacteria dan peranannya dalam kehidupan

 Menyimpulkan ciri, karakteristik, peran bakteri dalam kehidupan 

Mengkomunikasikan

 Melaporkan hasil pengamatan secara tertulis menggunakan format laporan 

sesuai kaidah

 Guru menilai kemampuan siswa berkomunikasi lisan

C. Penutup (15 menit )

 Bersama siswa menyimpulkan ciri-ciri cara penanaman bakteri dan peranan 

dari bakteri

 Memberikan tugas untuk membaca tentang protista

 Melaksanakan post test
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Penilaian (Terlampir)

1. Jenis / Teknik Penilaian

 Portofolio (laporan hasil percobaaan, rangkuman)

 Observasi Sikap 

 Performance/tes Praktik

 Tes Tertulis ( Essay ) 

2. Instrumen penilaian

Intrumen Penilaian Portofolio

Instrumen Penilaian Sikap 

Instrumen penilaian laporan praktik menggunakan rubrik penilaian

Instrumen tes 
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INSTRUMEN PENILAIAN PORTOFOLIO 

Sekolah :

Matapelajaran :

Durasi Waktu :

Nama Peserta didik :

Kelas/SMT :

No KI / KD / PI Waktu

MACAM PORTOFOLIO

Jumlah 

Score

Nilai

L
ap

or
an

R
an

gk
um

an

1

2

3

Catatan:

PI = Pencapaian Indikator

Untuk setiap karya peserta didik dikumpulkan dalam satu file sebagai bukti pekerjaan 

yang masuk dalam portofolio. 

Skor menggunakan rentang antara 0 -10 atau 10 – 100. 



RPP Page 170

INSTRUMEN PENILAIAN  SIKAP 

Materi :  Kingdom Monera

Kelas/Semester :  X/1

Hari/Tanggal :  

No Nama Dis Ker Kej Kep Tjwb Jumlah 

Skor

Nilai

1

2

3

4

5

6

7

Dst

Keterangan

Dis : disiplinKej : Kejujuran Tjwb : Tanggungjawab

Ker : Kerjasama Kep : Kepedulian

*) Ketentuan:

 1 = jika peserta didik sangat kurang konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera dalam 

indikator

 2 = jika peserta didik kurang konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator,  

tetapi belum konsisten

 3 = jika peserta didik mulai konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator

 4 = jika peserta didik konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator

 5 = jika peserta didik selalu konsisten memperlihatkan perilaku yang tertera dalam indikator

FORMAT PENILAIAN

Nilai :

Jumlah Skor   X 100 

         30
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INSTRUMEN PENILAIAN KOGNITIF

Postest 1

1. Sebutkan dan jelaskan macam-macam cara penanaman bakteri !

2. Sebutkan bakteri-bakteri yang berbahaya bagi manusia

3. Sebutkan bakteri-bakteri yang menguntungkan bagi manusia
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INSTRUMEN  KINERJA MELAKUKAN PRATIKUM

Materi :  Kingdom Monera

Kelas/Semester :  X/1

Hari/Tanggal :

NO ASPEK YANG DINILAI PENILAIAN

1 2 3

1 Cara menanam bakteri

2 Pengamatan

3 Data yang Diperoleh

4 Kesimpulan

Rubrik:

NO ASPEK YANG 

DINILAI

PENILAIAN

1 2 3

1 Cara Menanam 

Bakteri

Cara 

menanam 

tidak benar

Cara menanam benar, tapi tidak 

rapi atau  tidak memperhatikan 

keselamatan kerja

Cara menanam benar 

dan memperhatikan 

keselamatan kerja

2 Pengamatan Pengamatan 

tidak cermat

Pengamatan cermat tetapi tidak 

mendukung interpretasi

Pengamatan cermat  

mendukung 

interpretasi

3 Data yang 

diperoleh

Data tidak 

lengkap

Data lengkap, tetapi tidak 

terorganisir atau ada yang salah 

tulis

Data lengkap, 

terorganisir, dan 

ditulis dengan benar

5 Kesimpulan Tidak benar 

atau tidak 

sesuai tujuan

Sebagian kesimpulan ada yang 

salah atau tidaK Sesuai tujuan

Semua benar atau 

sesuai tujuan
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A. Ringkasan Materi

1. Sterilisasi

Sterilisasi mikrobiologi adalah suatu proses mematikan mikrorganisme yang

mungkin ada pada atau di dalam benda.   Secara umum ada empat teknik yang

biasa digunakan untuk sterilisasi. Pemilihan teknik sterilisasi didasarkan pada

sifat bahan dan alat yang akan disterilisasi.   Pada teknik aseptis digunakan cara

pembakaran dan bahan kimia. Cara lain adalah dengan menggunakan panas dan

penyaringan.

Sterilisasi dengan menggunakan panas dan kombinasi dengan uap air

disebut sterilisasi panas basah/lembab. Sebaliknya jika  tanpa air  disebut 

sterilisasi kering. Termasuk dalam  jenis sterilisasi kering jika digunakan sinar UV 

atau gas tertentu untuk sterilisasi.

Saran-saran kerja aseptis :

1. Sterilkan tempat praktikum dengan menyemprotkan alkohol pada meja 

dan tangan hingga rata.

2. Sebelum  membuka  ruangan  atau  bagian  steril  di  dalam 

tabung/cawan/erlenmeyer sebaiknya bagian mulut (bagian yang 

memungkinkan  kontaminan  masuk)   dibakar/dilewatkan  api  terlebih 

dahulu.

2. Pinset, batang L, dapat disemprot dengan alkohol terlebih dahulu lalu 

dibakar.

3. Ujung jarum inokulum yang sudah dipijarkan harus ditunggu 

dingin dahulu atau dapat ditempelkan tutup cawan bagian dalam untuk 

mempercepat transfer panas yang terjadi.

4. Usahakan bagian alat yang diharapkan dalam kondisi steril didekatkan

kebagian api.

5. Jika kerja di SafetyCabinet tidak perlu memakai pembakar bunsen

tetapi jika di luar Safety  Cabinet maka semakin banyak sumber api 

maka semakin terjamin kondisi aseptisnya
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2. Media Pertumbuhan Bakteri

Pembiakan mikrobia di laboratorium memerlukan media yang berisi zat hara

serta lingkungan pertumbuhan yang sesuai bagi mikroba. Media adalah suatu bahan

yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba yang terdiri atas campuran nutrisi

atau zat- zat makanan. Selain untuk menumbuhkan mikroba, media dapat juga 

digunakan untuk isolasi, memperbanyak, pengujian sifat-sifat fisiologis dan

perhitungan jumlah mikroba.

Syarat media yang baik untuk pertumbuhan mikroba adalah lingkungan 

kehidupannya harus sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba tersebut, yaitu

: susunan makanannya (media) harus mengandung air untuk menjaga kelembaban

dan untuk pertukaran zat/metabolisme, juga mengandung sumber karbon, mineral,

vitamin dan gas), tekanan osmose yaitu harus isotonik, derajat keasaman/pH 

umumnya netral tapi ada juga yang alkali, temperatur harus sesuai dan steril. Media

harus mengandung semua kebutuhan  untuk  pertumbuhan   mikroba,  yaitu:  

sumber  energi (contoh: gula), sumber nitrogen, juga ion inorganik essensial dan 

kebutuhan yang khusus, seperti vitamin.

3. Isolasi Mikroba

Cara menumbuhkan mikroba yang anaerob sangat berbeda dengan yang 

aerob.  Mengisolasi   suatu  mikroba  ialah  memisahkan  mikroba tersebut dari

lingkungannya di alam dan menumbuhkannya sebagai biakan murni dalam medium 

buatan. Untuk isolasi harus diketahui cara-cara menanam dan menumbuhkan mikroba

pada medium biakan serta syarat-syarat lain untuk pertumbuhannya.

Mikroba jarang terdapat di alam dalam keadaan murni. Kebanyakan

merupakan campuran bermacam-macam spesies mikroba. Macam-macam cara

mengisolasi dan menanam mikrobia adalah :
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3). Pour plate method (cara tabur)

B. Tujuan

Setelah melakukan praktikum mahasiswa dapat :

1. Siswa dapat mengetahui berbagai teknik sterilisasi

2. Siswa mampu bekerja secara aseptis

3. Siswa mampu membuat media pertumbuhan mikroba

4. Siswa mampu mengkultur mikroba

5. Siswa mampu mengenali bentuk dan morfologi koloni.

C. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu alumunium voil, Steril 

swab stick (kapas steril), Adjustable Volume Pipetors, Accu Jet, pipet ukur, gelas 

ukur, labu erlenmeyer, cawan petri, tabung reaksi, penjepit tabung reaksi, kawat ose, 

pinset, inkubator, oven, laminar air flow (menjaga media), laminar air flow (menjaga 

praktikan), autoclav (sterilisasi media), autoclav (sterilisasi media habis pakai), 

keranjang autoclav, neraca analitik, hot plate, magnetik stirer, vortex mixer, bunsen.

2. Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam pengamatan ini yaitu sampel uji, kertas 

saring steril, media Nutrient Agar (NA), alkohol.

D. Cara dan Alur Kerja

1. Sterilisasi

a. Cucilah alat-alat yang akan digunakan hingga besih kemudian dikeringkan.
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b. Memasukkan cawan petri ke dalam oven pada suhu 180 0C selama 2 jam, 

sebelumnya bungkus cawan petri dengan kertas. 

c. Alat-alat gelas (tabung reaksi, gelas beker) ditutup mulutnya dengan kapas, 

kemudian dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam oven pada suhu 

1800C selama 2 jam. 

d. Kain kasa, kapas, gelas ukur dan pipet tetes dibungkus menggunakan kertas 

dan dimasukkan ke dalam dandang/oven. 

e. Kawat ose disterilkan dengan cara merendamnya selama 5 menit lalu 

dipanaskan dengan bunsen.

2. Persiapan Media NA

a. Larutkan 7 g NA  dalam 250 ml akuades, dipanaskan dan diaduk sampai larut 

selama 5 menit.

b. Sterilkan menggunakan dandang selama 15 menit pada suhu 1210C. 

c. Dinginkan media NA sampai kira-kira suhunya mencapai 40-450C. 

d. Media NA yang telah dingin dimasukkan ke dalam cawan petri masing-

masing sebanyak 15 ml
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3. Pengenceran dan Inokulasi Mikroba

a) Pengenceran

1) Encerkan sampel uji sampai mencapai 10-7 dari 10-1. 

2) Siapkan 7 tabung reaksi dan masing-masing diberi 9 ml. 

3) Tabung reaksi diberi label masing-masing dari 10-1 sampai 10-7. 

4) Akuades steril dalam tabung reaksi dengan label 10-1 dimasukkan sampel uji 

sebanyak 1 ml, lalu dihomogenkan.
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5) Akuades bercampur sampel uji yang telah homogen diambil 1 ml, lalu 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi berisi akuades pada label 10-2. 

6) Kegiatan tersebut dilakukan sampai pada tabung reaksi berisi akuades dengan 

label 10-7. 

b) Inokulasi Mikroba

1) Inokulasi mikroba dilakukan dengan menggunkan metode streak plate. 

2) Ambil sampel uji yang telah disediakan untuk diperiksa dengan mencelupkan 

steril swab stik selama 1 menit.

3) Goreskan ke atas permukaan agar yang telah memadat secara sinambung. 

4) Inkubasi media berisi selama 24 jam dengan suhu 370C.  

4. Identifikasi Mikroba

                       



Panduan Praktikum Page 181

E. Hasil Pengamatan 

1. Sterilisasi

Nama Alat Sebelum disterilkan Sesudah disterilkan

Cawan Petri

Gelas Beker

Tabung Reaksi

2. Identifikasi Bakteri

Karakteristik Koloni 1 Koloni 2 Koloni 3
Ukuran
Bentuk
Elevasi

Permukaan
Margins

F. Pertanyaan

1. Kenapa alat dan bahan harus disterilisasi ?

2. Jelaskan perbedaan sterilisasi basah dan kering !

3. Mengapa praktikan harus bekerja secara aseptis dalam melaksanakan praktikum?

4. Mengapa media yang sudah dimasak perlu di sterilisasi ?

5. Mengapa perlu dilakukan seri pengenceran ?
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ANALISIS ANTIBAKTERI Talinum triangulare TERHADAP 
Staphylococcus aureus DAN Escherichia coli

Antibacterial Analisys of Talinum triangulare on Staphylococcus aureus and 
Escherichia coli 
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Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Raden Intan Lampung
Jl.letkol H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung (351311), Tlp 0721-780887

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Talinum triangulare dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dan 
Escherichia coli. T. triangulare yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagian daun, batang dan akar.  Simplisia daun, batang dan akar 
T. triangulare diekstraksi dengan cara maserasi menggunakan pelarut etanol 96%, kemudian disaring dan dikentalkan dengan rotary 
evaporator. Pengujian T. triangulare terhadap S. aureus dan E. coli menggunakan metode difusi agar sumuran. Larutan uji yang digunakan 
yaitu konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, 100% serta kontrol positif dan negatif sebagai pembanding. Kontrol positif menggunakan 
amoksilin sedangkan negatif menggunakan aquades steril. Hasil uji aktivitas antibakteri ditunjukkan dengan terbentuknya zona hambat 
pertumbuhan (ZHP) S. aureus dan E. coli. Uji statistik menggunakan One way annova dilanjutkan dengan uji Post Hoc berupa LSD. Data 
hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun yang paling efektif menghambat pertumbuhan S. aureus maupun E. coli dibandingkan 
akar dan batang. Konsentrasi yang paling efektif menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus dan E. coli yaitu 100%.  Peningkatan 
konsentrasi berbanding lurus dengan luasnya zona bening yang terbentuk di sekitar sumuran. Ekstrak daun, batang dan akar T. triangulare
lebih efektif dalam menghambat S. aureus dibandingkan E. coli.
Kata Kunci: Talinum triangulare (Daun, Batang, Akar), Antibakteri, Staphylococcus aureus, Escherichia coli

PENDAHULUAN
Bakteri merupakan mikroorganisme bersel 

tunggal yang panjangnya beberapa mikrometer dan 
memiliki morfologi dari berupa tongkat (basil), 
kokus sampai bentuk spiral (Subandi.2014).
Mikroorganisme yang menjadi salah satu penyebab 
infeksi beberapa penyakit adalah bakteri. Infeksi 
dengan tingkat tinggi dapat menyebabkan kematian. 
Infeksi termasuk dalam 10 besar penyakit dengan 
tingkat kematian yang tinggi (A. Mirza Fauzan 
Gazali, at all.2016).

S. aureus dan E. coli dapat menyebabkan 
penyait bagi manusia. S. aureus dapat menyebabkan 
penyakit infeksi seperti bisul, jerawat, impetigo,
dan infeksi luka. Infeksi yang lebih berat 
diantaranya pneumonia, mastitis, plebitis,
meningitis, saluran kemih, osteomielitis, dan 
endokarditis.  S. aureus juga merupakan penyebab 
utama infeksi nosokomial, keracunan makanan, dan
sindroma syok toksik. Keracunan makanan  dapat
disebabkan  kontaminasi enterotoksin  dari S. 
aureus. Jumlah toksin yang dapat menyebabkan 
keracunan adalah 1,0 µg/gr makanan. Gejala
keracunan ditandai oleh rasa mual, muntah-
muntah, dan diare yang hebat tanpa disertai 
demam. E. coli menjadi patogen jika jumlah bakteri
ini dalam saluran pencernaan meningkat atau 
berada di luar usus.  E. coli menghasilkan 

enterotoksin yang menyebabkan beberapa kasus
diare (Staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia.1994).

Dr. Marie Paule Kieny selaku direktur 
jendral untuk sistem kesehatan dan inovasi WHO 
menyarankan agar mengembangkan antibakteri yang 
efektif untuk membunuh atau menghambat kedua 
bakteri tersebut dalam waktu dekat. Antibakteri 
menggunakan bahan alami sangat dibutuhkan, 
karena efek sampingnya yang ringan dan biayanya 
yang murah serta mudah didapatkan.

Tanaman yang dianggap sebagai gulma 
tetapi memiliki zat aktif yang dapat bermanfaat bagi 
manusia yaitu Talinum triangulare. Talinum 
triangulare merupakan tanaman yang memiliki 
morfologi yang khas. Tanaman ini biasa dikenal 
dengan nama gingseng jawa oleh orang Indonesia, 
karena memiliki akar yang membesar 
(menggelembung). Daun T. triangulare 
tebal/berdaging yang berwarna hijau muda. Bunga 
tanaman ini memiliki 2 sepal (kelopak) yang 
berwarna hijau. Petal (mahkota) tumbuhan ini ada 5 
dan berwarna ungu merah. Buahnya berbentuk 
kapsul bulat yang berwarna hijau kekuningan. Biji 
tanaman ini memiliki bentuk pipih dan berwarna 

hitam mengkilat (Santa dan Bambang 
prajogo.1999). T. triangulare memiliki kandungan 
flavonoid, alkoloid, glikosid, saponin, protein, 
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karbohidrat, lemak, minyak, tanin, steroid, minyak 
atsiri dan terpen. ( C.I Ezekwe, et al.2013) Tanaman 
ini memiliki kandungan yang hampir sama dengan 
P.oleracea yaitu karbohidrat, protein, alkaloid, 
glikosid, flavonoid, tanin, minyak atsiri dan 
steroid/triterpenoid. (Silvia Netala,et al.2015) Selain 
itu, T. triangulare juga memiliki kandungan yang 
hampir sama dengan T. paniculatum. P. oleracea 
dan T. paniculatum dapat dimanfaatkan sebagai 
antibakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia 
coli. ( Christie Yudha Karlina, et al.2013) Hal ini 
dibuktikan dengan terbentuknya zona hambat pada 
media yang ditumbuhi kedua bakteri tersebut. 
Terbentuknya zona hambat dikarenakan adanya 
kandungan senyawa metabolit sekunder yang 
terdapat didalam P. oleracea dan T. paniculatum. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah T. triangulare bagian daun, batang dan 
akarnya dapat menghambat pertumbuhan 
Staphylococcus aureus dan Escherichia coli.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan pada bulan 

Februari - Mei 2017 dibeberapa tempat, yaitu di 
Desa Gedung Agung Kecamatan Jatiagung 
Kabupaten Lampung Selatan,  Laboratorium 
Biokimia Unila dan UPTD Balai Kesehatan Daerah 
Provinsi Lampung. Sampel tiga jenis tanaman 
krokot diambil di Desa Gedung Agung dan diolah 
sampai menjadi simplisia. Simplisia diolah di 
Laboratorium Biokimia Unila menjadi ekstrak 
kental. Ekstrak kental menjadi bahan percobaan 
pada pengamatan efektivitas antibakteri, 
dilaksanakan di UPTD Balai Kesehatan Daerah 
Provinsi Lampung.

Alat
Alat-alat yang digunakan pada penelitian 

ini yaitu pisau, tampah, blender, timbangan, koran, 
teko air (untuk merendam simplisia), batang 
pengaduk, corong,  rotary evaporator, botol 
kratindeng steril,  alumunium voil, Steril swab stick
(kapas steril), blue tip, yellow tip, Adjustable Volume 
Pipetors, Accu Jet, pipet ukur, gelas ukur, labu 
erlenmeyer, cawan petri, penjepit tabung reaksi, 
kawat ose, pinset, inkubator, oven, laminar air flow 
(menjaga media), laminar air flow (menjaga 
praktikan), autoclav (sterilisasi media), autoclav 
(sterilisasi media habis pakai), keranjang autoclav, 
neraca analitik, hot plate, magnetik stirer, vortex 
mixer, bunsen,  alat pengukur kekeruhan (standar 
Mc. Farland), dan jangka sorong.

Bahan
Bahan-bahan yang digunakan dalam 

pengamatan ini yaitu tiga bagian tanaman Talinum 
triangulare (daun, batang, akar), etanol 96%, kertas 
saring steril, media Nutrient Agar (NA), biakan 
murni Staphylococcus aureus ATCC 25923, 
Escherichia coli ATCC 25922, garam (NaCl) 
fisiologis, amoksilin, akuades, alkohol, etil asestat, 
amonium, alumunium cloride (AlCl3), air suling, 
etanol 45%, ferric cloride (FeCl3), dan minyak 
zaitun.

PROSEDUR PENELITIAN
Preparasi Sampel

Sampel tumbuhan diambil di Desa Gedung 
Agung, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 
Selatan dalam kondisi segar. T. triangulare dipisah 
bagian daun, batang dan akar. Tanaman yang sudah 
dipilih kemudian dicuci sampai bersih lalu dirajang 
dan dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. 
Sampel kering dibuat menjadi bubuk dengan cara 
diblender.

Uji Kandungan Senyawa Metabolit Sekunder
Kandungan senyawa metabolit sekunder 

yang diuji secara sederhana yaitu flavonoid, tanin 
dan saponin. Flavonoid diuji dengan cara 
memasukkan 0,2 gram simplisia kemudian 
dipanaskan dengan 10 ml etil asetat dan direbus 
selama 3 menit. Campuran tersebut setelah 
dipanaskan kemudian disaring. Filtrat diambil 
sebanyak 4 ml kemudian ditambah1 ml AlCl3 1%. 
Warna kuning menyala yang terlihat pada endapan 
mengindikasikan adanya flavonoid. 

Saponin diuji dengan cara memasukkan 0,1 
gram simplisia kedalam tabung reaksi kemudian 
ditambah 5 ml air suling dan dipanaskan selama 5 
menit. Campuran yang telah dipanskan kemudian 
disaring. Hasil saringan dibagi menjadi 2 untuk 
pengujian dengan menggunakan minyak zaitun dan 
air suling. Minyak zaitun sebanyak 2 tetes ditambah 
ke 1 ml filtrat kemudian dikocok, jika membentuk 
formasi dari minyak maka mengindikasikan adanya 
senyawa saponin. Air suling sebanyak 5 ml 
ditambah ke dalam tabung reaksi berisi filtrat 1 ml, 
dikocok dan jika terdapat busa yang stabil maka 
mengindikasikan adanya senyawa saponin.

Tanin diuji dengan cara memasukkan 2 g 
simplisia kedalam tabung reaksi, kemudian ditambah 
5 ml etanol 45% selama 5 menit. Campuran 
didinginkan kemudian disaring. Filtrat sebanyak 1 
ml diencerkan dengan air suling kemudian 
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ditambahkan 2 tetes ferric cloride dan jika terjadi 
perubahan warna menjadi hijau kehitaman maka 
mengindiasikan adanya senyawa tanin ( C.I Ezekwe, 
et al.2013).

Pembuatan Ekstrak Krokot
Ekstrak tanaman T. triangulare dibuat 

dengan menggunakan metode maserasi. Maserasi 
dilakukan menggunakan pelarut etanol 96%. 
Simplisia sebanyak 500gr dimasukkan ke dalam 
bejana ditambah 2 liter pelarut dan direndam selama 
1 hari. Simplisi rendaman diaduk setiap 6 jam, 
kemudian disaring. Maserat yang dihasilkan 
kemudian dikumpulkan untuk dipekatkan dengan 
rotary evaporator hingga didapatkan ekstrak kental. 
Rendemen yang diperoleh ditimbang dan dicatat. 

Rendemen =   
	
	   x 100 %

Pembuatan Larutan Uji
Larutan uji dibuat dalam rentang 

konsentrasi yang berbeda antara 20 sampai 100%. 
Konsentrasi larutan stok 100% menggunakan 
ekstrak kental sebanyak 10 ml. Ekstrak kental 
tanaman krokot diencerkan menggunakan akuades 
untuk memperoleh konsentrasi yang diinginkan. 
Konsentrasi kelompok perlakuan menggunakan 5 
konsentrasi larutan uji yaitu 20%, 40%, 60%, 80% 
dan 100%. Konsentrasi sampel 80% diencerkan 
dengan cara, memasukkan 8 ml ektrak kental ke 
dalam tabung reaksi dan ditambah akuades steril 
sampai volumenya mencapai 10 ml.

Pembuatan Larutan Kontrol Positif
Larutan amoksilin yang digunakan yaitu 

100 µg/ml. Cara pembuatan larutan amoksilin 
dengan menimbang serbuk amoksilin sebanyak 1 mg 
kemudian dilarutkan dengan akuades steril sebanyak 
10 ml.

Pengenceran dan Inokulasi Bakteri
Bakteri yang sudah diremajakan diambil 1 

ose kemudian dimasukkan ke dalam botol berisi 
larutan NaCl fisiologis sebanyak 5 ml. Kemudian 
dihitung kekeruhannya menggunakan standar Mc. 
Farland. Standar 0,5 Mc Farland setara dengan 
jumlah bakteri 1,5 x 108 CFU/ml. 

Suspensi bakteri diambil  dengan steri swab 
stick. Bakteri yang ada di steril swab stick (kapas 
steril) digoreskan ke atas permukaan agar yang telah 
memadat dengan teknik sinambung. Media berisi 
bakteri diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 370C.

Uji Aktivitas Antibakteri
Uji aktivitas antibakteri ekstrak tanaman 

krokot dilakukan dengan menggunakan metode 
sumuran. Media berisi bakteri yang berada dicawan 
petri dilubangi menggunakan blue tip. Kemudian 
diberi skstrak T. triangulare. Media diinkubasi pada 
suhu 370C selama 24 jam. Pengamatan dilakukan 
setelah 24 jam dan ukur zona hambat yang terbentuk 
menggunakan jangka sorong dalam satuan milimeter 
(mm).

Teknik Analisis Data
Analisis data yang didapatkan dari zona 

hambat pertumbuhan (ZHP) S. aureus dan E. coli
diuji menggunakan one-way Annova (Analyse of 
Variance) yang dilanjutkan uji lanjut Post Hoc LSD. 
One-way Annova menggunakan SPSS (Statistical 
Program for Social Sciences) versi 17.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Simplisia memiliki rendemen dengan 
ekstrak kental yang tidak sampai 50% (Tabel 1).

Tabel 1. Rendemen Simplia Daun, Batang dan Akar 
T.triangulare

Bahan 
Uji

Basah 
(gram)

Simplisia 
(gram)

Eekstrak 
Kental 
(ml)

Rendemen 
(%)

Daun 5500 520 150 28,84
Batang 4000 500 230 46
Akar 3500 500 210 42

Ekstrak daun, batang dan akar memiliki 
kandungan metabolit sekunder berupa flavonoid, 
saponin dan tanin yang berbeda-beda jumlahnya 
(Tabel 2).

Tabel 2. Hasil Uji Skrining Fitokimia T. triangulare
Ekstrak Flavonoid Saponin Tanin
Daun + + +

Batang + - +
Akar + + +

Keterangan: - tidak terdeteksi kandungan senyawa 
metabolit sekunder, + terdeteksi kandungan senyawa 
metabolit sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
terdapat zona bening disekitar daerah sumuran
dengan luas yang berbeda-beda.
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Gambar 1. Hasil uji aktivitas antibakteri daun (A), 
batang (B), dan akar (C) Talinum 
triangulare terhadap Staphylococcus 
aureus ATCC 25923

Gambar 2. Hasil uji aktivitas antibakteri daun (A), 
batang (B), dan akar (C) Talinum 
triangulare terhadap Escherichia coli
ATCC 25922

Hasil uji statistik One-way Annova 
menunjukkan bahwa harga signifikan untuk semua 
data p< 0,05 sehingga diketahui bahwa ekstrak dapat 
menghambat pertumbuhan bakteri. Data tersebut 
dilanjutkan dengan uji lanjut Post Hoc LSD.  

Hasil uji lanjut Post Hoc berupa LSD 
dengan taraf kepercayaan 95% mengenai zona 
hambat pertumbuhan (ZHP) S. aureus dengan 
ekstrak daun menunjukkan bahwa kontrol (+) 
berbeda nyata dengan kelompok uji lainnya. 
Begitupula dengan kontrol (-) dan konsentrasi 20%. 
Konsentrasi 40% tidak berbeda nyata hanya dengan 

perlakuan yang 60%. Sedangkan untuk konsentrasi 
80% tidak berbeda nyata hanya dengan perlakuan 
100% (Tabel 3). Batang T. triangulare dengan 
kontrol (+) berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. 
Kontrol (-) tidak berbeda nyata hanya dengan 
perlakuan konsentrasi 20% dan 40%. Konsentrasi 
60% berbedanyata dengan semua perlakuan uji. 
Sedangkan konsentrasi 100% tidak berbeda nyata 
hanya dengan konsentrasi 80% (Tabel 4). Akar T. 
triangulare yang diujikan terhadap S. aureus
menunjukkan bahwa kontrol (+) berbeda nyata 
dengan perlakuan yang lain.  Kontrol (-) tidak 
berbeda nyata hanya dengan konsentrasi 20% dan 
40%. Sedangkan konsentrasi 60% berbeda nyata 
dengan perlakuan lainnya. Konsentrasi 100% tidak 
berbeda nyata hanya dengan konsentrasi 80% (Tabel 
5). 

Daun T. triangulare dengan kontrol (+) 
berbeda nyata dengan perlakuan lainnya terhadap 
bakteri E. coli. Kontrol (-) berbeda nyata hanya 
dengan kontrol (+) dan konsentrasi 100%. 
Konsentrasi 100% berbeda nyata dengan perlakuan 
lainnya (Tabel 6). Begitu pula dengan batang (Tabel 
7) dan akar (Tabel 8) yang memiliki notasi sama 
dalam  uji lanjut Pos Hoc berupa LSD.

Daun T. triangulare memiliki rata-rata ZHP 
S. aureus yang berbeda secara signifikan jika 
dibandingkan dengan batang dan akar. Batang dan 
akar T. triangulare memiliki rata-rata ZHP S. aureus 
yang tidak berbeda secara signifikan (Tabel 9). Daun 
memiliki ZHP terhadap E. coli yang berbeda secara 
signifikan dengan akar dan batang. Batang dan akar 
tidak memiliki rata-rata ZHP E. coli yang berbeda 
nyata (Tabel 10)

Tabel 3. Uji Efektivitas Daun T. triangulare
dibandingkan dengan kontrol terhadap S.aureus

No Perlakuan Zona Hambat Pertumbuhan 
(ZHP)
(mm)

1 Kontrol (+) 14,79 a ± 4,73
2 Kontrol (-) 0,00b    ± 0,00
3 20% 1,55bc  ± 0,69
4 40% 4,17cd  ± 0,22
5 60% 4,69cd  ± 0,16
6 80% 5,20d   ± 0,29
7 100% 6,57d   ± 0,44

Tabel 4. Uji perbandingan batang dengan kontrol 
terhadap S. aureus

No Perlakuan Zona Hambat Pertumbuhan 
(ZHP)
(mm)

1 Kontrol (+) 14,79 a ± 4,73
2 Kontrol (-) 0,00b    ± 0,00
3 20% 0,00b   ± 0,00
4 40% 0,00b   ± 0,00

A B

C

A B

C
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5 60% 3,24bc  ± 0,49
6 80% 3,94c   ± 0,43
7 100% 4,58c   ± 0,18

Tabel 5. Uji perbandingan akar dengan kontrol 
terhadap S. aureus

No Perlakuan Zona Hambat Pertumbuhan 
(ZHP)
(mm)

1 Kontrol (+) 14,79 a ± 4,73
2 Kontrol (-) 0,00b    ± 0,00
3 20% 0,00b   ± 0,00
4 40% 1,52b   ± 0,61
5 60% 2,81bc  ± 1,08
6 80% 3,44c   ± 1,05
7 100% 6,40c   ± 0,29

Tabel 6. Uji perbandingan daun dengan kontrol 
terhadap E. coli

No Perlakuan Zona Hambat Pertumbuhan 
(ZHP)
mm

1 Kontrol (+) 9,00a   ± 0,66
2 Kontrol (-) 0,00b    ± 0,00
3 20% 0,00b   ± 0,00
4 40% 0,00b   ± 0,00
5 60% 0,00b  ± 0,00
6 80% 0,00b   ± 0,00
7 100% 4,88c   ± 0,46

Tabel 7. Uji perbandingan batang dengan kontrol 
terhadap E. coli

No Perlakuan Zona Hambat Pertumbuhan 
(ZHP)
(mm)

1 Kontrol (+) 9,00a   ± 0,66
2 Kontrol (-) 0,00b    ± 0,00
3 20% 0,00b   ± 0,00
4 40% 0,00b   ± 0,00
5 60% 0,00b  ± 0,00
6 80% 0,00b   ± 0,00
7 100% 3,32c   ± 0,27

Tabel 8. Uji perbandingan akar dengan kontrol 
terhadap E. coli

No Perlakuan Zona Hambat Pertumbuhan 
(ZHP)
(mm)

1 Kontrol (+) 9,00a   ± 0,66
2 Kontrol (-) 0,00b    ± 0,00
3 20% 0,00b   ± 0,00
4 40% 0,00b   ± 0,00
5 60% 0,00b  ± 0,00
6 80% 0,00b   ± 0,00
7 100% 3,57c   ± 0,09

Tabel 9. Uji perbandingan Daun, Batang dan Akar 
terhadap S. aureus

No Ekstrak Zona Hambat 
Pertumbuhan (ZHP)

(mm)
1 Daun 4,43a   ± 0,06
2 Batang 2,35b    ± 0,23
3 Akar 2,83b   ± 0,52

Tabel 10. Uji perbandingan Daun, Batang dan Akar 
terhadap E. coli

No Ekstrak Zona Hambat 
Pertumbuhan (ZHP)

1 Daun 0,97a   ± 0,09
2 Batang 0,66b    ± 0,05
3 Akar 0,71b   ± 0,02

Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian dan data uji 

statistik menunjukkan bahwa ekstrak T. triangulare 
dapat menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus 
dan E. coli. Hal ini dikarenakan terbentuknya zona 
bening disekitar daerah sumuran. Zona bening 
terluas terdapat pada penghambatan S. aureus oleh 
daun yaitu 6,57 mm.  Batang dengan konsentrasi 
100% memiliki rata-rata ZHP sebesar 4,58 mm. 
Sedangkan akar pada konsentrasi 100% memiliki 
rata-rata zona hambat terhadap S. aureus sebesar 
6,40 mm.  Penelitian pada bakteri E. coli
menunjukkan bahwa konsentrasi yang dapat 
menghambat pertumbuhannya yaitu 100%. Daun 
memiliki rata-rata zona hambat 4,88 mm, batang 
3,57 mm dan akar 3,57 mm pada konsentrasi 100%. 
Daun, batang dan akar dengan konsentrasi 20%-80% 
tidak menunjukkan adanya ZHP bakteri E. coli
disekitar sumuran. Hal ini bisa saja terjadi 
disebabkan karena bakteri tersebut resisten terhadap 
ekstrak T. triangulare. Selain itu dapat juga 
disebabkan karena adanya kesalahan pada saat 
pengujian aktivitas antibakteri ataupun bisa juga 
disebabkan kurangnya ketelitian saat pengukuran.

Zona bening atau daerah hambatan 
terbentuk karena adanya aktivitas antibakteri yang 
ditunjukkan oleh tanaman T. triangulare. Daun dan 
akar T. triangulare dapat digolongkan sebagai 
antibakteri yang kuat pada konsentrasi 100% dan 
batang tergolong sedang dalam penghambatan S. 
aureus. Sedangkan pada penghambatan E. coli baik 
daun, batang maupun akar tergolong sebagai 
antibakteri yang sedang. 
Tabel 11. Kategori Penghambatan Antimikroba 
Berdasarkan Diameter Zona Hambat

Diameter (mm) Respon Hambatan Pertumbuhan
0-3 Lemah
3-6 Sedang
>6 Kuat
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Zona bening yang berbeda dapat 
disebabkan karena adanya senyawa metabolit 
sekunder yang terkandung pada tanaman tersebut. 
Hasil uji skrining fitokimia menunjukkan bahwa 
daun T. triangulare memiliki kandungan flavonoid 
lebih besar dibandingkan saponin dan tanin. Daun T. 
triangulare mengandung flavonoid, alkoloid, 
glikosid, saponin, protein, karbohidrat, lemak dan 
minyak, tanin, steroid, resin serta terpenoid (C.I 
Ezekwe, et al.2013). Batang T. triangulare memiliki 
kandungan flavonoid dan tanin dalam jumlah 
sedikit, tetapi tidak terdeteksi adanya kandungan 
saponin. Akar memiliki kandungan flavonoid dan 
saponin dalam jumlah sedang serta tanin yang 
sedikit. Daun memiliki kandungan flavonoid 
terbesar dibandingkan batang dan akar. Batang 
memiliki kandungan flavonoid paling sedikit dari 
pada daun dan akar. Kandungan saponin terbanyak 
terdapat pada akar.

Flavonoid merupakan salah satu kelompok 
senyawa aromatik yang termasuk polifenol dan 
mengandung antioksidan. Flavonoid yang tergolong 
senyawa fenol ini dapat merusak membran sel, 
mengendapkan protein, dan menonaktifkan enzim-
enzim yang berperan dalam proses metabolisme 
sekunder Mekanisme penghambatan bakteri oleh 
flavonoid yaitu gugus –OH dalam senyawa fenol 
dapat berikatan dengan –H pada ikatan hidrogen 
yang terdapat pada protein dinding sel bakteri. 
Ikatan tersebut menyebabkan terdenaturasinya 
protein struktural pada dinding sel bakteri. Hal ini 
mengakibatkan kerusakan struktur dinding sel 
bakteri. Dinding bakteri yang rusak mengakibatkan 
membran sel tidak memiliki pelindung, sehingga 
dapat mengalami penurunan semipermeabilitasnya. 
Selanjutnya nutrisi dan enzim-enzim akan keluar 
dari sel sehingga mengakibatkan hambatan dalam 
metabolisme dan produksi ATP menurun. 
Metabolisme dan produksi ATP yang menurun 
mengakibatkan pertumbuhan sel terhambat sehingga 
dapat terjadi kematian sel (Utami Sri Hastuti, et 
al.2016).

Saponin dapat menghambat pertumbahan 
bakteri dengan cara menurunkan tegangan 
permukaan dinding sel bakteri dan merusak 
permeabilitas membran karena sifatnya seperti 
sabun. Mekanisme kerjanya yaitu dengan cara 
berdifusi melalui membran luar dan dinding sel yang 
rentan karena telah dirusak oleh flavonoid. Saponin 
yang masuk ke dalam kemudian mengikat membran 
sitoplasma sehingga mengganggu dan merusak 
kestabilan membran sel. Membran yang terikat 

saponin dan tidak stabil menyebabkan sitoplasma 
bocor keluar dari sel (M. Rizki Valian Akbar, et 
al.2016). Membran sitoplasma yang bocor 
menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting 
dari dalam sel bakteri seperti protein, asam nukleat 
dan nukleotida. Membran ini juga bekerja untuk 
mempertahankan dan mengatur keluar masuknya  
bahan-bahan tertentu. Selain itu, membran 
sitoplasma juga menyediakan peralatan biokimiawi 
untuk memindahkan ion-ion mineral, gula, asam-
asam amino, elektron, serta metabolit-metabolit lain 
melintasi membran. Kerusakan pada membran akan 
mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel 
bahkan kematian sel bakteri (Latifatuz Zahro.2013).

Tanin dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri dengan cara mengumpalkan protoplasma. 
Mekanisme penghambatan tanin yaitu dengan cara 
masuk ke dalam sel bakteri yang dindingnya telah 
rusak oleh flavonoid dan saponin. Tanin yang masuk 
ke dalam sel dapat menggumpalkan protoplasma 
dari bakteri tersebut (Christie Yudha Karlina, et 
al.2013). Protoplasma yang menggumpal dapat 
menyebabkan lisis, akibatnya metabolisme sel 
terhambat dan menyebabkan kematian sel. Selain itu 
tanin juga dapat bereaksi dengan protein membentuk 
kopolimer yang tidak larut dalam air. Hal ini 
menyebabkan terganggunya penyerapan protein oleh 
cairan tubuh karena menghambat proteolitik 
menguraikan protein menjadi asam amino. 
Terhambatnya penyerapan protein dapat menghmbat 
metabolisme sel.

Daun memiliki ZHP S. aureus dan E. coli
lebih besar dibandigkan akar dan batang. Batang 
memiliki ZHP S. aureus dan E. coli paling kecil 
dibandingkan daun dan akar. Daun lebih efektif 
menghambat S. aureus dibandingkan dengan E. coli.
Batang lebih efektif menghambat S. aureus
dibandingkan E. coli. Akar lebih efektif juga dalam 
menghambat S. aureus dibandingkan E. coli (Grafik 
1). Kontrol (+) menggunakan amoksilin masih lebih 
efektif dari pada ekstrak daun, batang dan akar T. 
triangulare baik terhadap S. aureus maupun E. coli.
Amoksilin dapat menghambat sintesis protein dari 
sel bakteri. Mekanisme kerjanya yaitu dengan cara 
menghalangi terikatnya RNA (RNA transfer 
aminoasil) pada situs spesifik di ribosom, selama 
pemanjangan rantai peptide. Akibatnya sintesis 
protein terhambat (Michael J. Pelczar, Jr dan E.C.S 
Chan.1988).

Grafik 1. Rata-rata Zona Hambat Akar Terhadap 
E.coli
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Penelitian-penelitian terdahulu juga ada 
yang menunjukkan bahwa S. aureus lebih rentan dari 
pada E. coli sehingg zona hambat yang terbentuk 
lebih luas. Seperti penelitian yang dilakukan oleh 
Cristie Yuda Karlina (2013) bahwa Portulaca 
oleracea lebih efektif menghambat S. aureus
dibandingkan E. coli. Uji daya hambat ekstrak biji 
pinang yaki oleh Caesar H. Rundengan (2017) juga 
membuktikan bahwa S. aureus lebih besar zona 
hambatnya dibandingkan dengan E. coli. Penelitaian 
mengenai ekstrak daun sirih yang dilakukan oleh 
Anang Hermanto (2007) juga dapat menghambat 
pertumbuhan S. aureus lebih besar dibandingkan
dengan E. coli. Kevin Caisar Moningka (2015) juga 
menyatakan ekstrak daun ekor kucing dapat 
memberikan daya hambat yang lebih besar pada S. 
aureus dibandingkan E.coli. Begitu pula, Y. Fatisa 
(2013) menyatakan bahwa ekstrak dan biji buah 
pulasan memiliki zona hambat yang lebih besar pada 
S. aureus dibandingkan dengan E. coli. S. aureus 
memiliki zona hambat yang lebih besar 
dibandingkan E. coli karena adanya perbedaan 
susunan peptidoglikannya.

Bakteri S. aureus memiliki lapisan 
peptidoglikan yang lebih tebal dibandingkan dengan 
E. coli. Lapisan peptidoglikan S. aureus tebalnya 15-
80 nm, sedangkan E. coli 10-15  nm. Namun, 
kandungan lipid dari S. aureus rendah hanya 1-4%, 
sedangkan pada E. coli tinggi yaitu 11-12%.  S. 
aureus memiliki asam teikoat yang dapat larut dalam 
air dan bersifat polar. E. coli tidak mengandung 
asam teikoat (Michael J. Pelczar, Jr dan E.C.S 
Chan.1988). Dengan demikian dapat diketahui 
bahwa E. coli memiliki lapisan peptidoglikan yang 
lebih kompleks daripada S. aureus, meskipun bakteri 
gram positif ini lapisan peptidoglikannya lebih tebal. 
Zona bening yang terbentuk pada media yang 
ditumbuhi S. aureus dan E. coli disebabkan adanya 
zat penghambat pertumbuhan bakteri.

Zat hambat pertumbuhan bakteri yang 
terdapat pada ekstrak T. triangulare berupa senyawa 
metabolit sekunder yaitu flavonoid, saponin, dan 

tanin. Flavonoid dapat memberikan zona hambat 
terhadap S. aureus lebih besar dari pada E. coli. Hal 
ini, karena flavonoid memiliki sifat yang sama 
seperti peptidoglikan S. aureus yaitu polar. 
Peptidoglikan E. coli lebih bersifat nonpolar karena 
kandungan lipidnya yang tinggi dan tidak 
mengandung asam teikoat. Oleh karena itu, zat aktif 
flavonoid lebih mudah menembus dan merusak 
peptidoglikan bakteri S. aureus dibandingkan E.
coli. Begitu pula saponin yang dapat menurunkan 
tegangan permukaan dinding sel. Saponin lebih 
mudah menurunkan tegangan permukaan dinding sel 
dari bakteri S. aureus karena sifatnya polar 
dibandingkan E. coli yang nonpolar. Setelah lapisan 
peptidoglikan rusak barulah tanin dapat masuk ke 
dalam sel bakteri. Jika sel bakteri sulit dirusak atau 
ditembus karena kandungan lipidnya tebal, maka 
tanin yang masuk ke dalam sel bakteripun tidak bisa 
optimal, begitupun sebaliknya. Flavonoid yang dapat 
menembus dan merusak lapisan peptidoglikan 
bakteri S. aureus denga cepat karena bersifat polar 
maka tanin yang dapat masuk ke dalam sel pun 
optimal. Sehingga, zona hambat yang terbentuk pada 
media yang ditumbuhi bakteri S. aureus lebih luas 
dibandingkan E. coli.

SIMPULAN
Berdasarkan data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa ekstrak daun, batang dan akar 
Talinum triangulare dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri baik Staphylococcus aureus 
maupun Escherichia coli. T. triangulare lebih efektif 
menghambat S. aureus dibandingkan E. coli baik 
daun, batang maupun akar. Tanaman T. triangulare
yang lebih lebih efektif menghambat pertumbuhan 
bakteri adalah bagian daun. Hal ini dikarenakan 
kandungan senyawa metabolit sekundurnya lebih 
banyak dari pada di batang dan akar. Senyawa 
metabolit sekunder yang terkandung pada T. 
triangulare diantaranya flavonoid, tanin dan saponin 
yang efektif menghambat pertumbuhan bakteri

SARAN
1. Uji efektivitas antibakteri Talinum triangulare

terhadap bakteri patogen yang menjadi 
penyebab infeksi berbahaya untuk pemanfaatan 
ekstrak tersebut.
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