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ABSTRAK 

 

EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN BINAHONG (Anredera cordifolia) DAN 

ANTING-ANTING (Acalypha indica) SEBAGAI ANTIBAKTERI 

Staphylococcus aureus 

 

Oleh: 

Jamaluddin 

Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang paling sering 

menimbulkan infeksi kulit. Setiap jaringan atau alat tubuh dapat diinfeksi olehnya 

dan menyebabkan timbulnya penyakit dengan tanda-tanda khas, yaitu peradangan, 

nekrosis, dan pembentukan abses. Oleh karena itu perlu diadakan penelitian untuk 

mencari alternatif antibakteri dari bahan alam. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas ekstrak daun binahong (Anredera cordifolia), anting-

anting (Acalypha indica), dan campuran keduanya (MIX) dalam menghambat 

pertumbuhan S. aureus. 

Daun A. cordifolia dan A. indica dibuat simplisia dahulu baru kemudian 

dibuat ekstrak. Ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi menggunakan pelarut 

etanol 96% kemudian dievaporasi. Kandungan ekstrak diuji fitokimia secara 

kualitatif. Uji efektivitas antibakteri ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica 

dilakukan dengan metode difusi agar sumuran. Ekstrak diujikan pada bakteri S. 

aureus dengan tingkat kekeruhan standar Mc. Farland 0,5 CFU/ml yang ditanam 

di media nutrient agar (NA). Variasi ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica 

yang digunakan adalah 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% dengan kontrol positif 

sebagai pembanding adalah amoksilin 100 µg/mL. Larutan MIX dibuat dengan 

perbandingan konsentrasi 20%:80%, 40%:60%, 60%:40%, dan 80%:20%. Hasil 

uji efektivitas antibakteri ditunjukan dengan terbentuknya daerah hambat 

pertumbuhan S. aureu. Data hasil pengamatan yang diperoleh diuji one way 

anova, dilanjutkan dengan uji post hoc LSD. 

Data hasil analisis one way anova menunjukkan bahwa ada pengaruh 

konsentrasi ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica terhadap pertumbuhan S. 

aureus. Perlakuan terbaik pada ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica adalah 

konsentrasi 100%, sedangkan MIX 20%:80% dengan aktivitas antibakteri 

tergolong kuat. Aktivitas antibakteri ini diduga karena adanya senyawa flavonoid, 

fenol, saponin, serta tanin yang terkandung dalam ekstrak daun A. cordifolia dan 

A. indica. 

Kata Kunci: Anredera cordifolia, Acalypha indica, Uji fitokimia, Flavonoid, 

Fenol, Saponin, Tanin, Antibakteri, Staphylococcus aureus. 
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MOTTO 

 

                             

           

Artinya: Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara 

keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-

orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan 

masuk neraka. (QS. Shaad: 27) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di daerah tropik karena 

dilewati oleh garis khatulistiwa. Letak wilayah Indonesia berdasarkan pembagian 

astronomis berada pada 60 lintang utara – 110 lintang selatan serta 950 – 1410 

bujur timur.1 Daerah tropik memiliki beberapa ciri, salah satu diantaranya adalah 

beriklim topis. Wilayah beriklim topis hanya mengenal dua musim, yaitu panas 

dan penghujan di setiap tahunnya. Musim panas adalah keadaan dimana curah 

hujan yang menurun, yaitu berada di bawah 60 mm per bulan. Musim hujan 

merupakan kondisi dimana curah hujan meningkat di suatu wilayah dibandingkan 

biasanya dalam jangka waktu tertentu secara tetap. 

Curah hujan menurun pada musim panas karena dipengaruhi oleh angin 

muson timur yang bergerak dari benua Australia ke Asia. Angin muson timur 

yang berasal dari benua Australia dan Asia memiliki kondisi tekanan udara 

berbeda. Angin tersebut yang berasal dari benua Australia memiliki tekanan tinggi 

sedangkan dari Asia rendah. Uap air yang dibawa oleh angin muson hanya sedikit 

                                                           
1  Sukma Perdana, “Hubungan Letak Astronomis, Geografis, dan Luas Wilayah dengan 

Sumber Daya di Indonesia”, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Guru dan 

Tenaga Kependidikan, 2016, h. 1-4. 
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sehingga dapat terjadi kekeringan. Masyarakat Indonesia akan berada dalam 

kondisi kurang baik (tidak stabil) apabila kekeringan berlangsung dalam waktu 

lama, karena wilayah-wilayah tempat tinggalnya akan kekurangan air. 

Curah hujan meningkat pada musim penghujan sehingga debit air yang 

dihasilkan pada saat itu pun lebih banyak. Musim hujan yang terjadi di Indonesia 

disebabkan oleh adanya angin muson barat. Angin muson barat berasal dari benua 

Asia dengan tekanan lebih tinggi (maksimum) menuju ke Autralia yang 

bertekanan rendah (minimum). Uap air dibawa dengan jumlah yang banyak oleh 

angin tersebut dari Asia kemudian akan diturunkan di Indonesia. Hujan 

berlangsung setiap hari pada musim penghujan akibatnya akan terdapat banyak air 

di berbagai wilayah Indonesia. 

Musim penghujan yang menghasilkan air hujan dalam jumlah banyak akan 

membuat genangan di tempat-tempat tertentu. Air hujan seringkali menggenang 

hampir di setiap ruas jalan, cekungan maupun di tempat lain yang memungkinkan 

zat cair tidak dapat mengalir karena sistem drainase kurang baik. Tekstur tanah 

merupakan faktor lainnya yang menjadi penyebab terbentuknya genangan air saat 

musim penghujan. Kualitas tanah mempengaruhi kemampuannya dalam 

meloloskan air (permeabilitas) sangat dipengaruhi kondisi tektur yang 

dimilikinya. Tanah yang memiliki daya serap yang minim terhadap air hujan akan 

mengakibatkan genangan. 

Air hujan yang menggenang ini biasanya sangat menarik perhatian anak-

anak untuk dijadikan sebagai tempat bermain. Anak-anak merasa senang ketika 
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bermain air di musim penghujan tanpa memperdulikan keadaan lingkungan 

sekitarnya, padahal hujan yang menggenang di sekitar rumah kemungkinan besar 

berasal dari tempat-tempat kotor. Orang tua menyadari bahwa tempat bermain di 

genangan air hujan seperti itu dapat membahayakan kesehatan anaknya. Orang tua 

melarang mereka bermain di genangan air hujan, namun anak-anak tetap tidak 

memperdulikannya. Anak-anak tersebut akan merasakan efeknya setelah beberapa 

waktu kemudian. 

Anak-anak akan mendapatkan berbagai macam kemungkinan penyakit 

akibat bermain di genangan air hujan yang kotor. Penyakit yang memiliki 

kemungkinan terbesar akan muncul pada anak-anak setelah bermain di genangan 

air kotor adalah terjadinya infeksi kulit. Infeksi kulit akan menyerang anak-anak 

apabila mereka memiliki daya tahan tubuh atau antibodi yang lemah. Gatal-gatal 

adalah salah satu indikator yang paling umum diketahui bahwa seseorang telah 

terserang infeksi kulit. Penderita infeksi kulit akan merasakan gatal pada bagian-

bagian tertentu. Seseorang menggaruk bagian kulit yang gatal sebagai upaya 

untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan yang menimpanya. 

Seseorang yang menggaruk kulitnya secara berlebihan akan menimbulkan 

luka. Luka adalah kerusakan pada struktur anatomi kulit yang dapat menyebabkan 

terjadinya gangguan. Kulit mempertahankan tubuh dengan proses imunologik 

yang cepat terhadap agen patogen dan mengeluarkan organisme tersebut saat 

terjadi kerusakan kulit. Permukaan epitel kulit mempunyai sistem non-spesifik 
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sebagai pertahanan pertama yang sangat penting untuk mencegah mikroorganisme 

dan agen perusak lain masuk ke dalam jaringan tubuh. 

Tubuh manusia mempunyai berbagai cara untuk melakukan proteksi. Sistem 

pertahanan pertama yang dimiliki manusia adalah barier mekanik, seperti kulit 

yang menutupi permukaan tubuh. Kulit termasuk lapisan epidermis, stratum 

korneum, keratinosit serta lapisan basal bersifat sebagai barier yang penting, 

mencegah mikroorganisme dan agen perusak potensial lain masuk ke dalam 

jaringan yang lebih dalam. Misalnya, asam laktat bersama substansi lain pada 

keringat mengatur pH permukaan epidermis dalam suasana asam yang membantu 

mencegah kolonisasi oleh bakteri dan organisme lain.2 

Kulit merupakan proteksi pertama yang sangat penting, apabila terdapat 

luka maka pertahanan tubuh tersebut telah rusak. Luka memicu terjadinya infeksi 

kulit apabila terdapat mikroorganisme patogen yang ikut terbawa mengifeksinya. 

Infeksi kulit menyerang anak yang bermain di genagan air kotor disertai dengan 

kelainan (tanda) pada kulit. Bagian kulit yang memiliki kelainan merupakan tanda 

penting penyebab infeksi dan menjadi indikator bermakna adanya infeksi kulit. 

Bakteri merupakan penyebab terbesar infeksi kulit selain jamur dan virus. 

Organisme-organisme ini senang hidup di tempat-tempat yang basah, oleh karena 

itu wajar apabila genagan air hujan juga banyak terdapat berbagai jenis bakteri. 

                                                           
2  Parslow TG, Baunston DF, “Innate immunity. Dalam: Stites DP, Terr AL., Parslow TG, 

Penyunting, Medical Immunology; Edisi ke-9”. (London: Prentice-Hall Internat Inc, 1977), h. 25-

42, dikutip oleh Herry Garna. “Patofisiologi Infeksi Bakteri pada Kulit”. Jurnal SMF Ilmu 

Kesehatan Anak FK-UNPAD/RSUP Hasan Sadikin, Vol. 2, No. 4 (Maret 2001), h. 205. 
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Air mengandung bakteri karena tercemar oleh kotoran, baik oleh urin maupun 

feses manusia dan binatang. Kebanyakan air tawar dan laut mengandung 

mikroorganisme. Namun, bakteri patogen umumnya tidak terdapat, kecuali di air 

yang secara langsung tercemar oleh urin dan feses manusia atau binatang.3 

“Bakteri dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu bakteri gram positif dan 

negatif. Bakteri gram positif dan negatif dikelompokan berdasarkan hasil 

pewarnaan dengan menggunakan zat warna. Bakteri diwarnai dengan 

menggunakan zat warna ungu dan merah. “Ada kalanya suatu sediaan perlu 

diwarnai dua kali. Setelah zat warna yang pertama (ungu) terserap, maka 

sediaan dicuci dengan alkohol, kemudian ditumpangi dengan zat warna 

yang berlainan, yaitu dengan zat warna merah. Jika sediaan itu kemudian  

kita cuci dengan air, lalu dengan alkohol, maka dua kemungkinan dapat 

terjadi. Pertama, zat warna tambahan terhapus, sehingga yang nampak ialah 

zat warna yang asli (ungu). Dalam hal ini sediaan (bakteri) kita sebut gram 

positif. Kedua, zat warna tambahan (merah) bertahan hingga zat warna asli 

tidak tampak. Dalam hal ini sediaan (bakteri) kita katakan gram negatif.”4 

Infeksi yang menyerang pada kulit banyak disebabkan oleh bakteri gram 

positif dan negatif. Bakteri gram positif menyebabkan infeksi yang lebih besar 

jika dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Genus Staphylococcus merupakan 

kelompok bakteri gram positif yang menyebabkan infeksi terbesar. 

“Stafilokokus berasal dari kata staphyle yang berarti kelompok buah anggur 

dan kokus yang bererti benih bulat. Kuman ini sering ditemukan sebagai 

kuman flora normal pada kulit dan selaput lendir pada manusia. Dapat 

menjadi penyebab infeksi baik pada manusia maupun pada hewan. Beberapa 

jenis kuman ini dapat membuat enterotoksin yang dapat menyebabkan 

keracunan makanan. Kuman ini dapat diasingkan dari bahan-bahan klinik, 

carriers, makanan, dan dari lingkungan.”5 

                                                           
3  Agus Syahrurachman, et. al. Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran Edisi Revisi (Jakarta: 

Binarupa Aksara, 1994), h. 28. 
4  D. Dwidjoseputro, Dasar-dasar Mikrobiologi (Jakarta: Djambatan, 2010), h. 21. 
5  Agus Syahrurachman, Op.Cit. h. 103. 
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Kuman dari genus Staphylococcus ini jika dilakukan pewarnaan gram maka 

menghasilkan sediaan yang berwarna ungu. Hasil pewarnaan ini menunjukan 

bahwa Staphylococcus termasuk ke dalam golongan bakteri gram positif. 

Pernyaan ini sesuai dengan kutipan jurnal penelitian Ryan JL. berikut ini. 

“Stafilokokus merupakan kokus Gram-positif, fakultatif anaerob, 

merupakan patogen kulit yang paling prevalen. Pertahanan pertama terhadap 

stafilokokus adalah leukosit PMN yang memfagositosis dan membunuh 

bakteri. Staphylococcus aureus menghasilkan sejumlah faktor virulen 

termasuk toksin yang menentukan patogenisitasnya. S. aureus 

mengeluarkan exfoliative toxin yang menyebabkan nekrolisis epidermis dan 

eksotoksin yang menyebabkan toxic shock syndrome.6 

S. aureus merupakan salah satu spesies penyebab berbagai macam infeksi. 

Kuman ini adalah organisme patogen yang menyebabkan berbagai macam 

gangguan seperti infeksi kulit, saluran pernapasan bagian bawah, saluran 

pencernaan, infeksi tulang, sendi, membran mukosa, menginfeksi eksema, 

penyebab jerawat, bisul, dan pneumonia. Bakteri ini merupakan mikroflora 

normal pada kulit, namun jika terjadi peningkatan jumlah mikroorganisme ini 

dapat menyebabkan terjadinya infeksi. Mikroorganisme ini dapat ditemukan pada 

permukaan kulit terutama di sekitar hidung, mulut, alat kelamin, dan sekitar anus. 

Masyarakat Indonesia melakukan upaya untuk mengurangi resiko terjadinya 

infeksi kuman S. aureus dengan mengembalikan fungsi dari bagian tubuh yang 

terluka. Mereka melakukannya dengan cara mencuci tangan, membersihkan luka 

serta kulit di sekitanya, menutupnya menggunakan perban, kemudian 

                                                           
6  Ryan JL. Bacterial diseases. Dalam: Stites DP, Terr AL., Parslow TG, Penyunting, 

Medical Immunology; Edisi ke-9”. (London: Prentice-Hall Internat Inc, 1977), h. 84-93, dikutip 

oleh Herry Garna. “Patofisiologi Infeksi Bakteri pada Kulit”. Jurnal SMF Ilmu Kesehatan Anak 

FK-UNPAD/RSUP Hasan Sadikin, Vol. 2, No. 4 (Maret 2001), h. 208. 
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menggantinya sesering mungkin dan memakai gel yang mengandung antibiotik. 

Antibiotik menyebabkan resistensi terhadap bakteri karena penggunaannya yang 

terlalu sering dilakukan oleh kebanyakan orang, sehingga banyak obat-obatan 

kimia kehilangan fungsinya sebagai antibakteri. Czemplik et al. Berpendapat 

bahwa sering bertambahnya kasus penyakit infeksi bakteri maka meningkat pula 

penggunaan antibiotik untuk menanganinya. Sehingga, hal tersebut 

mengakibatkan peningkatan resistensi bakteri terhadap antibiotik.7 

Masyarakat Indonesia menggunakan obat-obatan tradisional sebagai salah 

satu alternatif pengobatan penyakit infeksi kulit. Mereka meyakini obat-obatan 

tradisional memiliki kasiat terhadap penyakit tertentu, seperti sebagian masyarkat 

di desa Beringin Kencana, Candipuro, Lampung Selatan. Orang tua menggunakan 

daun tanaman binahong (Anredera cordifolia) ketika anaknya terserang gatal-

gatal akibat infeksi kulit. Penduduk Beringin Kencana meyakini daun tanaman 

binahong (A. cordifolia) memiliki kandungan yang berfungsi sebagai antibakteri. 

Aktivitas antibakteri sari daun binahong dimungkinkan karena zat-zat aktif 

yang terkandung di dalamnya seperti flavonoid, saponin, dan alkaloid. Flavonoid 

mengandung senyawa fenol yang merupakan suatu alkohol bersifat asam dan 

biasa disebut juga asam karbonat. Fenol memiliki kemampuan untuk 

mendenaturasikan protein dan merusak membran sel. Zat kimia ini berikatan 

                                                           
7  Fahmi Rahmawati, Siti Harnina Bintari, “Studi Aktivitas Antibakteri Sari Daun 

Binahong (Anredera cordifolia) Terhadap Pertumbuhan Bacillus cereus dan Salmonella 

enteritidis”. Jurnal Biologi Fakultas MIPA Universitas Negeri Semarang, Vol. 3 No. 2 (November 

2014), h. 104. 
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dengan protein melalui ikatan hidrogen sehingga mengakibatkan strukturnya 

menjadi rusak. Menurut Ajizah, penghambatan pertumbuhan sel mikroba oleh 

komponen fenol atau alkohol dari herba disebabkan karena kemampuan fenol 

untuk mendenaturasi protein dan merusak dinding sel dengan cara melarutkan 

lipid yang terdapat di dalamnya. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan 

atau mukopeptida, lipopolisakarida dan lipoprotein, sehingga menyebabkan sel 

bakteri rentan bereaksi dengan flavonoid. Volk et al., menyatakan bahwa 

membran sel yang tersusun atas protein dan lipid sangat rentan terhadap zat kimia 

yang menurunkan tegangan permukaan. Membran sel yang rusak menyebabkan 

terganggunya transpor nutrisi sehingga sel mikroba mengalami kekurangan nutrisi 

yang diperlukan bagi pertumbuhannya.8 

“Daun binahong juga mengandung saponin. Saponin termasuk dalam 

kelompok antibakteri yang mengganggu permeabilitas membran sel 

mikroba, yang mengakibatkan kerusakan membran sel dan menyebabkan 

keluarnya berbagai komponen penting dari dalam sel mikroba yaitu protein, 

asam nukleat, nukleitida dan lain-lain. Permatasari menyatakan bahwa 

alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri dengan cara mengganggu 

komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan 

dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel 

tersebut.”9 

Masyarakat Beringin Kencana menggunakan tanaman anting-anting 

(Acalypha indica) sebagai alternatif apabila tumbuhan binahong sulit untuk di 

dapatkan. Tanaman anting-anting (A. indica) diduga memiliki khasiat dan 

kandungan kimia yang hampir sama seperti daun binahong, yaitu dapat mengobati 

                                                           
8  Ibid. h. 107-108. 
9  Ibid. h. 108. 
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infeksi kulit berupa gatal-gatal. Anting-anting merupakan tanaman perdu yang 

banyak tumbuh liar di berbagai daerah Indonesia. Masyarakat Indonesia belum 

banyak yang mengetahui manfaat dari tanaman anting-anting. 

Al-Qur’an menjelaskan dalam surat Al-An’am ayat 99 bahwa banyak sekali 

jenis-jenis tumbuhan yang diciptakan Allah SWT. dapat dimanfaatkan oleh 

manusia, dan ini merupakan salah satu tanda dari kebesaran-Nya. 

                            

                      

                            

                   

Artinya: dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami 

tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan Maka Kami 

keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami 

keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari 

mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-

kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa 

dan yang tidak serupa. perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya 

berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada 

yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang 

yang beriman. (QS. Al-An’am: 99). 

Korma dan delima yang disebutkan dalam ayat di atas merupakan tumbuh-

tumbuhan yang sudah banyak diteliti khasiatnya oleh para ilmuan. Tumbuh-

tumbuhan memiliki manfaat sebagai obat dari berbagai macam penyakit. 

Tanaman binahong dan anting-anting memiliki manfaat seperti tumbuhan yang 

telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-An’am ayat 99. Masyarakat Beringin 



10 

Kencana meyakini hal tersebut meskipun tumbuhan anting-anting hanya 

merupakan tanaman perdu yang tumbuh liar di alam. Peneliti juga meyakini 

tanaman anting-anting memiliki kegunaan sebagai antibioik alami dan manfaat 

lainnya yang belum diketahui manusia. Tumbuhan anting-anting adalah ciptaan 

Allah SWT. dan semua yang diciptakan-Nya pasti memiliki manfaat. 

                             

           

Artinya: dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara 

keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-

orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan 

masuk neraka. (QS. Shaad: 27) 

Masalah-masalah yang telah diuraikan di atas melatar belakangi saya untuk 

melakukan penelitian mengenai efektifitas ekstrak daun binahong (A. cordifolia) 

dan ekstrak daun anting-anting (A. indica) sebagai penghambat pertumbuhan 

bakteri penyebab gatal-gatal pada kulit manusia. 

Kegiatan belajar hakikatnya adalah proses dimana seorang pendidik 

menyampaikan sebuah informasi kepada peserta didik. Penyampaian informasi 

yang maksimal tentu didukung oleh metode dan media pemebelajaran yang tepat. 

Salah satu media pembelajaran yang efektif digunakan adalah buku panduan 

praktikum. Petunjuk praktikum sebagai media pembeajan dimaksudkan untuk 
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membantu siswa belajar secara terarah (guided discovery activities). Hal ini 

berarti melalui praktikum siswa diharapkan dapat menjawab permasalahan dari 

topik pembelajaran yang mereka lakukan.. Penelitian ini dapat dijadikan sumber 

belajar dalam bentuk buku panduan praktikum yang berkaitan dengan materi 

archaebacteria dan eubacteria pada KI4 dan KD 4.5, biologi SMA kelas X 

semester ganjil. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Banyak terbentuk genagan air yang berasal dari tempat-tempat kotor 

pada saat musim penghujan. 

2. Banyak anak-anak yang senang bermain di genangan air tanpa 

memperdulikan keadaan lingkunan sekitarnya. 

3. Banyak bakteri yang hidup di dalam genangan air hujan, terutama 

bakteri penyebab penyakit infeksi kulit, yaitu S. aureus. 

4. Banyaknya kasus serangan penyakit infeksi dan penyakit lainnya yang 

telah disebabkan oleh S. aureus. 

5. Masyarakat saat ini sering menggunakan antibiotik untuk mengatasi 

masalah yang di sebabkan oleh bakteri atau kuman, sehingga 

mengakibatkan peningkatan resistensi bakteri terhadap antibiotik. 
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6. Tanaman Binahong (A. cordifolia) belum terlalu familiar di 

masyarakat, khususnya di Ds. Beringin Kencana, Kec. Candipuro, 

Lampung Selatan, sehingga budi daya tanaman ini masih sangat 

jarang dilakukan oleh masyarakat padahal tanaman ini memiliki 

khasiat dalam menangani berbagai penyakit dan infeksi. 

7. Masyarakat umumnya belum mengetahui bahwa masih banyak 

tanaman perdu yang memiliki khasiat hampir sama dengan tanaman 

binahong, seperti tanaman anting-anting (A. indica). 

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. 

2. Subjek penelitian ini adalah ekstrak daun tanaman Binahong (A. 

cordifolia) dan daun tanaman anting-anting (A. indica). 

3. Parameter penelitian ini adalah efektifitas antibakteri ekstrak daun 

tanaman Binahong (A. cordifolia) dan daun tanaman anting-anting (A. 

indica) terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan 

masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ektrak daun tanaman binahong (A. cordifolia) dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus? 

2. Apakah ektrak daun tanaman anting-anting (A. indica) dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus? 

3. Apakah campuran ektrak daun tanaman binahong (A. cordifolia) dan 

daun tanaman anting-anting (A. indica) dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri S. aureus? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

menyimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui efektifitas antibakteri ektrak daun tanaman 

binahong (A. cordifolia) terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus. 

2. Untuk mengetahui efektifitas antibakteri ektrak daun tanaman anting-

anting (A. indica) terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus. 

3. Untuk mengetahui efektifitas antibakteri campuran ektrak daun 

tanaman binahong (A. cordifolia) dan daun tanaman anting-anting (A. 

indica) terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus. 
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F. Kegunaan Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka kegunaan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti yaitu menambah wawasan dalam ilmu Biologi dan 

sebagai sumber data dalam menyusun skripsi yang merupakan salah 

satu syarat untuk menempuh ujian sarjana. 

2. Bagi masyarakat luas yaitu sebagai solusi alternatif sederhana yang 

relatif murah, mudah, dan aman dilakukan untuk menanggulangi 

masalah serangan penyakit yang disebabkan oleh bakteri S. aureus. 

3. Untuk menambah wawasan masyarakat yang belum mengetahui 

khasiat yang dimiliki oleh tanaman-tanaman tradisional yang mudah 

dijumpai di lingkungan sekitar mereka, khususnya tanaman Binahong 

(A. cordifolia) dan tanaman anting-anting (A. indica). 

4. Sebagai informasi bagi peneliti dan lemabaga kesehatan tentang 

efektifitas antibakteri ekstrak daun tanaman binahong (A. cordifolia) 

dan daun tanaman anting-anting (A. indica) terhadap pertumbuhan 

bakteri S. aureus. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tanaman Binahong (Anredera cordifolia) 

Binahong merupakan tumbuhan menjalar dan merambat yang berumur 

panjang (perenial). Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di cuaca tropis dan 

subtropis, pertumbuhannya bisa menjapai panjang ± 5 meter. Binahong dengan 

nama latin Anredera cordifolia adalah tanaman obat potensial yang dapat 

mengatasi berbagai penyakit. Tanaman ini cukup dikenal di Negara Eropa 

maupun Amerika, namun para ahli disana belum tertarik untuk meneliti serius dan 

mendalam. Binahong termasuk dalam famili Basellaceae yang merupakan salah 

satu tanaman obat. Bagian tanaman binahong hampir semuanya dapat 

dimanfaatkan mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan buahnya, tetapi yang 

paling sering dimanfaatkan untuk kesehatan atau sebagai obat herbal adalah 

bagian daun.1 

 

                                                           
1  Darma Susetya, Khasiat dan Manfaat Daun Ajaib Binahong (Yogyakarta: Pustaka Baru 

Press, 2013), h. 11-12. 
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1. Klasifikasi Tanaman Binahong (A. cordifolia) 

Tanaman binahong atau dengan nama latin A. cordifolia secara ilmiah 

diklasifikasikan sebagai berikut:2 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta(Menghasilkan biji) 

Divisi : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas : Magnoliopsida (Berkeping dua/ dikotil) 

Sub Kelas : Hamamelidae 

Ordo : Caryophyllales 

Famili : Basellaceae 

Genus : Anredera 

Spesies : Anredera cordifolia (Ten.) Steenis 

2. Deskripsi Tanaman Binahong (A. cordifolia) 

Tanaman binahong belum terlalu familiar di kalangan masyarakat 

Indonesia. Tumbuhan ini memiliki struktur tubuh yang tidak jauh berbeda dengan 

tanaman merambat lainnya. Morfologi tanaman binahong sebagian dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 3 

 

Gambar 2.1 

Tanaman Binahong (A. cordifolia) 

                                                           
2  Ibid. h. 17. 
3  Tanaman Binahong (On-line), tersedia di: https:// http://binahong.org/wp-

content/uploads/2016/05/manfaat-daun-binahong-2.jpg (Diakses pada 12 Januari 2017, 07:08) 

http://binahong.org/wp-content/uploads/2016/05/manfaat-daun-binahong-2.jpg
http://binahong.org/wp-content/uploads/2016/05/manfaat-daun-binahong-2.jpg
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Secara morfologi, tanaman binahong sangat mudah untuk dikenali. Akar, 

batang, daun, bunga, dan buahnya memiliki kekhasan tersendiri jika dibandingkan 

dengan tanaman lainnya. Binahong ternasuk tumbuhan merambat sekulen yang 

memiliki akar berbentuk rimpang dan berdaging lunak.4 

Tumbuhan A. cordifolia memiliki batang yang lunak, berbentuk silindris, 

saling membelit, dan berwarna kemerahan. Bagian dalamnya solid sedangkan 

permukaannya halus. Jika tanaman sudah tua, batangnya berubah berwarna putih 

kusam dan agak mengeras. Panjang batang dan cabang tanaman binahong bisa 

mencapai 20-30 m. Diameter pangkal batang mencapai 3,5 cm pada tanaman 

umur tiga tahun, membentuk semacam umbi atau rimpang yang melekat di ketiak 

daun dengan bentuk tak beraturan serta bertekstur kasar.5 

Daun tanaman binahong yang segar berwarna hijau. Daunnya tunggal, 

bertangkai pendek (subsessile), susunannya berseling, berbentuk jantung 

(cordata) dengan perbandingan panjang dan lebar 2:1.6 Panjang daunnya adalah 

5-10 cm dan lebar 3-7 cm. Tebal daun adalah 0,1-0,2 mm dan panjang tangkai 

daun 1-3 cm. Helaian daun tipis lemas, ujungnya runcing, pangkalnya berlekuk, 

tepinya rata, permukaannya agak licin, dan bisa dimakaan.7 

Bunga binahong keluar dari ketiak daun pada setiap ranting.  Dari setiap 

tangkai bunga akan keluar 40-60 kuntum bunga berwarna putih yang berukuran 

                                                           
4  Ibid. h. 18. 
5  Indra Pradana, Daun Sakti Penyembuh Segala Penyakit (Yogyakarta: OCTOPUS 

Publishing House, 2013), h. 51. 
6  Lina Mardiana, Daun Ajaib Tumpas Penyakit (Jakarta: Penyebar Swadaya, 2013), h. 94. 
7  Indra Pradana, Op.Cit. h. 51. 
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kecil, mahkotanya berwarna krem keputih putihan berjumlah lima helai tidak 

berlekatan, bunga majemuk berbentuk tandan, bertangkai panjang, panjang helai 

mahkota adalah 0,5-1 cm, dan berbau harum. Bunga akan muncul pada tanaman 

yang sudah berumur 2,5-3 tahun.8 

Tanaman binahong yang sudah tumbuh lama, yaitu berumur kurang lebih 3 

tahun akan menghasilkan buah berbentuk umbi. Umbi akan keluar dari ketiak 

daun binahong. Umbi yang keluar dari setiap ketiak daun binahong pada awalnya 

berbentuk bulat agak kasar. Ia keluar seperti bulu dengan ukuran panjang sekitar 

1-3 mm. Umbi yang sebenarnya muncul setelah berumur dua bulan lebih. Kulit 

umbi berwarna hijau kecoklatan dan daging umbi berwarna putih. Panjang umbi 

adalah 5-17 cm dan diameternya 1-4 cm.9 

3. Kandungan Kimia dan Manfaat Daun Binahong (A. cordifolia) 

Tanaman binahong sudah sejak lama terkenal memiliki khasiat dalam 

mempercepat pemulihan kesehatan pascaoperasi, melahirkan, khitan, dan segala 

luka-luka dalam. Daunnya pun mujarab untuk mengobati radang usus, 

melancarkan dan menormalkan peredaran darah, serta tekanan darah, mencegah 

stroke, asam urat, maag, menambah vitalitas tubuh, mengatasi ambeien, diabetes, 

hingga menjadi obat konstipasi atau sembelit. Berbagai khasiat binahong tersebut 

tidak terlepas dari kandungan kimia yang ada di dalamnya. 

                                                           
8  Ibid. h. 51-52. 
9  Ibid. h. 52. 
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Menurut Yulia Mangan dalam bukunya yang berjudul Solusi Sehat 

Mencegah dan Mengobati Kanker, kandungan tanaman binahong masih belum 

banyak diketahui. Namun berdasarkan manfaat dan efek farmakologisnya jika 

dikonsumsi, binahong diduga memiliki kandungan antioksidan dan antivirus yang 

cukup tinggi. Sedangkan para peneliti dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta 

dalam hasil penelitian pendahuluannya menyatakan bahwa pada kultur  in vitro 

daun binahong terkandung senyawa aktif flafonoid, alkaloid, terpenoid, dan 

saponin.10 Menurut Darma Susetya juga menjelaskan kandungan kimia binahong 

yang hampir sama, yaitu mengandung saponin, triterpenoid, asam oleanolik, 

polifenol, flafonoid, alkaloid, protein, dan asam askorbat. 

a. Saponin 

Saponin adalah glikosida, yaitu metabolit sekunder yang banyak 

terdapat di alam, terdiri dari gugus gula yang berikatan dengan aglikon atau 

sapogenin. Pada tanaman binahong saponin banyak ditemukan pada akar 

dan daun yang memiliki banyak manfaat karena bersifat antibakteri dan 

antivirus.11 Keberadan senyawa kimia pada tanaman binahong dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini.12 

                                                           
10 Ibid. h. 53. 
11  Lina Mardiana, Op.Cit. h. 99. 
12  Supra catatan kaki nomor 11. 
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Tabel 2.1 

Keberadaan Senyawa Saponin pada Binahong 

Bagian Tanaman Daun Segar 
Daun 

Kering 

% Saponin di 

Daun Kering (20 mg) 

Daun Ada Ada 28,14 

Batang Ada Ada 3,65 

Bunga Ada Ada 43,15 

Rimpang Ada Ada - 

 

Tabel 2.2 

Keberadaan Senyawa Kimia pada Binahong 

Bagian Tanaman Terpenoid Steroid Glikosida Alkaloid 

Daun Ada Ada Ada Ada 

Batang Ada Ada Ada Ada 

Bunga Ada - Ada - 

Rimpang Ada - Ada - 

“Saponin merupakan senyawa aktif permukaan dan bersifat seperti 

sabun. Penyarian senyawa saponin akan memberikan hasil yang lebih 

baik sebagai antibakteri jika menggunakan pelarut polar seperti etanol 

70%. Pada hidrolisis, saponin menghasilkan aglikon yang disebut 

sapogenin (sebagai kortison). Berdasarkan strukturnya, saponin ada 

dua yaitu steroid dan triterpenoid. Saponin steroid terdapat dalam 

tumbuhan monokotil, dan saponin triterpenoid terdapat dalam 

tumbuhan dikotil. Saponin mengacu pembentukn kolagen, yaitu 

protein struktur yang berperan dalam proses penyembuhan luka.”13 

Triterpenoid pada daun binahong memiliki turunan berupa senyawa 

asam oleanolik. Senyawa ini berfungsi untuk melindungi dan mencegah 

masuknya racun ke dalam sel serta meningkatkan pertahanan sel. Asam 

oleanolik memiliki kandungan nitrit oksida sebagai antioksidan yang dapat 

membunuh bakteri. Adanya senyawa ini akan memperkuat daya tahan sel 

terhadap infeksi dan memperbaiki sel sehingga dapat beregenerasi dengan 

baik. 
                                                           

13  Darma Susetya, Op.Cit. h. 19. 
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“Asam oleanolik merupakan golongan triterpenoid yang merupakan 

antioksidan pada tanaman. Asam oleanolik memiliki mekanisme 

perlindungan dengan mencegah masuknya racun ke dalam sel dan 

meningkatkan sistem pertahanan sel. Asam oleanolik juga memiliki 

zat anti inflamasi. Kandungan nitrit oksida pada asam oleanolik juga 

menjadi antioksidan, yang dapat berfungsi sebagai toksin yang kuat 

untuk membunuh bakteri. Jadi dengan adanya asam oleanolik ini akan 

memperkuat daya tahan sel terhadap infeksi dan memperbaiki sel 

sehingga dapat beregenerasi dengan baik. Senyawa saponin 

triterpenoid pada daun binahong dapat menurunkan gula darah 

sehingga dapat pula menurunkan terjadinya infeksi pada luka. 

Triterpenoid sendiri merupakan senyawa terpenoid yang merupakan 

hasil metabolit sekunder tumbuhan. Terpenoid disebut juga dengan 

minyak atsiri, berfungsi sebagai pelindung dari gangguan hama bagi 

tumbuhan tersebut dan sekitarnya.”14 

 

b. Polifenol dan Flavonoid 

Polifenol merupakan senyawa dengan inti benzena lebih dari satu. 

Polifenol mudah larut dalam air karena bersifat polar. Flavonoid termasuk 

salah satu kelompok senyawa aromatik yang termasuk polifenol dan 

mengandung antioksidan.15 Beragam riset menunjukan flafonoid dari 

ekstrak daun binahong memiliki aktifitas farmakologi sebagai antiinflamasi, 

analgesik, dan antioksidan. Mekanisme antiinflamasi, misalnya terjadi 

melalui efek penghambatan pada jalur metabolisme asam arakhidona, 

pembentukan prostaglandin, hingga pelepasan histamin pada radang.16 

Antioksidan merupakan kemampuan suatu zat agar mudah teroksidasi, 

sehingga udara/ oksigen akan mengoksidasi senyawa antioksidan tersebut 

                                                           
14  Ibid. h. 21-22. 
15  Ibid. h. 20. 
16  Lina Mardiana, Op.Cit. h. 97. 
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terlebih dahulu sebelum mengoksidasi senyawa lain. Zat antioksidan adalah 

zat yang sangat mudah teroksidasi oleh udara (oksigen). Zat radikal bebas 

dalam tubuh dapat diuraikan dengan senyawa zat antioksidan. flavonoid 

dikatakan antioksidan alami karena dapat menangkap radikal bebas dengan 

membebaskan atom hidrogen dari gugus hidroksilnya.17 

c. Alkaloid 

Alkaloid merupakan golongan zat tumbuhan sekunder terbesar. 

Alkaloid mencangkup senyawa bersifat basa yang mengandung satu 

atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam gabungan, sebagai bagian 

dari sistem siklik. Alkaloid sering kali beracun bagi manusia dan yang 

mempunyai kegiatan fisiologi yang menonjol, jadi digunakan secara 

luas dalam bidang pengetahuan. Alkaloid biasanya tidak berwarna, 

sering kali bersifat optis aktif, kebanyakan berbentuk kristal tetapi 

hanya sedikit yang berupa cairan (misalnya nikotina) pada suhu 

kamar.18 

 

d. Protein 

Binahong juga memiliki protein dengan berat molekul besar yang 

akan menjadi antigen lalu memicu memacu pebentukan antibodi. Protein 

tersebut juga dapat menstimulasi produksi nitrit oksida. Nitrit oksida 

mampu meningkatkan aliran darah yang membawa nutrisi ke tiap jaringan 

sel. Selain itu nitrit oksida merangsang tubuh untuk memproduksi hormon 

pertumbuhan yang berguna untuk menstimulasi pertumbuhan dan 

reproduksi sel yang rusak. Manfaat protein bagi tubuh kita sangat banyak, 

                                                           
17  Darma Susetya, Op.Cit. h. 20-21. 
18  Ibid. h. 19. 
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salah satu diantaranya adalah sebagai pertahanan tubuh atau imunisasi 

pertahanan tubuh dalam bentuk antibodi.19 

e. Asam Askorbat 

Asam askorbat (vitamin C) dapat meningkatkan daya tahan tubuh 

terhadap infeksi, berfungsi dalam pemeliharaan membran mukosa, 

mempercepat penyembuhan, dan sebagai antioksidan. Asam askorbat 

penting untuk mengaktifkan enzim polil hidroksilase yang menunjang 

tahap hidroksilasi dalam pemebentukan kolagen. Peran utama vitamin 

C adalah dalam pembentukan kolagen interseluler. Kolagen 

merupakan senyawa protein yang banyak terdapat dalam tulang 

rawan, kulit bagian dalam, dentin dan vascular endothelium. Asam 

askorbat sangat penting peranannya dalam proses hidroksilin dua 

asam amino prolin dan lisin menjadi hidroksin prolin dan 

hidroksilisin. Kedua senyawa ini merupakan senyawa komponen 

kolagen yang penting. Penjagaan agar fungsi itu tetap banyak 

dipengaruhi oleh cukup tidaknya kandungan vitamin Cdalam tubuh. 

Peranannya adalah dalam proses penyembuhn luka serta daya tahan 

tubuh melawan infeksi, penyakit dan stress.20 

 

4. Penyebaran Tanaman Binahong (A. cordifolia) 

Tanaman binahong (A. cordifolia) adalah tanaman obat yang mudah tumbuh 

dan berkembang di berbagai tempat. A. cordifolia dapat tumbuh dengan baik di 

dataran rendah maupun tinggi dan di cuaca tropis serta subtropis. Binahong sangat 

cocok tumbuh di tanah dengan kondisi lingkungan yang dingin dan lembab. 

Keunggulan binahong adalah mudah diperbanyak secara vegetatif dengan akar 

                                                           
19  Ibid. h. 22-25. 
20  Ibid. h. 22-27. 
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rimpang. Dari akar rimpang tua yang dipotong dan ditanam, binahong mulai 

tumbuh dua sampai tiga pekan pascatanam.21 

Tanaman A. cordifolia berasal dari China dengan nama asli Dheng San Chi 

dan menyebar ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Di Benua Eropa maupun 

Amerika, tanaman ini cukup dikenal, tetapi para ahli di sana belum tertarik 

untukmeneliti serius dan mendalam, padahal beragam khasiatnya sebagai obat 

telah diakui.22 Astrid Savitri dalam bukunya menyatakan bahwa binahong diduga 

berasal dari kawasan kering Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brazil, dan Argentina 

Selatan. Pada tahun 1800-an, tanaman ini diperkenalkan oleh imigran Portugal 

hingga ke Amerika dan Inggris. Di Indonesia binahong banyak ditemukan di 

berbagai tempat dan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit.23 

Tanaman binahong sering digunakan di Indonesia sebagai hiasan gapura 

yang melingkar di atas jalan taman. Masyarakar juga memanfaatkan binahong 

untuk membantu proses penyembuhan penyakit-penyakit berat, seperti stroke, 

asam urat, dan diabetes. Kandungan bahan kimia di dalam tumbuhan inilah yang 

membuat binahong dapat dijadikan obat. 

Binahong memang belum banyak dikenal oleh masyarakat di Indonesia. 

Tanaman menjalar ini biasanya hanya dimanfaatkan sebagai tanaman hias. 

Padahal di China tanaman ini merupakan obat penting di kalangan para tabib atau 

                                                           
21  Lina Mardiana, Op.Cit. h. 98. 
22  Indra Pradana, Op.Cit. h. 50. 
23  Astrid Savitri, Tanaman Ajaib! Basmi Penyakit dengan TOGA (Tanaman Obat 

Keluarga) (Jakarta: Ibit Publisher, 2013), h. 22. 
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ahli pengobatan. Tanaman binahong juga populer di Vietnam dan Taiwan sebagai 

hidangan wajib.24 

B. Tanaman Anting-anting (Acalypha indica) 

Tanaman anting-anting merupakan tumbuhan semak yang sangat mudah 

kita jumpai. Masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa tanaman ini 

hanya tanaman liar yang tumbuh di kebun-kebun. Tumbuhan ini termasuk ke 

dalam golongan acalypha yang sebenarnya berpotensi sebagai obat. 

1. Klasifikasi Tanaman Anting-anting (A. indica) 

Dalam ilmu taksonomi, tanaman anting-anting (A. indica) diklasifikasikan 

sebagai berikut.25 

Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Class : Dicotyledoneae 

Ordo : Euphorbiales 

Family : Euphorbiaceae 

Genus : Acalypha 

Spesies : Acalypha indica Linn. 

 

2. Deskripsi Tanaman Anting-anting (A. indica) 

Anting-anting dengan nama ilmiah A. indica merupakan tanaman semak 

yang biasanya hidup menggerombol. Batangnya tegak, bulat, halus dan berwarna 

                                                           
24  Lina Mardiana, Op.Cit. h. 94. 
25  Rima Putri Tunas Kartika, Perbandingan Pengaruh Ekstrak Kasar Daun Ekor Kucing 

(Acalypha hispida Brumm F.) dan Daun Anting-anting (Acalypha indica) terhadap pertumbuhan 

Bakteri Staphylococcus aureus secara In Vitro, (Surakarta: UNS-FMIPA, Jurusan Biologi, 2009), 

h. 10. 
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hijau. Daunnya tipis hijau dengan panjang berkisar antara 3-4 cm dan lebar 2-3 

cm. Morfologi tanaman A. indica dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 26 

 

Gambar 2.2 

Tanaman Anting-anting (A. indica) 

“Anting-anting (A. indica Linn.) adalah tanaman semak, tinggi ± 1,5 meter. 

Biasanya hidup bergerombol atau tersebar. Batangnya tegak, bulat, 

berambut halus, hijau. Daunnya tunggal, tersebar, bentuk belah ketupat, 

ujung runcing, pangkal membulat, tipis, tepi bergerigi, pertulangan 

menyirip, panjang 3–4 cm, lebar 2–3 cm, tangkai silindris, dan berwarna 

hijau. Bunganya majemuk, bentuk bulir, berkelamin satu, di ketiak daun dan 

ujung cabang, bulir betina lebih pendek, lebih tegak dan lebih jorong dari 

pada bulir jantan, dan memiliki daun pelindung menjari, terbagi dalam 5–15 

taju yang sempit, bunga jantan duduk dalam gelendong sepanjang sumbu 

bulir. Bakal buah beruang tiga, berambut, tangkai putik silindris, putih 

kehijauan atau merah pucat, mahkota bulat telur, bertaju, berambut, bulat 

panjang, dan berwarna coklat.”27 

 

3. Kandungan Kimia dan Manfaat Daun Anting-anting (A. indica) 

“Tanaman anting-anting secara keseluruhan mengandung saponin, tanin, 

flavonoid, minyak atsiri, alcalyphin (sejenis sianogenik glikosid), Diterpene 

ester dan resin. Batang dan akarnya mengandung saponin, flavonoid dan 

tanin. Sedangkan daunnya mengandung senyawa saponin, tanin, flavonoid, 

                                                           
26  Tanaman Anting-anting (On-line), tersedia di: http://www.lihat.co.id/wp-

content/uploads/2016/08/tanaman_anting-anting.jpg (Diakses pada 15 Januari 2017, 08:47) 
27  Rima Putri Tunas Kartika, Op.Cit. h. 10-11. 

http://www.lihat.co.id/wp-content/uploads/2016/08/tanaman_anting-anting.jpg
http://www.lihat.co.id/wp-content/uploads/2016/08/tanaman_anting-anting.jpg
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acalyphin dan minyak atsiri. Minyak atsiri bersifat polar dan dapat larut 

dalam air dan etanol, minyak atsiri dapat menghambat pertumbuhan atau 

mematikan kuman dengan mengganggu proses terbentuknya membran dan 

dinding sel, yaitu membran atau dinding sel tidak terbentuk atau terbentuk 

tidak sempurna. Kandungan minyak atsiri bersifat antibakteri juga 

antiseptik. Daun anting-anting berkhasiat untuk pencahar dan obat sakit 

mata.”28 

 

C. Ekstrak dan Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewanai menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan. Sedangkan ekstraksi adalah proses pemisahan atau pemindahan 

kandungan kimia yang dapat larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan 

pelarut cair.29 Simplisia yang diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat 

larut dan senyawa yang tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein dan 

lain-lain. Dengan diketahuinya senyawa aktif yang terkandung dalam simplisia 

akan mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat. 

                                                           
28  Ibid. 
29  Fitri Rahmadani, “Uji Aktivitas Antibakteri dari Ekstrak Etanol 96% Kulit Batang Kayu 

Jawa (Lannea coromandelica) terhadap Bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Helicobacter pylori, Pseudomonas aeruginosa”. (Skripsi Program Sarjana Kesehatan, Farmasi 

UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015), h. 6-7. Tersedia di: 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/29201/1/FITRI%20RAHMADANI-

FKIK.pdf (29 Januari 2017) 
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Jenis-jenis metode ekstraksi yang dapat digunakan adalah meserasi, 

Ultrasound-Assisted Solvent Extraction, Perkolasi, Soxhlet, serta Reflux dan 

Destilasi Uap.30 

1. Meserasi 

Meserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. Cara 

ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri. Metode ini dilakukan 

dengan memasukan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam wadah inert 

yang tertutup rapat pada suuhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel 

dengan penyaringan. Kerugian utama dari metode meserasi ini adalah memakan 

banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan 

beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa senyawa mungkin saja sulit 

diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, metode mesesari dapat 

menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat termolabil. 

2. Ultrasound-Assisted Solvent Extraction 

Merupakan metode meserasi yang dimodifikasi dengan menggunakan 

bantuan ultrasound (sinyal dengan frekuensi tinggi, 20KHz). Wadah yang berisi 

serbuk sampel ditempatkan dalam wadah ultrasonic dan ultrasound. Hal ini 

                                                           
30  Mukhriani, “Ekstraksi, Pemisahan Senyawa, dan Identifikasi Senyawa Aktif”. Jurnal 

Studi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, Vol. 7 No. 2 (2014), h. 362-363. 

Tersedia di: http://download.portalgaruda.org/article.php?article=184155&val=6399&title (diakses 

29 Januari 2017) 
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dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik pada sel hingga menghasilkan 

rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat menyebabkan peningkatan kelarutan 

senyawa dalam pelarut dan meningkatkan hasil ekstraksi. 

3. Perkolasi 

Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam 

sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi dengan kran pada bagian 

bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan dibiarkan 

menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah sampel 

senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika sampel 

dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. 

Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak 

waktu. 

4. Soxhlet 

Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung 

selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas 

labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan 

suhu penangas diatur di bawah suhu refluk. Keuntungan dari metode ini adalah 

proses ekstraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil 

kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan 

banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat 

terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik didih. 
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5. Reflux dan Destilasi Uap 

Pada metode reflux, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu 

yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik 

didih. Uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Destilasi uap memiliki 

proses yang sama dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial 

(campuran berbagai senyawa menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi 

dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak  saling bercampur) ditampung 

dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Kerugian dari kedua metode ini 

adalah senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi. 

D. Pelarut 

Larutan adalah campuran yang membentuk satu fasa, yaitu yang mempunyai 

sifat dan komposisi yang sama antara satu bagian dengan bagian lain di dekatnya. 

Kebanyakan larutan mempunyai salah satu komponen yang besar jumlahnya. 

Komponen yang besar itu disebut pelarut (solvent) dan yang lain disebut zat 

terlarut (solute). Contohnya 1 gram gula dicampur dengan 1.000 ml air 

membentuk larutan gula dalam air. Demikian juga 10 ml alkohol dicampur 

dengan 100 ml air, terbentuk larutan alkohol dalam air. Sebaliknya, 100 ml 

alkohol dengan 10 ml air membentuk larutan air dalam alkohol. Akan tetapi 

karena air dan alkohol merupakan dua cairan yang dapat saling melarutkan, maka 
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biasanya larutan ini dinyatakan dalam persentase alkohol, misalnya 25%, 40%, 

75% dan sebagainya.31 

Pelarut adalah zat yang digunakan sebagai media untuk melarutkan zat lain. 

Sifat pelarut yang baik untuk ekstraksi yaitu toksisitas dari pelarut yang rendah, 

mudah menguap pada suhu rendah, dapat mengekstraksi komponen senyawa 

dengan cepat, dapat mengawetkan dan tidak menyebabkan ekstrak terdisosiasi. 

Pemilihan pelarut disesuaikan dengan senyawa yang ditargetkan. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi pemilihanpelarut adalah jumlah senyawa yang akan 

diekstraksi, laju ekstraksi, keragaman senyawa yang akan diekstraksi, kemudahan 

dalam penanganan ekstrak untuk perlakuan berikutnya, toksisitas pelarut, 

potensial bahaya kesehatan dari pelarut. 

Berbagai jenis pelarut yang dapat digunakan dalam prosedur ekstraksi 

adalah air, aseton, alkohol, kloroform, n-heksana, dan etil asetat.32 

1. Air 

Air adalah pelarut universal, biasanya digunakan untuk mengekstraksi 

produk tumbuhan dengan aktivitas antimikroba. Meskipun penyembuhan secara 

tradisional menggunakan air sebagai pelarut, tetapi ekstrak tubuhan dari pelarut 

organik telah ditemukan untuk memberikan aktivitas antimikroba lebih konsisten 

dibandingkan dengan ekstrak air. Air juga melarutkan flavonoid yang tidak 

                                                           
31  Syukri S., Kimia Dasar Jilid 2 (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1999), h. 351-

352. 
32  Fitri Rahmadani, Op.Cit. h. 10-11.  
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memiliki aktivitas signifikan terhadap antimikroba dan senyawa fenolat yang larut 

dalam air yang mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. 

2. Aseton 

Aseton melarutkan beberapa komponen senyawa hidrofilik dan lipofilik dari 

tumbuhan. Keuntungan pelarut aseton yaitu dapat bercampur dengan air, mudah 

menguap dan memiliki toksisitas rendah. Aseton digunakan terutama untuk studi 

antimikroba dimana banyak senyawa fenolik yang terekstraksi dengan aseton. 

3. Alkohol 

Aktivitas antibakteri yang lebih tinggi dari ekstrak etanol dibandingkan 

dengan ekstrak air dapa dikaitkan dengan adanya jumlah polifenol yang lebih 

tinggi pada ekstrak etanol dibandingkan dengan ekstrak air. Etanol lebih mudah 

untuk menembus membran sel dalam mengekstrak bahan intraseluler dari 

tumbuhan. Metanol lebih polar dibanding etanol namun karena sifat yang toksik, 

sehingga tidak cocok digunakan untuk ekstraksi. 

4. Kloroform 

Terpenoid lakton telah diperoleh dengan ekstraksi berturut-turut 

menggunakan heksana, kloroform, dan metanol dengan konsentrasi aktivitas 

tinggi terdapat dalam fraksi kloroform. Kadang-kadang tanin dan terpenoid 

ditemukan dalam fase air, tetapi lebih sering diperoleh dengan pelarut semipolar. 
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5. n-Heksana 

n-Heksana mempunyai karakteristik sangat tidak polar, volatil, mempunyai 

bau khas yang dapat menyebabkan hilang kesadaran (pingsan). Berat molekul 

heksana adalah 86,2 gram/mol dengan titik leleh -94,3 sampai -95,30C. Titik didih 

n-Heksana pada tekanan 760mmHg adalah 66 sampai 710C. n-Heksana biasanya 

digunakan sebagai pelarut untuk ekstraksi minyak nabati. 

6. Etil Asetat 

Etil asetat merupakan pelarut dengan karakteristik semipolar. Etil asetat 

secara selektif akan menarik senyawa yang bersifat semipolar seperti fenol dan 

terpenoid. 

E. Bakteri 

Nama bakteri berasal dari kata “bakterion” (bahasa Yunani) yang berarti 

tongkat atau batang. Sekarang nama tersebut dipakai untuk menyebut sekelompok 

mikroorganisme yang bersel satu, tidak berklorofil (meskipun ada kecualinya), 

berbiak dengan pembelahan diri, serta demikian kecilnya sehingga hanya tampak 

dengan mikroskop.33 

Berdasarkan bentuk morfologinya, maka bakteri dapat dibagi atas tiga 

golongan, yaitu golongan basil, golongan kokus, dan golongan spiril.34 

                                                           
33  D. Dwidjoseputro, Dasar-dasar Mikrobiologi (Jakarta: Djambatan, 2010), h. 22. 
34  Ibid. 
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1. Golongan Basil 

Basil (dari bacillus) berbentuk serupa tonkat pendek, silindris. Sebagian 

besar bakteri berupa basil. Basil dapat bergandeng-gandengan panjang, 

bergandengan dua-dua, atau terlepas satu sama lain. Yang bergandeng-gandengan 

panjang disebut streptobasil, yang dua-dua disebut diplobasil. Ujung-ujung basil 

yang terlepas satu sama lain itu tumpul, sedang ujung-ujung yang masih 

bergandengan itu tajam. 

2. Golongan Kokus 

Kokus (dari coccus) adalah bakteri yang bentuknya serupa dengan bola-bola 

kecil. Golongan ini tidak sebanyak golongan basil. Kokus ada yang bergandeng-

gandengan panjang serupa tali leher, ini disebut streptokokus; ada yang 

bergandengan dua-dua, ini disebut diplokokus; ada yang mengelompok berempat, 

ini disebut tetrakokus; kokos yang mengelompok merupakan suatu untaian 

disebut stafilokokus; sedang kokus yang mengelompok serupa kubus disebut 

sarsina. 

3. Golongan Spiril 

Spiril (dari spirillum) ialah bakteri yang bengkok atau berbengkok-bengkok 

serupa spiral. Bakteri yang berbentuk spiral itu tidak banyak terdapat. Golongan 
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ini merupakan golongan yang paling kecil, jika dibanding dengan golongan kokus 

maupun golongan basil. Berikut ini gambar bentuk-bentuk bakteri.35 

 

Gambar 2.3 

Berbagai Bentuk basil, kokus, dan spiril, a1 streptobasil, a2 diplobasil, a3 

basil lepas, b1 streptokokus, b2 diplokokus, b3 tetrakokus, b4 stafilokkokus, 

b5 sarsina, c. beberapa bentuk spiril 

 

“Bentuk tubuh bakteri terpengaruhi oleh keadaan medium dan oleh usia. 

Maka untuk membandingkan bentuk serta besar-kesilnya bakteri perlulah 

diperhatikan bahwa kondisi bakteri itu harus sama, temperatur dimana 

piaraan itu disimpan harus sama, penyinaran oleh sumber cahaya apapun 

harus sama, dan usia piaraan pun harus sama. Pada umumnya bakteri dari 

piaraan yang masih muda, yaitu sekitar 6 sampai 12 jam, nampak lebih 

besar dari pada bakteri berasal dari koloni yang lebih tua. Bakteri dari 

koloni yang sudah tua sering menunjukan kelainan-kelainan seperti sel-sel 

yang mempunyai cabang, sel-sel yang agak besar dan tak beraturan 

bentuknya. Selain itu, di dalam piaraan yang agak tua selalu kedapatan sel-

sel yang sudah mati. Bakteri yang menunjukan kelainan-kelainan akan 

memperoleh bentuknya yang normal kembali, apabila dipiara di dalam 

medium yang baru.”36 

 

Bakteri dibagi dalam golongan gram positif dan gram negatif berdasarkan 

reaksinya terhadap pewarnaan. Perbedaan antara gram positif dan gram negatif 

                                                           
35  Ibid. h. 23. 
36  Ibid. 
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diperlihatkan dari ukuran dinding selnya. Bakteri gram positif lebih peka terhadap 

fenol, penisilin, dan resisten terhadap streptomisin. Ciri yang khas ini 

dipergunakan dalam penggolongan bakteri. 

F. Staphylococcus aureus 

Bakteri Staphylococcus aureus dalam ilmu taksonomi diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

Divisi : Schizophyta 

Kelas : Schizomycetes 

Ordo : Eubacteriales 

Famili : Micrococcaceae 

Genus : Staphylococcus 

Spesies : Staphylococcus aureus 

 

Staphylococcus berasal dari kata staphyle yang berarti kelompok buah 

anggur dan kokus yang berarti benih bulat. Kuman ini sering ditemukan sebagai 

kuman flora normal pada kulit dan selaput lendir pada manusia. S. aureus dapat 

menyebabkan infeksi baik pada manusia maupun hewan.37 Infeksi yang dilakukan 

oleh kuman ini menyebabkan penyakit pada manusia. Jaringan ataupun alat tubuh 

yang diinfeksi olehnya menimbulkan penyakit dengan tanda-tanda yang khas, 

peradangan, nekrosis, dan pembentukan abses. 

S. aureus memiliki bentuk sferis, jika menggerombol dalam susunan yang 

tidak teratur mungkin sisinya agak rata karena tertekan. Kuman ini memiliki 

diameter antara 0,8-1 mikron. Bakteri S. aureus yang berasal dari nanah dapat 

                                                           
37  Usman Chatib Warsa, et. al. Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran (Jakarta: Binarupa 

Aksara, 1994), h. 103. 
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terlihat sendiri, berpasangan, menggerombol dan bahkan tersusun seperti rantai 

pendek. Susunan gerombolan yang tidak teratur biasanya ditemukan pada sediaan 

dari pembenihan padat, sedangkan pada pembenihan kaldu biasanya ditemukan 

tersendiri atau tersusun sebagai rantai pendek. Kuman ini tidak bergerak, tidak 

berspora dan termasuk ke dalam bakteri gram positif. Pada kuman yang telah 

difagositosis dan pada biakan tua yang hampir mati kadang-kadang ditemukan 

gram negatif.38 

“Selnya berbentuk bola dengan garis tengah 0,8 – 1 µm tersusun dalam 

kelompok-kelompok tidak teratur. Beberapa strain membentuk kapsul, 

dinding selnya tersusun atas 3 komponen utama, yaitu peptidoglikan, asam 

teikoat dan protein-A, katalase positif akan dihasilkan pada sel yang tumbuh 

aerobik. Pada biakan cair juga terlihat kokus yang tunggal, berpasangan, 

tetrad dan berbentuk rantai. Kokus ini bersifat gram positif, tidak motil dan 

tidak membentuk spora. Dibawah pengaruh zat-zat kimia tertentu (misalnya 

penisilin) kuman ini dilisiskan atau berubah menjadi bentuk L, tetapi kuman 

ini tidak dipengaruhi oleh garam-garam empedu atau optokin. Kuman ini 

bersifat koagulase positif, berwarna kuning, bersifat hemolisa positif dan 

meragikan manitol.”39 

 

S. aureus dapat tumbuh dengan baik dalam kaldu biasa pada suhu 370C. 

Batas-batas suhu untuk pertumbuhannya adalah 150C sampai 400C, sedangkan 

suhu pertumbuhan optimum ialah 350C. Pertumbuhan terbaik dan khas yaitu pada 

suasana aerob, kuman ini juga bersifat anaerob fakultatif dan dapat tumbuh dalam 

udara yang hanya mengandung hidrogen. Kondisi pH optimum untuk 

pertumbuhan S. aureus ialah 7,4. Pada lempeng agar koloninya berbentuk bulat, 

diameter 1-2 mm, cembung, buram, mengkilat dan konsistensinya lunak. Warna 

                                                           
38  Ibid. 
39  Moch. Agus Krisno Budiyanto, Mikrobiologi Terapan (Malang: UMM Press, 2004), h. 

98-99. 
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khas yang dimiliki S. aureus ialah kuning keemasan, hanya saja intensitas 

warnanya dapat bervariasi. Pada lempeng darah ukuran koloninya lebih besar dan 

pada varietas tertentu dikelilingi oleh zona hemolisis.40 

Koloni yang masih sangat muda tidak berwarna, tetapi dalam 

pertumbuhannya terbentuk pigmen yang larut dalam alkohol, eter, kloroform,dan 

benzol. Pigmen ini termasuk dalam golongan lipokhrom dan akan tetap dalam 

koloni, tidak meresap ke dalam perbenihan, tetapi larut dalam eksudat jaringan 

sehingga nanah berwarna sedikit kuning keemasan yang dapat dijadikan petunjuk 

tentang adanya infeksi oleh kuman S. aureus. 

S. aureus merupakan termasuk jenis kuman yang paling kuat daya tahannya 

jika dibanding dengan semua bakteri yang tidak membentuk spora. Kuman ini 

dapat hidup berbulan-bulan dalam media agar miring, baik dalam lemari es 

maupun pada suhu kamar. Dalam keadaan kering pada benang, kertas, kain, dan 

dalam nanah dapat tetap hidup selama 6-14 minggu. Dalam berbagai zat kimia 

daya tahannya ialah sebagai berikut:41 

Tinc, jodii 25 : 1 menit 

H2O2 3% : 3 menit 

HgCl2 1% : 10 menit 

Fenol 2% : 15 menit 

Alkohol 50-70% : 1 jam 

“Kuman S. aureus mengandung polisakarida dan protein yang bersifat 

antigenik. Bahan-bahan ekstraseluler yang dibuat oleh kuman ini 

kebanyakan juga bersifat antigenik. Polisakarida yang ditemukan pada jenis 

yang virulen disebut polisakarida A, dan yang ditemukan pada jenis yang 

                                                           
40  Usman Chatib Warsa, Op.Cit. h. 104. 
41  Ibid. 
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tidak patogen disebut polisakarida B. Polisakarida A merupakan komponen 

dinding sel yang dapat dipindahkan dengan memakai asam trikhlorasetat. 

Antigen ini merupakan suatu kompleks peptidoglikan asam teikhoat dan 

dapat menghambat fagositose. Antigen protein A terletak di luar antigen 

polisakarida, kedua-duanya bersama-sama membentuk dinding sel 

kuman.”42 

G. Pemiaraan (Kultur) Bakteri 

Piaraan murni dapat diperoleh dari piaraan campuran (mixed culture) 

dengan cara sebagai berikut. 

“Kalau kita pertama kali mengadakan piaraan, biasanya yang kita peroleh 

itu suatu piaraan campuran. Misal, kita ambil bahan (sampel) dari udara, 

dari tanah, dari kotoran; kalau bahan itu kita sebarkan pada medium steril, 

akan tumbuhlah beraneka koloni yang masing-masing mempunyai sifat-sifat 

yang khas. Jika kita mengambil bahan dari salah satu koloni tersebut, 

kemudian bahan itu kita tanam pada medium baru yang steril, maka bahan 

itu akan tumbuh menjadi koloni yang murni, asalkan pekerjaan pemindahan 

itu dilakukan dengan cermat menurut teknik aseptik, yaitu menggunakan 

alat-alat yang steril dan aturan-aturan laboratorium tertentu. Piaraan yang 

kita peroleh dengan jalan demikian kita sebut piaraan pertama (primary 

culture), dan sifatnya murni. Piaraan semacam ini dapat disimpan, tetapi 

tiap-tiap waktu tertentu harus diadakan peremajaan dengan 

memindahkannya ke medium baru. Piaraan-piaraan yang diperoleh dari 

piaraan pertama disebut piaraan turunan (sub-culture).”43 

 

Dasar makanan yang paling baik bagi pemiaraan bakteri adalah medium 

yang mengandung zat-zat organik seperti rebusan daging, sayur-sayuran, sisa-sisa 

makanan, atau ramuan-ramuan yang dibuat oleh manusia. Medium yang banyak 

digunakan dalam pekerjaan rutin di laboratorium ialah kaldu cair dan kaldu agar. 

Medium ini tersusun dari pada: 

Kaldu bubuk 3 g 

                                                           
42  Ibid. 104-105. 
43  D. Dwidjoseputro, Op.Cit. h. 36. 
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Pepton 

Air Suling 

5 g 

1.000 g 

Jika diperlukan medium padat, maka kepadatannya ditambahkan 15 g agar-

agar. Medium ini disebut medium baku. Untuk keperluan penelitian yang 

berhubungan dengan serologi perlu ditambahkan 5 g NaCl.44 

Medium buatan manusia itu dapat berupa: 

1. Medium Cair 

“Medium cair yang biasa dipakai ialah kaldu yang disiapkan sebagai 

berikut. Kepada 1 liter air murni ditambahkan 3 g kaldu daging lembu dan 5 

g pepton. Pepton ialah protein yang terdapat pada daging, pada air susu, 

pada kedelai, dan pada putih telur. Pepton banyak mengandung N2, sedang 

kaldu berisi garam-garam mineral dan lain-lainnya lagi. Medium itu 

kemudian ditentukan pHnya 6,8 sampai 7, jadi sedikit asam atau netral; 

keadaan yang demikian sesuai bagi kebanyakan bakteri. Kaldu seperti 

tersebut di atas masih perlu disaring untuk kemudian dimasukan ke dalam 

tabung-tabung reaksi atau botol-botol. Penyaringan dapat dilakukan dengan 

kertas saring. Setelah tabung atau botol yang berisi medium kaldu tersebut 

disumbat dengan kapas, dapatlah mereka dimasukkan ke dalam alat 

pensteril (autoklaf).”45 

 

2. Medium Kental (Padat) 

“Dahulu kala orang lazim menggunakan kentang yang dipotong-potong itu 

serupa silinder untuk medium. Silinder kentang mentah dibuat dengan pipa 

besi, lalu potongan-potongan itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 

Kemudian tabung disumbat dengan kapas, dan setelah itu disterilkan di 

dalam autoklaf. Setelah kentang dingin kembali, permukaan atas dari 

silinder kentang dapat ditanami bakteri.”46 

 

                                                           
44  Ibid. h. 37. 
45  Ibid. h. 38. 
46  Ibid. h. 38-39. 
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Medium dari kentang mentah kini sudah sangat jarang sekali dipakai. 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan banyak ditemukan medium yang 

lebih efektif dijadikan sebagai biakan bakteri. Hasil penelitian menemukan 

medium dari kaldu dan agar-agar. Agar-agar ini merupakan salah satu jenis 

medium kental (padat) karena sifatnya yang dapat mengeras pada kondisi tertentu. 

“Suatu penemuan yang baik sekali ialah medium dari kaldu yang dicampur 

dengan sedikit agar-agar. Setelah medium itu disterilkan, dan kemudian 

dibiarkan mendingin, maka kita perolehlah medium padat. Gelatin dapat 

juga dipakai sebagai bahan pengental – dan memang dahulu orang biasa 

memakainya – tetapi sejak lama orang lebih suka menggunakan agar-agar. 

Agar-agar baru mencair pada suhu 95OC, sedangkan gelatin sudah mencair 

pada suhu 23OC. Dengan demikian medium yang mengandung gelatin perlu 

disimpan dalam tempat yang lebih dingin dari pada temperatur kamar, jika 

dikehendaki medium tersebut tetap dalam keadaan padat.”47 

 

Agar-agar ialah sekedar zat pengental, dan bukan zat makanan bagi bakteri. 

Gelatin sebaliknya dapat diencerkan oleh enzim-enzim bakteri. Gelatin diperoleh 

dari rebusan tulang-tulang, jadi gelatin itu zat serupa perekat. 

3. Medium yang Diperkaya 

“Kebanyakan bakteri suka tumbuh pada dasar makanan seperti disebut di 

atas. Tetapi bakteri patogen seperti Brucella abortus, Mycobacterium 

tuberculosis, Diplococcus pneumoniae, dan Neisseria gonorrhoeae 

memerlukan zat makanan tambahan berupa serum atau darah yang tidak 

mengandung fibrinogen lagi. Fibrinogen adalah zat yang menyebabkan 

darah menjadi kental, apabila keluar di luka. Serum atau darah itu 

dicampurkan ke dalam medium yang sudah disterilkan. Jika pencampuran 

ini dilakukan sebelum sterilisasi, maka serum atau darah tersebut akan 

mengental akibat pemanasan. Pada medium buatan Loeffler, serum 

dicampurkan di dalam dasar makanan sebelum sterilisasi. Medium ini baik 

sekali untuk memiara basil-basil dipteri. Juga medium yang memerlukan 

tambahan putih telur dibuat dengan cara demikian. Sering kali orang 

                                                           
47  Ibid. h. 39. 
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menambahkan susu atau air tomat kepada dasar makanan untuk 

menumbuhkan Lactobacillus dan beberapa spesies lainnya.”48 

 

4. Medium yang Kering 

“Pekerjaan laboratorium sekarang ini banyak dipermudah dengan telah 

adanya bermacam-macam medium yang tersedia dalam bentuk serbuk 

kering. Untuk menyiapkan medium tersebut, cukuplah orang mengambil 

sekian gram serbuk kering tersebut untuk dilarutkan dalam sekian liter air 

dan kemudian larutan itu disterilkan. Penentuan pH tidak perlu lagi, karena 

hal itu sudah dilakukan lebih dulu pada pembuatan serbuk.”49 

 

5. Medium yang Sintetik 

Medium sintetik berupa ramuan-ramuan zat anorganik tertentu yang 

mengandung zat karbon dan nitrogen. Bakteri autotrof dapat hidup dalam medium 

ini. Bakteri saprofit (saprobakteri) dapat juga dipiara di dalam medium ini asalkan 

kepada medium ini ditambahkan natrium sitrat dan natrium amonium fosfat; yang 

pertama merupakan sumber karbon, sedang yang kedua merupakan sumber 

nitrogen. Medium ini buatan koser, dan medium ini berguna untuk membedakan 

Aerobacter aerogenes dari Escherichia coli; yang pertama dapat hidup dalam 

medium ini, sedang yang kedua tidak. Medium yang hanya cocok untuk spesies-

spesies tertentu, dan tidak cocok untuk spesies-spesies yang lain, itu disebut 

medium selektif.50 

 “Medium sintetik itu umumnya dibuat secara eksperimental. Medium ini 

tidak menimbulkan zat-zat penolak, apabila masuk tubuh hewan atau 

manusia. Selanjutnya medium sintetik itu berguna sekali sebagai medium 

dasar dalam penyelidikan macam-macam vitamin, asam amino dan lain-lain. 

                                                           
48  Ibid. h. 39-40. 
49  Ibid. 40. 
50  Ibid. 
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Penyelidikan tentang ada tidaknya zat-zat tertentu dengan menggunakan 

mikroorganisme itu disebut analisis zat jadi atau bio-assay.”51 

 

H. Sterilisasi Medium dan Alat 

Jika medium dan alat-alat yang kita pergunakan dalam inokulasi itu tidak 

steril, maka kita tidak akan mungkin memperoleh piaraan bakteri yang kita 

inginkan. Oleh karena itu langkah pertama yang harus kita ambil sebelum kita 

mengadakan inokulasi ialah mengusahakan sterilnya medium serta alat-alat 

perlengkapannya. Sterilisasi ialah setiap proses (kimia atau fisik) yang membunuh 

semua bentuk hidup terutama mikroorganisme.52 

1. Sterilisasi Medium 

Sterilisasi medium dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya yaitu: 

a. Dalam abad 18 orang mensterilkan medium cukup dengan 

mendidihkan medium tersebut selama beberapa jam. Dengan jalan ini 

maka matilah semua benih kehidupan. Cara yang demikian ini 

dilakukan oleh Spallanzani (1729-1799) untuk membektikan tidak 

mungkinnya abiogenesis. 

b. Tyndallisasi. Metode ini berupa mendidihkan medium dengan uap 

untuk beberapa menit saja. Sehabis didiamkan satu hari – selama itu 

spora-spora sempat tumbuh menjadi bakteri vegetatif – maka medium 

tersebut dididihkan lagi selama beberapa menit. Akhirnya pada hari 

ketiga, medium tersebut dididihkan sekali lagi. Dengan jalan demikian 

ini diperolehlah medium yang steril, dan lagi pula, zat-zat organik 

yang terkandung di dalamnya tidak mengalami banyak perubahan 

seperti halnya pada poin 1. 

c. Dengan autoklaf, yaitu alat berupa tangkiminyak yang dapat diisi 

dengan uap. Medium yang akan disterilkan ditempatkan di dalam 

autoklaf ini selama 15 sampai 20 menit; hal ini bergantung kepada 

                                                           
51  Supra catatan kaki nomor 50. 
52  Aidilfiet Chatim, Suharto, Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran (Jakarta: Binarupa 

Aksara, 1994), h. 39. 
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banyak sedikitnya barang yang perlu disterilkan. Medium yang akan 

disterilkan itu lebih baik ditempatkan dalam beberapa botol yang agak 

kecil dari pada dikumpulkan dalam satu botol yang besar. Setelah 

pintu autoklaf ditutup rapat, barulah kran pada pipa uap dibuka, dan 

temperatur akan terus-menerus naik sampai 1210C. biasanya autoklaf 

sudah diatur demikian rupa, sehingga pada suhu tersebut, tekanan ada 

sebesar 15 lbs (pounds) per inch persegi yang berarti 1 atmosfer per 1 

cm2. Perhitungan waktu 15 atau 20 menit itu dimulai semenjak 

termometer pada autoklaf menunjuk 1210C. Setelah cukup waktu, 

maka kran uap ditutup, dan dengan demikian kita akan saksikan, 

bahwa suhu mulai turun sedikit demi sedikit, demikian pula 

manomater. Autoklaf tidak boleh dibuka sekonyong-konyong. Jika 

diperbuat demikian, maka isi botol yang ada di dalam autoklaf akan 

meluap ke mana-mana. Kita harus menunggu sampai manometer 

menunjukan 0, barulah autoklaf kita buka. Pendinginan dilakukan 

sedikit demi sedikit. Jika medium mengandung vitamin, gelatin atau 

bangsa gula, maka setelah sterilisasi sependek-pendeknya dalam 

autoklaf, medium tersebut haruslah segera didinginkan sesudahnya 

dikeluarkan dari autoklaf. Perbuatan ini perlu untuk menghindarkan 

terurainya zat-zat tersebut. Medium yang sudah steril dapat disimpan 

dalam almari es. 

d. Dengan Penyaringan (Filtrasi). Medium disaring dengan saringan 

porselin atau dengan tanah diatom. Dengan jalan ini, maka zat-zat 

organik tidakakan mengalami penguraian sama sekali. Hanya sayang, 

virus tak dapat terpisah dengan penyaringan semacam ini. Oleh karena 

itu, sehabis penyaringan, medium masih perlu dipanasi dalam 

autoklaf, meskipun tidak selama 15 menit dengan temperatur 1210C. 

penyaringan dapat dilakukan juga dengan saringan yang dibuat dari 

asbes. Saringan ini lebih murah dan lebih mudah penggunaannya dari 

pada saringan porselin. Saringan asbes dapat dibuang setelah dipakai, 

sedangkan saringan porselin terlalu mahal untuk dibuang, dan terlalu 

sulit untuk dibersihkan.53 

 

2. Sterilisasi Alat 

“Gelas, botol, pipa, pipet, yang sudah bersih tidak disterilkan di dalam 

autoklaf, karena barang-barang tersebut akan tetap basah sehabis sterilisasi. 

Alat-alat dari gelas dimasukan di dalam oven kering selama 2 – 3 jam pada 

temperatur 1600 – 1700C; hal ini bergantung kepada banyak sedikitnya 

muatan yang dimasukkan dalam oven. Kapas masih dapat bertahan dalam 

                                                           
53  D. Dwidjoseputro, Op.Cit. h. 41-43. 
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oven kering selama waktu dan pada temperatur seperti tersebut di atas. Alat-

alat yang belum bersih dan belum kering tidak boleh dimasukkan dalam 

oven kering. Pensterilan alat-alat dapat pula dilakukan dengan gas etilen 

oksida. Hal ini harus dikerjakan dengan hati-hati, karena ada bahaya 

letusan.”54 

 

I. Pengenceran dan Penanaman Bakteri (Inokulasi) 

Suatu sampel dari suatu suspensi yang berupa campuran bermacam-macam 

spesies diencerkan dalam suatu tabung tersendiri. Dari pengenceran ini kemudian 

diambil barang 1 ml untuk diencerkan lagi. Kalau perlu, dari enceran yang kedua 

ini diambil 1 ml untuk diencerkan lebih lanjut. Jika dari pengenceran yang ketiga 

ini diambil 0,1 ml untuk disebarkan pada suatu medium padat, kemungkinan besar 

kita akan mendapatkan beberapa koloni tumbuh dalam medium tersebut. Tetapi 

mungkinjuga kita hanya memperoleh satu koloni saja. Dalam hal yang demikian 

ini kita memperoleh satu koloni murni, dan selanjutnya spesies ini dapat kita 

jadikan piaraan murni. Jika kita belum yakin, kita dapat mengulang pengenceran 

dengan menggunakan koloni ini sebagai sampel.55 Setelah pengenceran dilakukan 

baru kemudian dapat dilakukan prosen inokulasi. 

Untuk menanam suatu mikroba perlu diperhatikan faktorfaktor nutrisi serta 

kebutuhan akan oksigen (gas, O2 atau udara). 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-

                                                           
54  Ibid. h. 43. 
55  Ibid. h. 45. 
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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 spread 

plate method (cara tebar/sebar), streak platemethod (cara gores), dan pour plate 

method (cara tabur). 

1. Spread Plate Method (Cara Tebar/Sebar) 

Teknik spread plate merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara 

menginokulasi kultur mikroba secara pulasan/sebaran di permukaan media agar 

yang telah memadat. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan biakan kultur 

mikroba. Karena konsentrasi sel-sel mikroba pada umumnya tidak diketahui, 

maka pengenceran perlu dilakukan beberapa tahap, sehingga sekurang-kurangnya 

ada satu dari pengenceran itu yang mengandung koloni terpisah (30-300 koloni). 

Koloni mikrobia yang terpisah memungkinkan koloni tersebut dapat dihitung. 

2. Pour Plate Method (Cara Tabur) 

Cara ini dasarnya ialah menginokulasi medium agar yang sedang mencair 

pada temperatur 45-500C dengan suspensi bahan yang mengandung mikroba, dan 

menuangkannya ke dalam cawan petri steril. Setelah inkubasi akan terlihat koloni-

koloni yang tersebar di permukaan agar yang mungkin berasal dari 1 sel bakteri, 

sehingga dapat diisolasi lebih lanjut. 
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3. Streak Plate Method (Cara Gores) 

Cara gores umumnya digunakan untuk mengisolasi koloni mikroba pada 

cawan agar sehingga didapatkan koloni terpisah dan merupakan biakan murni. 

Cara ini dasarnya ialah menggoreskan suspensi bahan yang mengandung mikroba 

pada permukaan medium agar yang sesuai pada cawan petri. Setelah inkubasi 

maka pada bekas goresan akan tumbuh koloni-koloni terpisah yang mungkin 

berasal dari satu sel mikroba, sehingga dapat diisolasi lebih lanjut. Penggoresan 

yang sempurna akan menghasilkan koloni yang terpisah. Bakteri yang memiliki 

flagella seringkali membentuk koloni yang menyebar terutama bila digunakan 

lempengan yang basah. Untuk mencegah hal itu harus digunakan lempengan agar 

yang benar-benar kering permukaannya. 

J. Antibakteri 

Antibakteri merupakan zat atau obat untuk membasmi jasad renik yang 

diperoleh dari sintesis atau yang berasal dari senyawa non organik.56 Antibakteri 

merupakan obat pembasmi bakteri, khususnya bakteri patogen yang dapat 

merugikan manusia. Antibakteri adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba 

yang dapat menghambat pertumbuhan atau dapat membasmi jenis mikroba lain. 

Obat yang dapat digunakan untuk membasmi mikroba memiliki ketentuan yaitu 

harus memiliki sifat toksisitas selektif setinggi mungkin. Artinya obat tersebut 

haruslah bersifat sangat toksik untuk mikroba tetapi tidak toksik untuk hospes. 

                                                           
56  Fitri Rahmadani, Op.Cit. h. 15.  
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Mekanisme kerja antibakteri antara lain yaitu menghambat sintesis dinding 

sel, protein, dan asam nukleat mikroba serta mengganggu keutuhan membran sel 

mikroba dan mengganggu metabolisme sel mikroba.57 

1. 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. 

2. Merusak Membran Sel 

Membran sel mempunyai peranan penting dalam mengatur transportasi 

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

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. 

                                                           
57  Ibid. h. 15-16. 
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3. 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. 

4. 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.  

K. Metode Uji Aktivitas Antibakteri 

Uji Aktivitas Antibakteri uji kepekaan antibiotik atau bahan antimikrobial 

erhadap mikroba pattogen. Pada uji ini yang akan diukur adalah respons 

pertumbuhan populasi mikroorganisme terhadapgen antimikroba. Salah satu 

manfaat dari uji antimikroba adalah diperolehnya satu sistem pengobatan yang 

efektif dan efisien. Uji Aktivitas Antibakteri secara umum dapat dilakukan dengan 

metode difusi dan dilusi. 
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1. Metode Difusi 

Pada metode ini penentuan aktivitas didasarkan pada kemampuan difusi dari 

zat antimikroba dalam lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan mikroba 

uji. Hasil pengamatan yang akan diperoleh berupa ada atau tidaknya zona hambat 

yang akan terbentuk disekeliling zat antimikroba pada waktu inkubasi. Metode ini 

dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu cara cakram, cara parit, dan cara 

sumuran.58 

Cara cakram dilakukan dengan menggunakan kertas saring (paper disc) 

yang ditetsi larutan uji antibakteri. Kertas saring tersebut kemudian diletakan pada 

lempeng agar yang telah diinokulasi mikroba uji, lalu diinkubasi pada waktu dan 

suhu tertentu sesuai dengan kondisi optimum dari mikroba uji. Pada umumnya 

hasil yang didapat bisa diamati setelah inkubasi  selama 18-24 jam dengan suhu 

370C. hasil pengamatan yang diperoleh berupa ada atautidaknya daerah bening 

yang terbentuk disekeliling kertas cakram yang menunjukan zona hambat pada 

pertumbuhan bakteri. 

Cara parit dilakukan dengan membuat sebidang parit pada lempeng agar 

yang telah diinokulasi dengan bakteri uji. Parit tersebut berisi zat antimikroba, 

kemudian diinkubasi pada waktu dan suhu optimum yang sesuai untuk mikroba 

                                                           
58  Eko Prayoga, “Perbandingan Efek Ekstrak Daun Sirih (Piper betle L.) dengan Metodee 

Difusi Disk dan Sumuran terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus”. Skripsi Program 

Sarjana Kedokteran, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 

2013), h. 8. Tersedia di: ttp://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26368/1/EKO  

PRAYOGA-fkik.pdf (29 Jaanuari 2017) 
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uji. Hasil pengamatan yang akan diperoleh berupa ada atau tidaknya zona hambat 

yang akan terbentuk di sekitar parit. 

Cara sumuran dilakukan dengan membuat lubang pada lempeng agar yang 

telah diinokulasi dengan bakteri uji yang selanjutnya diisi dengan zat antimikroba 

uji. Setelah diinkubasi pada waktu dan suhu yang sesuai dengan mikroba uji, lalu 

dilakukan pengamatan dengan melihat ada atau tidaknya  zona hambat di 

sekeliling lubang. 

2. Metode Dilusi 

Metode dilusi dilakukan dengan mencampurkan zat antimikroba dan media 

agar, yang kemudian diinokulasi dengan mikroba uji. Hasil pengamatan yang 

akan diperoleh berupa tumbuh atau tidaknya mikroba di dalam media. Aktivitas 

zat antimikroba ditentukan dengan melihat konsentrasi hambat minimum (KHM) 

yang merupakan konsentrasi terkecil dari zat antimikroba uji yang masih 

memberikan efek penghambatan terhadap pertumbuhan mikroba uji. Metode 

dilusi dapat dilakukan dengan cara pengenceran serial dalam tabung dan penipisan 

lempeng agar.59 

L. Hasil Penelitian Uji Antibakteri S. aureus Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu ini disajikan guna mencari tahu senyawa 

metabolit sekunder yang paling berpengaruh dalam Uji Antibakteri S. aureus. 

Senyawa metabolit sekunder yang paling berperan nantinya diharapkan akan 

                                                           
59  Ibid 
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menunjang hasil penelitian ini. Berikut data hasil penelitian uji antibakteri S. 

aureus terdahulu disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 2.3 

Data Hasil Penelitian Terdahulu Uji Antibakteri Berbagai Tanaman 

terhadap S. aureus 

No. 

Peneliti 

(Tahun 

Penelitian) 

Sampel 

Penelitian 
Pelarut 

Konsentrasi 

Sampel 

(%) 

Kandungan 

Senyawa 

Kimia 

Metode Uji 

Antibakteri 

DZH 

(mm) 

Kategori 

Aktivitas 

Antibakteri 

1 

Sri 

Siswahyuningsih, 

dkk (2015) 

Ekstrak Daun 

Acalypha 

indica L. 

Metanol 90  Flavonoi

d 6,39% 

Difusi Agar 

(paper disc) 

14,92 Kuat 

2 Ekstrak Daun 

Acalypha 

indica L. 

Etil 

Asetat 

90  Flavonoi

d 

12,90% 

Difusi Agar 

(paper disc) 

19,13 Kuat 

3 Maulita Cut 

Nuria, dkk 

(2009) 

Ekstrak Daun 

Jatropha 

curcas L. 

Etanol 

70% 

100  Flavonoi

d 

 Saponin 

 Tanin 

Difusi Agar 

(paper disc) 

19,00 Kuat 

4 

Ayu Putri 

Ningsih, dkk 

(2013) 

Ekstrak Akar 

Musa 

paradisiaca 

Linn. 

Etanol 

96% 

100 Tidak 

Dijelaskan 

Difusi Agar 

(paper disc) 

14,26 Kuat 

5 Ekstrak 

Bonggol Musa 

paradisiaca 

Linn. 

Etanol 

96% 

100  Fenol 

 Saponin 

 Glikosid

a 

(Senyaw

a Fenol) 

 Tanin 

Difusi Agar 

(paper disc) 

20,39 Kuat 

6 Ekstrak 

Pelepah Musa 

paradisiaca 

Linn. 

Etanol 

96% 

100  Saponin 

 Flavonoi

d 

 Tanin 

Difusi Agar 

(paper disc) 

10,96 Kuat 

7 Ekstrak 

Jantung Musa 

paradisiaca 

Linn. 

Etanol 

96% 

100  Saponin 

 Tanin 

 Flavonoi

d 

 Fenol 

Difusi Agar 

(paper disc) 

7,91 Kuat 

8 Ekstrak Buah 

Musa 

paradisiaca 

Linn. 

Etanol 

96% 

100  Alkaloid 

 Terpenoid 

 Sterol 

 Flavonoid 

Difusi Agar 

(paper disc) 

9,68 Kuat 

9 Misna dan 

Khusnul Diana 

(2016) 

Ekstrak Kulit 

Allium cepa L. 

Etanol 

96% 

80  Flavonoid 

 Tanin 

Difusi Agar 

(sumuran) 

14,33 Kuat 

10 Deby A. Mpila, 

dkk (2012) 

Ekstrak Daun 

Coleus 

atropurpureus 

L. Benth 

Etanol 

96% 

80  Flavonoid 

 Polifenol 

 Saponin 

 Alkaloid 

 Minyak 

Difusi Agar 

(sumuran) 

12,33 
 

Kuat 
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Atsiri 

11 Rastina, dkk 

(2015) 

Ekstrak Daun 

Murraya 

koenigii 

Etanol 50  Flavonoid 

 Fenol 

 Saponin 

 Alkaloid 

 Terpenoid 

 Steroid 

Difusi Agar 

(paper disc) 

10,50 Kuat 

12 Indria Hafizah, 

dkk 

Ekstrak 

Eucheuma sp 

Metanol 75  Flavonoid 

 Fenol 

Difusi Agar 

(paper disc) 

12,83 Kuat 

13 Masntari 

Poeloengan, dkk 

(2007) 

Ekstrak Kulit 

Batang 

Largerstoremia 

speciosa Pers 

Etanol 

96% 

50  Flavonoid 

 Alkaloid 

Difusi Agar 

(paper disc) 

21,00 Kuat 

14 Ernawati dan Ita 

Hasmila (2015) 

Ektrak Daun 

Rhizophora 

mucronata 

Metanol 60  Flavonoid 

 Steroid 

Difusi Agar 

(paper disc) 

15,12 Kuat 

15 Cut Riska 

Andriani, dkk ( 

Ekstrak Daun 

Persea 

americana 

Mill. 

Etil 

Asetat 

35  Flavonoid 

 Saponin 

 Alkaloid 

Difusi Agar 

(paper disc) 

12,45 Kuat 

Data diatas diperoleh dari 10 penelitian dengan total sampel sebanyak 15 

menggunakan pelarut berbeda. Konsentrasi yang diambil adalah perlakuan terbaik 

dari masing-masing sampel, sehingga data peneltiannya merupakan hasil tertinggi 

diantara lainnya. Dari 15 sampel diperoleh sebanyak 42 senyawa metabolit 

sekunder yang berperan dalam uji antibakteri S. aureus. Senyawa metabolit 

sekunder tersebut dirinci pada tabel di bawah ini. 

Tabel 2.4 

Persentase Peran Senyawa Metabolit Sekunder terhadap Penghambatan S. 

aureus 

No. 

Senyawa 

Metabolit Sekunder Sampel 

Persentase 

(%) 

1 Flavonoid 13 30,95 

2 Fenol 5 11,90 

3 Glikosida 1 2,38 

4 Saponin 7 16,67 

5 Steroid 3 7,14 

6 Terpenoid 2 4,76 

7 Alkaloid 5 11,90 

8 Tanin 5 11,90 

9 Minyak Atsiri 1 2,38 

Total 42 100% 
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Senyawa fenol dan glikosida merupakan turunan flavonoid, sedangkan 

steroid serta terpenoid termasuk golongan saponin. sehingga sehingga peranan 

senyawa metabolit sekunder di atas dapat diringkas menjadi berikut. 

Tabel 2.5 

Peran Senyawa Metabolit Sekunder sebagai Antibakteri S. aureus dalam 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No. 

Senyawa 

Metabolit Sekunder Sampel 

Persentase 

(%) 

1 Flavonoid 19 45,24 

2 Saponin 12 28,57 

3 Alkaloid 5 11,90 

4 Tanin 5 11,90 

5 Minyak Atsiri 1 2,38 

Total 42 100% 

Tabel di atas menunjukkan bahwa senyawa flavonoid merupakan senyawa 

metabolit sekunder yang paling berpengaruh dengan persentase sebesar 45,24%, 

sedangkankan saponin berada diposisi kedua diikuti alkaloid, tanin, dan minyak 

atsiri. Saponin, alkaloid, tanin, serta minyak atsiri memiliki persentase berturut-

turut sebesar 28,57%, 11,90%, 11,90%, dan 2,38%. 

M. Analisis Materi Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran biologi antara lain mengembangkan pengetahuan 

praktik dari metode biologi untuk memecahkan masalah kehidupan individu dan 

sosial serta mengembangkan cara berfikir ilmiah melalui penelitian dan 

percobaan. Materi biologi SMA topik ini diajarkan pada kelas X semester ganjil, 

yaitu pada KI4 dan KD 4.5 (Silabus pembelajaran terlampir). 
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Materi archaebacteria dan eubacteria selain dapat dikaji dengan teori, juga 

dapat dilakukan melalui praktikum sehingga dapat menjawab permasalahan dari 

topik pembelajaran yang mereka lakukan. Melalui prktikum siswa berlatih 

menggunakan metode ilmiah dalam menghadapi berbagai masalah, sehingga 

dapat membuat siswa memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang baru. 

Berkaitan dengan itu, penelitian mengenai uji aktivitas antibakteri dapat 

digunakan sebagai bahan pengembangan petunjuk praktikum pada konsep 

tersebut. 

Kompetensi dasar yang diharapkan dapat dikuasai peserta didik yaitu 

peserta didik dapat menyajikan data peranan bakteri dalam kehidupan berdasarkan 

literatur. Dalam memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, 

maka diperlukan metode pembelajaran yang tepat. Berkaitan dengan materi 

archaebacteria dan eubacteria kelas X semester ganjil, maka digunakan metode 

eksperimen. 

Metode eksperimen merupakan salah satu metode pembelajaran yang harus 

dikuasai oleh pendidik karena memberikan pengalaman langsung dalam 

melaksanakan proses belajar. Dengan menggunakan metode pembelajaran ini 

dapat menjawab permasalahan dari topik pembelajaran melalui percobaan yang 

mereka lakukan. 

Melaui eksperimen, siswa berlatih menggunakan metode ilmiah dalam 

menghadapi berbagai masalah, lebih efektif berfikir, dan membuat siswa dapat 
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memperoleh ilmu pengetahuan, menemukan pengalaman praktik dan ketrampilan 

dalam menggunakan alat-alat laboratorium. 

N. Kerangka Pemikiran 

Telah diketahui bahwa tanaman binahong (A. cordifolia) dan anting-anting 

(A. indica) berpotensi sebagai bahan obat tradisional. Tetapi kemampuan ekstrak 

daun binahong dan anting-anting masih harus diuji karena masing-masing jenis 

mikroba memiliki kerentanan yang berbeda terhadap zat antimikroba tertentu. 

Dalam penelitian ini akan diuji kemampuan penghambatan ekstrak daun binahong 

dan anting-anting terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus. 

Kerangka pemikiran penelitian ini secara skematis dapat dilihat pada bagan 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun Anredera 

cordifolia mengandung 

saponin, triterpenoid, 

asam oleanolik, 

polifenol, flafonoid, 

alkaloid, protein, dan 

asam askorbat. 

Daun Acalypha indica 

mengandung senyawa 

saponin, tanin, 

flavonoid, acalyphin 

dan minyak atsiri. 

Bakteri Staphylococcus 

aureus adalah bakteri 

gram positif bersifat 

patogen, cepat 

menghasilkan toksin 

penyebab infeksi 

Ekstrak daun 

A. cordifolia 

Ekstrak daun 

A. indica 

Isolat bakteri 

S. aureus 

Uji Aktivitas Antibakteri 

Ekstrak daun binahong dan anting-anting dapat 

menghambat pertumbuhan koloni bakteri 

S. aureus 
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O. Hipotesis 

Dari kerangka pemikiran diatas maka hipotesis dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

H0 : Ekstrak daun binahong dan anting-anting tidak menghambat pertumbuh 

bakteri S. aureus.  

H1 : Ekstrak daun binahong dan anting-anting mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri S. aureus. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa tempat yang berbeda yaitu Desa 

Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, 

Laboratorium Biokimia Unila, Laboratorium Pendidikan Biologi Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, serta Laboratorium 

Mikrobiologi-UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung. Sampel 

daun binahong (Anredera cordifolia) dan anting-anting (Acalypha indica) diambil 

serta diolah menjadi simplisia di Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro 

Lampung Selatan. Ekstraksi sampel dilakukan di Laboratorium Biokimia Unila. 

Uji skrining fitokimia ekstrak sampel dilakukan di Laboratorium Pendidikan 

Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Sedangkan 

uji efektivitas antibakteri ekstrak daun binahong (A. cordifolia) dan anting-anting 

(A. indica) terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus dilakukan di 

Laboratorium Mikrobiologi, UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi 

Lampung pada tanggal 08 sampai dengan 10 Mei 2017. 
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B. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi lesung (penumbuk), 

saringan kopi, vacum rotary evaporator, autoklaf, oven, gelas ukur, tabung reaksi, 

rak tabung reaksi, pipet ukur, cawan petri, labu erlenmeyer, neraca digital, 

magnetik steril, hotplate, laminar air flow, vortex mixer, kawat ose steril, bunsen, 

botol suspensi, standar Mc. Farland, kapas penggores (catton) steril, blue tips 

steril, yellow tips steril, Adjust Table Volume Pipet Tors, inkubator, kamera 

digital, jangka sorong digital, dan alat tulis. Sedangkan bahan-bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi daun binahong dan anting-anting, biakan 

murni bakteri S. aureus ATCC 2923, air, etanol 96%, HCl, NaCl, FeCl3, HgCl2, 

Mg, KI (betadine), kertas pembungkus, alumunium foil, kapas steril, aquades 

steril, Nutrient Agar (NA), dan bubuk amoksilin. 

C. Rancangan Percobaan 

Tanaman yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini terdiri dari 

dua jenis, yaitu tanaman binahong (A.cordifolia) dan anting-anting (A. indica). 

Daun dari masing-masing tanaman dibuat ektrak sehingga terdapat dua sampel 

penelitian yaitu ekstrak daun binahong (A. cordifolia) dan anting-anting (A. 

indica). Peneliti kemudian menambahkan satu sampel yang dibuat dari hasil 

kombinasi antara ekstrak daun binahong (A.cordifolia) dan anting-anting (A. 

indica). 
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Ekstrak daun binahong (A. cordifolia) dan anting-anting (A. indica) dalam 

penelitian ini menggunakan konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, 100% yang 

diulang sebanyak tiga kali serta satu kontrol positif berupa amoksilin sebagai 

pembanding. Uji kontrol negatif juga dilakukan sebagai pembuktian bahwa 

aquades steril yang digunakan dalam pengenceran konsentrasi sampel tidak 

memiliki aktifitas antibakteri S. aureus. Perlakuan lainnya meneliti ekstrak 

campuran antara ekstrak daun binahong (A. cordifolia) dan anting-anting (A. 

indica) dengan menggunakan perbandingan konsentrasi 20%:80%, 40%:60%, 

60%:40%, 80%:20% yang diulang sebanyak tiga kali. 

Perlakuan dalam uji efektivitas antibakteri ekstrak daun binahong 

(A.cordifolia) dan anting-anting (A. indica) dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Perlakuan pada uji efektifitas antibakteri ekstrak daun binahong 

(A.cordifolia) dan anting-anting (A. indica) 

Perlakuan 
Ulangan 

I II III 

Kontrol + P01 P02 P03 

Kontrol – P11 P12 P13 

Konsentrasi 20% P21 P22 P23 

Konsentrasi 40% P31 P32 P33 

Konsentrasi 60% P41 P42 P43 

Konsentrasi 80% P51 P52 P53 

Konsentrasi 100% P61 P62 P63 

Keterangan: 

P0 : Perlakuan kontrol positif 

P1 : Perlakuan kontrol negatif 

P2 : Perlakuan konsentrasi 20% ekstrak sampel 
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P3 : Perlakuan konsentrasi 40% ekstrak sampel 

P4 : Perlakuan konsentrasi 60% ekstrak sampel 

P5 : Perlakuan konsentrasi 80% ekstrak sampel 

P6 : Perlakuan konsentrasi 100% ekstrak sampel 

Perlakuan dalam uji efektivitas antibakteri campuran ekstrak daun binahong 

(A. cordifolia) dan anting-anting (A. indica) dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 

Perlakuan konsentrasi yang berbeda pada uji efektifitas antibakteri 

campuran ekstrak daun binahong (A. cordifolia) dan anting-anting (A.indica) 

Perlakuan 

(Konsentrasi Ekstrak Daun binahong : 

Konsentrasi Ekstrak Daun Anting-anting) 

Ulangan 

I II III 

20% : 80% P01 P02 P03 

40% : 60% P11 P12 P13 

60% : 40% P21 P22 P23 

80% : 20% P31 P32 P33 

Keterangan: 

P0 : Perlakuan perbandingan campuran konsentrasi 20% ekstrak daun binahong 

dan 80% ekstrak daun anting-anting. 

P1 : Perlakuan perbandingan campuran konsentrasi 40% ekstrak daun binahong 

dan 60% ekstrak daun anting-anting. 

P2 : Perlakuan perbandingan campuran konsentrasi 60% ekstrak daun binahong 

dan 40% ekstrak daun anting-anting. 

P3 : Perlakuan perbandingan campuran konsentrasi 80% ekstrak daun binahong 

dan 20% ekstrak daun anting-anting. 
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D. Prosedur Kerja 

Prosedur kerja dalam penelitian ini terdiri dari preparasi sampel, ekstraksi 

sampel, uji skrining fitokimia, pembuatan larutan uji, sterilisasi alat maupun 

bahan, pembuatan media NA, pengenceran dan inokulasi bakteri uji, serta 

pelaksanaan uji efektivitas antibakteri. 

1. Preparasi Sampel 

Preparasi sampel dilakukan dari pengambilan sampel sampai dengan 

pembuatan simplisia. Sampel yang digunakan adalah bagian daun tanaman 

A. cordifolia dan A. indica. Tumbuhan A. cordifolia dan A. indica diperoleh 

dari Desa Beringin Kencana Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung 

Selatan dan beberapa lokasi berbeda di daerah Lampung. Tanaman  A. 

cordifolia dan A. indica kemudian disortir untuk diambil bagian daunnya 

saja. Daun A. cordifolia dan A. indica pilihan yang sudah didapat kemudian 

dicuci bersih dengan menggunakan air mengalir lalu ditiriskan. Setelah daun 

dibersihkan kemudian dijemur di bawah panas sinar matahari hingga kering 

dan siap untuk dibuat simplisia. 

Daun binahong dan anting-anting yang diambil adalah yang masih 

sehat dan segar. Warna hijau serta tidak berongga adalah salah satu ciri dari 

daun binahong dan anting-anting yang baik untuk dijadikan sampel 

penelitian ini. Senyawa metabolit sekunder pada daun binahong dan anting-

anting yang masih sehat dan segar tentunya lebih banyak dari pada daun 
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yang tidak normal. Oleh karena itu peneliti hanya memilih daun-daun yang 

masih sehat dan segar, sedangkan daun yang tidak dalam kondisi normal 

akan dibuang. 

Proses preparasi sampel daun binahong tidak jauh berbeda dengan 

anting-anting. Daun binahong dan anting-anting pilihan yang sudah didapat 

kemudian dicuci bersih dengan menggunakan air mengalir lalu ditiriskan. 

Binahong memiliki daun yang mengandung air lebih banyak dibandingkan 

dengan anting-anting, sehingga sebelum dijemur daun binahong dipotong-

potong terlebih dahulu untuk mempercepat proses penjemuran. Proses 

penjemuran 6000 gram daun binahong basah membutuhkan waktu kurang 

lebih 9 hari dibawah panas cahaya matahari, sedangkan daun anting-anting 

sebanyak 5000 gram dijemur selama kurang lebih 10 hari. Warna daun 

binahong kering juga lebih gelap dari pada daun anting-anting. Daun 

binahong yang sudah kering berwarna coklat kehitaman sedangkan daun 

anting-anting berwarna coklat. 

Pengeringan daun A. cordifolia dan A. indica dimaksudkan untuk 

mengurangi kadar air, menghentikan reaksi enzimatis, dan mencegah 

tumbuhnya jamur sehingga dapat disimpan lebih lama (pengawetan). Daun 

A. cordifolia dan A. indica yang sudah kering juga tidak mudah rusak 

sehingga komposisi kimianya tidak mengalami perubahan. Sampel kering 

ini dihaluskan menggunakan lesung sederhana dan disaring dengan saringan 

kopi sehingga diperoleh serbuk sampel yang kemudian disebut dengan 
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simplisia. Daun binahong basah sebanyak 6000 gram menghasilkan 525 

gram simplisia, sedangkan 5000 gram daun anting-anting basah 

menghasilkan 1000 gram simplisia. Pembuatan serbuk dapat mempermudah 

proses ekstraksi. Semakin halus sampel maka interaksi zat pelarut ekstraksi 

akan semakin besar, sehingga proses pembuatan ekstrak lebih efektif. 

Serbuk dengan penghalusan yang tinggi kemungkinan sel-sel yang rusak 

juga semakin besar, sehingga memudahkan pengambilan bahan kandungan 

langsung oleh pelarut.1 

2. Ekstraksi Sampel 

Simplisia selanjutnya dibuat ekstrak kental dengan metode meserasi 

menggunakan pelarut etanol 96%. Serbuk simplisia daun A. cordifolia dan 

A. indica masing-masing ditimbang sebanyak 525 dan 500 gram direndam 

ke dalam 2 liter pelarut etanol 96% selama kurang lebih 24 jam. Pemilihan 

pelarut etanol dikarenakan memiliki polaritas yang sama dengan senyawa 

kimia dalam sampel. Etanol merupakan pelarut yang bersifat polar, tujuan 

penggunaan larutan ini adalah untuk mendapatkan kandungan kimia daun A. 

cordifolia dan A. indica yang sebagian besar mengandung alkaloid, tanin, 

saponin, flavonoid bersifat polar. Senyawa-senyawa tersebut dapat larut 

dengan etanol karena sama-sama bersifat polar. 

                                                           
1  Elok Kamilah Hayati, dkk., “Identifikasi Senyawa dan Aktivitas Antimalaria In Vivo 

Ekstrak Etil Asetat Tanaman Anting-anting (Acalypha indica L.)”. Jurnal Penelitian UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang, Jurusan Kimia, Vol. 7 No. 1 (2012), h. 23-24. 
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Meserat (hasil rendaman) simplisia daun A. cordifolia dan A. indica 

kemudian dikentalkan dengan cara memisahkan pelarut etanol dari sampel 

menggunakan rotary evaporator. Rotary evaporator adalah suatu alat 

dengan prinsip kerja sederhana yang berfungsi untuk memisahkan pelarut 

dari meserat, dimana proses ini disebut evaporasi. Evaporasi simplisia 

tersebut dilaksanakan di laboratorium kimia organik, FMIPA Unila. Proses 

evaporasi ini menghasilkan 100 ml ekstrak kental daun binahong dan 100 

ml ekstrak kental daun anting-anting. Ekstrak tersebut kemudian dihitung 

persen rendemen dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Rendemen ekstrak =        
Bobot total ekstrak

        x 100% 

 Berat bubuk simplisia total 

3. Uji Skrining Fitokimia 

Uji fitokimia dalam penelitian ini dilakukan hanya sampai pada tahap 

kualitatif. Uji fitokimia kualitatif ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica 

bertujuan untuk melihat kandungan senyawa metabolit sekunder yang 

terkandung di dalamnya. Senyawa metabolit sekunder ekstrak daun A. 

cordifolia dan A. indica yang diuji adalah flavonoid, fenol, saponin, tanin, 

dan alkaloid. Kelima senyawa metabolit sekunder tersebut memiliki 

aktivitas antibakteri. 
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a. Uji Flavonoid 

Uji flavonoid menggunakan magnesium (Mg) ditambah asam klorida 

(HCl) pekat yang kemudian disebut sebagai pereaksi shinoda. Prosedur 

dalam uji flavonoid yaitu dengan cara memasukkan 1 ml ekstrak ke dalam 

tabung reaksi. Kemudian menambahkan 0,5 gram serbuk Mg dan 10 tetes 

HCl pekat. Tunggu beberapa saat hingga larutan bereaksi. Jika ekstrak 

positif mengandung flavonoid akan menghasilkan larutan berwarna jingga, 

merah muda, atau merah.2 

b. Uji Fenol 

Uji fenol menggunakan larutan ferric chloride atau besi (III) klorida 

1%. Larutan ferric chloride 1% atau senyawa yang memiliki rumus kimia 

FeCl3 ini dibuat dengan melarutkannya ke dalam aquades steri. Sebanyak 1 

gram FeCl3 dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer, lalu tambahkan aquades 

steri hingga volume larutan mencapai 100 ml. Kedua senyawa tersebut 

kemudian dihomogenkan. Prosedur dalam uji fenol yaitu dengan cara 

memasukkan 1 ml ekstrak ke dalam tabung reaksi. Kemudian 

menambahkan beberapa tetes larutan FeCl3 1% yang sebelumnya telah 

                                                           
2  Didit Purwanto, dkk., “Uji Aktivitas Antioksidan Ekstrak Buah Purnajiwa (Kopsia 

arborea Blume.) dengan berbagai pelarut”, Jurnal Kimia, Fakultas MIPA, Universitas Tadulako, 

Vol. 3 No. 1 (2017), h. 27. 
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dibuat. Adanya senyawa kelompok fenol ditandai dengan munculnya warna 

hijau, merah, ungu, atau hitam.3 

c. Uji Saponin 

Uji kandungan saponin dalam ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica 

dilakukan dengan proses saponifikasi, yaitu mengamati terjadinya emulsi 

pada larutan. Prosedur dalam uji saponin yaitu dengan cara memasukkan 1 

ml ekstrak ke dalam tabung reaksi. Kemudian menambahkan 10 ml aquades 

steril. Lalu memanaskan larutan di atas pembakar spirtus selama 2 sampai 3 

menit dan dinginkan. Larutan yang telah dingin dikocok dengan kuat selama 

10 detik. Adanya saponin ditunjukkan dengan terbentuknya buih yang 

mantap selama tidak kurang 10 menit setinggi 1 sampai 10 cm.4 

d. Uji Tanin 

Uji tanin menggunakan larutan FeCl3 5%. Senyawa tersebut dibuat 

dengan cara melarutkan FeCl3 dengan pelarut aquades steril. Sebanyak 5 

gram FeCl3 dimasukkan ke dalam labu erlenmeyer, lalu ditambahkan 

aquades steril hingga volume larutan menjadi 100 ml. Kedua senyawa 

tersebut kemudian dihomogenkan. Prosedur dalam uji tanin yaitu dengan 

cara memasukkan 1 ml ekstrak ke dalam tabung reaksi. Kemudian 

                                                           
3  Sri Murni Astuti, “Skrining Fitokimia dan Uji Aktivitas Antibiotika Ekstrak Etanol 

Daun, Batang, Bunga, dan Umbi Tanaman Binahong”, Jurnal BBPMSOH, Gunungsindur, Bogor, 

h. 4. 
4  Didit Purwanto, dkk., Op. Cit. h. 27. 
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menambahkan beberapa tetes larutan FeCl3 5% yang sebelumnya telah 

dibuat. Bila bereaksi positif akan menghasilkan warna hijau, merah, ungu, 

biru, atau hitam yang kuat.5 

e. Uji Alkaloid 

Uji alkaloid ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica dilakukan dengan 

menggunakan reagen mayer. Reagen mayer dibuat dengan cara 

memasukkan 1,36 gram merkuri klorida (HgCl2) dan 3 ml betadin ke dalam 

labu erlenmeyer. Kemudian tambahkan aquades steril hingga volume 

larutan pada labu erlenmeyer mencapai 100 ml.6 Larutan tersebut kemudian 

dihomogenkan. Pereaksi mayer ini seharusnya menggunakan kalium iodida 

(KI) bukan betadin. Namun karena keterbatasan bahan KI diganti dengan 

betadin. Betadin dipilih menjadi pengganti karena larutannya mengandung 

senyawa KI. 

Pengujian alkaloid dengan menggunakan reagen meyer dilakukan 

dengan cara memasukkan 1 ml ekstrak ke dalam tabung reaksi. Setelah itu 

menambahkan 3 tetes HCl pekat dan 5 tetes reagen mayer. Jika pada larutan 

                                                           
5  Ibid. 
6  Sunil Kumar, “Alkaloidal Drugs – A Review”, Asian Journal Of Pharmaceutical Science 

and Technology, Vol. 4 No. 3 (2014), h. 110. 
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tersebut terbentuk endapan putih maka ekstrak positif mengandung 

alkaloid.7 

4. Pembuatan Larutan Uji 

Pembuatan larutan uji dinyatakan dalam bentuk konsentrasi larutan. 

Konsentrasi adalah perbandingan jumlah zat terlarut dengan pelarut. 

Konsentrasi ini diperoleh dengan menggunakan rumus pengenceran larutan, 

yaitu: 

M1.V1 = M2.V2 

Keterangan: 

M1 : Konsentrasi larutan stok (%) 

M2 : Konsentrasi larutan yang diinginkan (%) 

V1 : Volume larutan stok (ml) 

V2 : Volume larutan yang diinginkan (ml) 

Ekstrak kental daun binahong dan anting-anting dibuat larutan uji 

dengan konsentrasi yang berbeda, yaitu menggunakan konsentrasi 20%, 

40%, 60%, 80%, dan 100%. Pembuatan konsentrasi larutan uji dilakukan 

dengan menggunakan aquades steril. Jika kita ingin membuat 10 ml larutan 

uji ekstrak daun binahong 20%, maka perlakuan yang benar adalah dengan 

mengambil 2 ml ekstrak binahong ditambahkan dengan aquades steril 

                                                           
7  Ergina, dkk., “Uji Kualitatif Senyawa Metabolit Sekunder pada Daun Palado (Agave 

angustifolia) yang Diekstraksi dengan Pelarut Air dan Etanolí”, Jurnal Pendidikan Kimia, FKIP-

Universitas Tadulako, Palu, Vol. 3 No. 3 (2014), h. 167. 
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hingga volume larutan mencapai 10 ml kemudian dihomogenkan dengan 

menggunakan vortex mixer. 2 ml ekstrak binahong merupakan volume 

larutan stok yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan rumus 

pengenceran larutan. Perlakuan yang sama juga berlaku untuk masing-

masing konsentrasi disesuaikan dengan pengenceran yang kita inginkan. 

Uji kontrol positif (+) dilakukan dengan menggunakan larutan 

amoksilin 100 µg/mL sebagai bahan perbandingan. Pembuatan larutan 

amoksilin 100 µg/mL dilakukan dengan cara menghomogenkan 1 gram 

serbuk amoksilin ke dalam 100 ml aquades steril. Kontrol negatif (-) juga 

dilakukan dengan menggunakan aquades steril sebagai bahan pembuktian 

bahwa aquades tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan bakteri uji, 

sehingga dianggap baik digunakan dalam proses pembuatan konsentrasi 

larutan uji. 

Larutan uji campuran antara ekstrak kental daun binahong dan anting-

anting (MIX) juga peneliti lakukan dengan menggunakan perbandingan 

konsentrasi sebesar 20%:80%, 40%:60%, 60%:40%, serta 80%:20%. 

Larutan uji MIX dibuat tanpa melakukan penenceran. Pembuatan 10 ml 

larutan uji MIX pada perbandingan konsentrasi antara binahong dan anting-

anting sebesar 20%:80%, dilakukan dengan cara menghomogenkan 2 ml 

ekstrak daun binahong dengan 8 ml anting-anting. Perlakuan dengan 

ketentuan yang sama juga dilakukan pada ketiga perbandingan konsentrasi 

lainnya. 



71 

 

5. Sterilisasi Alat dan Bahan  

Sterilisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah tumbuhnya 

organisme lain pada alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian, 

sehingga tidak terjadi kontaminasi. Alat-alat seperti cawan petri, tabung 

reaksi, dan pipet ukur disterilisai dengan menggunakan oven. Sebelum 

dimasukkan ke dalam oven, alat-alat tersebut dicuci bersih dengan 

menggunakan sabun dan air bersih lalu ditiriskan hingga kering. Cawan 

petri dipasangkan dengan penutupnya, tabung reaksi ditutup dengan 

menggunakan kapas, sedangkan pipet ukur dibungkus kertas. Semua alat 

disterilisasi dalam oven selama dua sampai tiga jam pada suhu 1600-1700C. 

Seterilisasi bahan, seperti aquades dilakukan dengan menggunakan 

autoklaf. Sebelum dimasukkan ke dalam autoklaf, sebanyak 1 liter aquades 

disaring terlebih dahulu. Aquades tersebut kemudian dituangkan ke dalam 

labu erlenmeyer dan ditutup dengan alumunium foil yang telah diisi kapas. 

Labu erlenmeyer berisi aquades dimasukkan ke dalam autoklaf dan 

dipanaskan selama ±2 jam dengan suhu 1210C. 

6. Pembuatan Media NA (Nutrient Agar) 

Media tumbuh bakteri uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Nutrient Agar (NA). Pembuatan media NA ini didasarkan pada 

perbandingan 29 gram media dengan 1 liter aquades steril yang tertera pada 
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caver produk. Larutan media yang diperlukan dalam penelitian ini kurang 

lebih sebanyak 500 ml, sehingga membutuhkan 14,5 gram serbuk NA. 

Pembuatan media NA dilakukan dengan cara menimbang sebanyak 

14,5 gram NA dengan neraca digital. NA kemudian dimasukkan ke dalam 

labu erlenmeyer lalu ditambahkan dengan 500 ml aquades steril, dan 

memasukkan magnetik steril untuk membantu proses pelarutan. NA dan 

aquades steril dalam labu erlenmeyer dihomogenkan dengan menggunkan 

hotplat selama ±10 menit hingga warna media terlihat jernih. Media yang 

telah homogen dimasukkan ke dalam autoklaf untuk disterilisasi selama 2 

jam pada suhu 1210C. Setelah disterilisasi, media dikeluarkan dari autoklaf 

lalu dibiarkan mendingin hingga suhunya mencapai 450C, baru kemudian 

dituangkan masing-masing sebanyak 25 ml ke dalam cawan petri. Media 

NA yang telah dituang ke dalam cawan petri dibiarkan hingga mengeras. 

7. Pengenceran dan Inokulasi Bakteri Uji 

Pengenceran bakteri uji dilakukan dengan menggunakan standar Mc. 

Farland. Sebanyak 1 ose bakteri S. aureus ATCC 2923 dimasukkan ke 

dalam botol suspensi yang telah diisi 5 ml NaCl fisiologis 0,9%. NaCl 

fisiologis 0,9% dibuat dengan cara melarutkan 1 gram NaCl ke dalam 100 

ml aquades steril. Kekeruhan koloni bakteri S. aureus dalam botol suspensi 

dihitung berdasarkan standar Mc. Farland 0,5 CFU (setara dengan jumlah 
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bakteri 1,5 x 108 CFU/mL).8 Setelah suspensi bakteri S. aureus ATCC 2923 

didapatkan kemudian diinokulasi pada media NA yang telah mengeras. 

Metode inokulasi bakteri uji yang digunakan yaitu streak plate method 

(gores sinambung) secara merata di seluruh permukaan media. Pemilihan 

metode uji antibakteri dan inokulasi ini didasarkan pada sifat S. aureus, 

jenis bakteri ini sangat baik tumbuh dalam kondisi aerob.9 Sehingga streak 

plate method lebih tepat digunakan untuk menanam bakteri uji karena akan 

tumbuh baik di permukaan media dengan ketersedian oksigen yang cukup. 

8. Uji Efektivitas Antibakteri 

Uji aktivitas antibakteri ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica 

terhadap S. aureus dilakukan dengan menggunakan metode difusi cara 

sumuran (cup-plate technique). Metode difusi sumuran dapat digunakan 

untuk melihat daerah bening yang dihasilkan disekitar lubang sumur yang 

dibuat. Zona bening terbentuk karena pertumbuhan bakteri S. aureus 

terhambat. Daerah bening disekitar sumuran inilah yang kemudian disebut 

sebagai zona hambat. 

Cup-plate technique dilakukan dengan cara membuat sumur atau 

lubang kecil pada media NA yang telah ditanami dengan bakteri uji. 

                                                           
8  Latifatuz Zahro dan Rudiana Agustini, “Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Kasar 

Saponin Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) Terhadap Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli”. UNESA Journal of Chemistry, Vol. 2 No. 3 (2013), h. 123. 
9  Usman Chatib Warsa, et. al. Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran (Jakarta: Binarupa 

Aksara, 1994), h. 104. 



74 

 

Sumuran pada media NA dibuat dengan menggunakan blue tips steril 

berdiameter 7,55 mm. Media NA pada setiap cawan petri dibuat sumuran 

sebanyak lima lubang. Jarak antar sumuran diatur sedemikian rupa sehingga 

tidak saling berdekatan satu sama lain. Setiap sumuran dalam satu cawan 

petri ditetesi dengan 1 ml larutan uji dengan menggunakan Adjust Table 

Volume Pipet Tors dan yellow tips steril sesuai konsentrasinya (1 sumuran 

untuk 1 perlakuan). Ulangan juga dilakukan dengan media yang berada di 

cawan petri lainnya. 

Metode difusi cara sumuran (cup-plate technique) dianggap lebih 

cocok digunakan untuk uji antibakteri S. aureus. Pemilihan metode ini 

didasarkan pada sifat bakteri S. aureus. Selain bersifat aerob, S. aureus juga 

dapat hidup dalam lingkungan anaerob fakultatif serta dapat tumbuh dalam 

udara yang hanya mengandung hidrogen.10 Bakteri yang bersifat aerob 

sekaligus anaerob fakultatif dapat tumbuh diseluruh bagian media. Oleh 

karena itu, uji antibakteri pada bakteri aerob dan anaerob fakultatif lebih 

efektif jika metode yang digunakan yaitu difusi sumuran. Metode difusi 

sumuran membuat larutan uji tidak hanya akan terdapat pada permukaan 

media saja melainkan juga sampai ke dasar media di area sumuran. 

Media yang sumurannya telah ditetesi dengan larutan uji kemudian 

ditutup dan diinkubasi pada suhu 370C selama 24 jam. S. aureus akan 

tumbuh dengan baik pada suhu 370C. Setelah diinkubasi dilakukan 

                                                           
10  Ibid. 
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pengamatan dan pengukuran zona hambat yang terbentuk dengan 

menggunakan jangka sorong dalam satuan milimeter (mm).  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi dan 

dokumentasi. Data yang diambil dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

menghitung zona hambat yang terbentuk dengan menggunakan jangka sorong 

dalam satuan milimeter (mm). Untuk zona hambat yang bentuknya tidak teratur 

dilakukan dengan mengukur diameter pendek zona hambat ditambah diameter 

panjang kemudian dibagi dua. Hasil sebenarnya adalah diameter zona hambat 

dikurangi dengan diameter sumuran (7,55 ml). Zona hambat yang terbentuk 

digolongkan sebagai berikut11: 

Tabel 3.3 

Klasifikasi Aktivitas Antibakteri Berdasarkan Diameter Zona Hambat. 

Diameter Zona Hambat 

(mm) 

Aktivitas 

Antibakteri 

< 3  Lemah (+)  

3 - 6  Sedang (++)  

> 6  Kuat (+++)  

Hasil uji antibakteri dari masing-masing sampel kemudian 

didokumentasikan sebagai bahan perbandingan. 

                                                           
11  Xiaodong Pan, dkk., “The Acid, Bile Tolerance and Antimicrobial Property of 

Lactobacillus acidophilus NIT”. Jurnal Zhejiang University, Hangzhou, China (2009), h. 599. 
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F. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif yang menunjukkan besarnya diameter zona hambat (DZH) 

pertumbuhan koloni biakan bakteri S.aureus (dinyatakan dalam mm) pada sekitar 

sumuran. Analisis kuantitatif adalah proses menemukan pengetahuan yang 

menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai 

apa yang ingin diketahui. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengolah data 

yang dihasilkan dari uji efektifitas antibakteri. 

Data DZH S. aureus dilakukan uji statistik one-way ANOVA (Analyse of 

Variance) pada taraf p<0,05 dengan menggunakan program Statistical Program 

for Social Sciences atau SPSS Statistics versi 17.0 untuk melihat perubahan 

jumlah DZH. Data DZH S. aureus pada masing-masing sampel/larutan uji 

dianalisis dengan beberapa ragam. Pertama, membandingkan DZH S. aureus pada 

ekstrak daun A. cordifolia dengan perlakuan kontrol. Kedua, membandingkan 

DZH S. aureus pada ekstrak daun A. indica dengan perlakuan kontrol. Ketiga, 

membandingkan DZH S. aureus pada campuran antara ekstrak daun A. cordifolia 

dan A. indica (MIX) dengan perlakuan kontrol. Terakhir, membandingkan DZH S. 

aureus pada ekstrak daun A. cordifolia, A. indica, dan MIX. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji efektivitas antibakteri ekstrak etanol 96%  daun Anredera cordifolia dan 

Acalypha indica terhadap bakteri Staphylococcus aureus telah dilaksanakan 

dengan beberapa tahap penelitian. Beberapa tahap tersebut diantaranya adalah 

preparasi, ekstraksi sampel, uji fitokimia kualitatif, dan uji efektivitas antibakteri. 

Uji efektivitas antibakteri ini menunjukkan hasil yang positif karena semua 

sampel dapat menghambat pertumbuhan S. aureus. Berikut ini pembahasan 

mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 

A. Hasil Ekstraksi Sampel dan Nilai Rendemen 

Daun A. cordifolia dan A. indica basah hingga menjadi ekstrak memiliki 

perbedaan bobot sehingga dapat dihitung rendemennya. Rendemen adalah kadar 

biomassa yang dihasilkan dari suatu proses produksi. Biomassa merupakan bahan-

bahan organik yang dihasilkan oleh tumbuhan atau hewan melalui proses 

metabolisme. Rendemen yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah kadar 

senyawa kimia dalam sampel yang dihasilkan melalui proses ekstraksi. Rendemen 

ekstrak dihitung berdasarkan perbandingan berat akhir (jumlah ekstrak yang 

dihasilkan) dengan berat awal (berat biomassa sel yang digunakan) dikalikan 
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100%.1 Rendemen simplisia daun A. cordifolia dan A. indica dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 

Rendemen Simplisia Daun A. cordifolia dan A. indica 

Sampel 

Bahan Uji 

Daun Basah 

(g) 

Simplisia 

Pakai (g) 

Ekstrak 

Kental (ml) 

Rendemen 

(%) 

A. cordifolia 6000 525 100 19,05 

A. indica 5000 500 100 20,00 

Tabel di atas menunjukkan bahwa rendemen dari simplisia daun A. indica 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan A. cordifolia. Simplisia daun A. cordifiolia 

memiliki nilai rendemen sebesar 19,05%, sedangkan A. indica 20,00%. Hasil ini 

menjelaskan bahwa ekstrak daun A. indica memiliki kandungan senyawa 

metabolit primer dan sekunder lebih banyak dari pada A. cordifolia. Tinggi 

rendahnya rendemen yang dihasilkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya yaitu tingkat kehalusan, lama waktu perendaman simplisia, dan jenis 

pelarut. 

Simplisia halus memiliki ukuran partikel lebih kecil dari pada yang kasar. 

Semakin halus simplisia maka semakin kecil ukuran partikel yang dimiliki. Proses 

ekstraksi akan berlangsung dengan lebih baik bila diameter partikel diperkecil. 

Pengecilan ukuran partikel ini akan memperluas permukaan kontak sel dengan 

                                                           
1  Rabby Nasrul Sani, dkk., “Analisis Rendemen dan Skrining Fitokimia Ekstrak 

Mikroalga”, Jurnal Pangan dan Agroindustri, Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, FTP Universitas 

Brawijaya Malang, Vol. 2 No. 2 (2014), h. 124. 
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pelarut.2 Permukaan kontak sel yang luas memicu terjadinya pengikatan lebih 

banyak senyawa metabolit primer dan sekunder yang dimiliki simplisia oleh 

pelarut. Sehingga pelarut dapat mengikat senyawa–senyawa tersebut lebih banyak 

pada saat proses ekstraksi. Jika senyawa metabolit primer dan sekunder pada 

simplisia banyak yang diikat maka hasil rendemennya akan tinggi. Hal ini diduga 

menjadi penyebab terjadinya perbedaan nilai rendemen pada ekstrak daun A. 

cordifolia dan A. indica, terlepas dari kadar senyawa metabolit primer dan 

sekunder kedua sampel yang belum kita ketahui. 

Lama waktu perendaman simplisia oleh pelarut juga mempengaruhi nilai 

rendemen yang dihasilkan. Simplisia daun A. cordifolia dan A. indica sama-sama  

direndam dengan pelarut etanol 96% selama 24 jam. Semakin lama proses 

perendaman simplisia dengan waktu yang optimal, maka semakin tinggi 

rendemen yang dihasilkan. Perendaman dengan waktu yang singkat akan 

memberikan hasil yang rendah sebab tidak semua komponen terekstrak oleh 

etanol 96%. Ekstraksi dengan waktu yang lama lebih memungkinkan banyak 

terjadi kontak antara permukaan simplisia dengan etanol 96%, sehingga rendemen 

juga akan bertambah sampai larutan  mencapai titik jenuh.3 Perbedaan nilai 

rendemen ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica bukan terjadi karena lama 

                                                           
2  M. Djoni Bustan, dkk., “Pengaruh Waktu Ekstraksi dan Ukuran Partikel terhadap 

Berat Oleoresin Jahe yang Diperoleh dalam Berbagai Jumlah Pelarut Organik (Methanol)”, 

Jurnal Teknik Kimia, FT UNSRI, Vol. 15 No. 4 (2008), h. 18. 
3  Jeremia Kristian, dkk., “Pengaruh Lama Ekstraksi terhadap Rendemen dan Mutu 

Minyak Bunga Melati Putih Menggunakan Metode Ekstraksi Pelarut Menguap (Solvent 

Extraction)”, Jurnal Teknotan, Departemen Teknik Pertanian dan Biosistem, Fakultas Teknologi 

Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, Vol. 10 No. 2 (2016), h. 37. 
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waktu perendaman. Nilai rendemen yang sedikit berbeda antara ekstrak daun A. 

cordifolia dan A. indica lebih disebabkan karena keduanya memiliki perbedaan 

kadar senyawa metabolit sekunder. 

Pelarut juga berperan dalam menghasilkan rendemen yang tinggi. 

Rendemen yang tinggi disebabkan karena pelarut memiliki sifat kepolaran yang 

sama dengan sebagian besar komponen pada biomassa sel daun A. cordifolia dan 

A. indica.4 Ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica menghasilkan rendemen yang 

tergolong tinggi karena menggunakan pelarut etanol 96%. Etanol 96% memiliki 

sifat kepolaran yang sama dengan sebagian besar senyawa metabolit primer dan 

sekunder pada daun A. cordifolia dan A. indica. Senyawa metabolit primer, 

sekunder, dan pelarut etanol 96% sama-sama bersifat polar sehingga dapat saling 

berikatan satu sama lain. Jika etanol 96% mengikat banyak senyawa metabolit 

maka semakin tinggi nilai rendemen yang dihasilkan. 

B. Uji Skrining Fitokimia 

Uji skrining fitokimia ini bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa 

metabolit sekunder yang terkandung di dalam ekstrak daun A. cordifolia dan A. 

indica. Senyawa metabolit sekunder yang telah diuji antara lain yaitu flavonoid, 

fenol, saponin, tanin, dan alkaloid. Kelima senyawa metabolit sekunder tersebut 

memiliki aktivitas antibakteri S. aureus. Data uji skrining fitokimia ekstrak daun 

A. cordifolia dan A. indica disajikan dalam tabel berikut ini. 

                                                           
4  Rabby Nasrul Sani, dkk., Op. Cit. h. 124. 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Skrining Fitokimia Ekstrak Etanol 96% Daun A. cordifolia dan A. 

indica 

Golongan 

Senyawa Pereaksi Pengamatan 

Ekstrak 

A. cordifolia A. indica 

Flavonoid 
Shinoda 

(Mg+HCl) 

Jingga/Merah 

Muda/Merah 
+ + 

Fenol FeCl3 1% 
Hijau/Merah/Ungu/ 

Hitam 
+ + 

Saponin 
Aquades 

Steril 
Busa Stabil + + 

Tanin FeCl3 5% 
Hijau/Merah/Ungu/ 

Biru/Hitam Kuat 
+ + 

Alkaloid Mayer Endapan Putih ̶   ̶   

Keterangan: 

( + ) : Teridentifikasi 

(  ̶  ) : Tidak Teridentifikasi 

Tabel hasil uji skrining fitokimia di atas menunjukkan bahwa ekstrak daun 

A. cordifolia dan A. indica positif mengandung senyawa flavonoid, fenol, saponin, 

dan Tanin. Sedangkan senyawa alkaloid tidak teridentifikasi baik pada ekstrak A. 

cordifolia maupun A. indica. Hasil pengamatan berupa perubahan warna, emulsi, 

serta endapan ini disebabkan karena terjadi reaksi kimia antara senyawa metabolit 

sekunder dan pereaksi yang digunakan. 

Uji fitokimia senyawa flavonoid dilakukan dengan cara menambahkan 

logam Mg dan HCl pekat. Penambahan ini bertujuan untuk mereduksi inti 

benzopiron yang terdapat dalam struktur flavonoid. Proses reduksi ini 
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menghasilkan garam flavilium berwarna merah atau jingga.5 Sehingga dalam uji 

flavonoid ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica menghasilkan warna merah 

karena terjadi pembentukan garam flavilium. Warna merah yang dihasilkan pada 

ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica memiliki tingkat kepekatan berbeda. 

Ekstrak daun A. indica berwarna lebih kemerahan dari pada A. cordifolia. Hal ini 

kemungkinan besar disebabkan karena ekstrak daun A. indica memiliki 

kandungan flavonoid lebih banyak dari pada A. cordifolia. Semakin banyak 

flavonoid maka pembentukan garam flavilium lebih banyak, sehingga warna 

merah yang dihasilkan memiliki kepekatan yang tinggi. 

 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Flavonoid Ekstrak Daun A. cordifolia dan A. indica 

Senyawa fenol dan tanin sama-sama diuji menggunakan pereaksi FeCl3 

dengan kadar yang berbeda. Uji fenol memakai FeCl3 1%, sedangkan tanin 

                                                           
5  Ergina, dkk., “Uji Kualitatif Senyawa Metabolit Sekunder pada Daun Palado (Agave 

angustifolia) yang Diekstraksi dengan Pelarut Air dan Etanolí”, Jurnal Pendidikan Kimia, FKIP-

Universitas Tadulako, Palu, Vol. 3 No. 3 (2014), h. 169. 



84 

 

 

menggunakan FeCl3 5%. Tanin merupakan senyawa polifenol sehingga pereaknsi 

yang digunakan dalam uji fitokimia untuk keduannya sama yaitu FeCl3. Apabila 

uji fitokimia dengan FeCl3 memberikan hasil positif dimungkinkan dalam sampel 

terdapat senyawa fenol dan salah satunya adalah tanin. 

Uji tanin ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica memberikan hasil positif 

dengan menimbulkan warna hitam lebih kuat dari pada fenol. Uji fenol 

menghasilkan warna lebih kecoklatan. Perubahan warna ini terjadi karena reaksi 

antara tanin dan FeCl3 membentuk senyawa kompleks. Terbentuknya senyawa 

kompleks karena ion Fe3+ yang dimiliki FeCl3 berikatan dengan tiga tanin. Tanin 

memiliki atom O yang mempunyai pasangan elektron bebas, sehingga dapat 

berikatan dengan ion Fe3+.6 

Pada uji fenol dan tanin ekstrak daun A. indica memiliki warna hitam yang 

lebih pekat dari A. cordifolia. Hal ini menunjukan bahwa kadar fenol dan tanin 

pada ekstrak daun A. indica lebih banyak dari A. cordifolia. 

                                                           
6  Ibid. h. 170. 
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Gambar 4.2 

Hasil Uji Fenol serta Tanin Ekstrak Daun A. cordifolia dan A. indica 

Uji senyawa saponin menghasilkan busa yang stabil setelah dilakukan 

pengocokan pada larutan sampel ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica. Hal ini 

menunjukkan bahwa ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica positif mengandung 

saponin. Adanya busa yang stabil ini merupakan ciri khas senyawa saponin.  

Reaksi antara saponin dan air menghasilkan senyawa glikosida yang terhidrolisis 

menjadi glukosa dan senyawa lain. Timbulnya busa disebabkan karena adanya 

glikosida yang  mempunyai kemampuan membentuk buih dalam air.7 

Busa yang ditimbulkan pada ekstrak daun A. cordifolia setinggi 2 cm, 

sedangkan A. indica 1 cm. Ekstrak daun A. cordifolia menghasilkan busa yang 

lebih banyak dari pada A. indica. Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak daun A. 

cordifolia memiliki kandungan saponin lebih banyak dari A. indica. 

                                                           
7  Soerya Dewi Marliana, dkk., “Skrining Fitokimia dan Analisis Kromatografi Lapis 

Tipis Komponen Kimia Buah Labu Siam (Sechium edule Jacq. Swartz.) dalam Ekstrak Etanol”, 

Jurnal Biologi FMIPA UNS Surakarta, Vol. 3 No. 1 (2005), h. 29. 
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Gambar 4.3 

Hasil Uji Saponin Ekstrak Daun A. cordifolia dan A. indica 

Uji alkaloid ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica menghasilkan hasil 

negatif. Pereaksi mayer yang ditambahkan baik pada ekstrak daun A. cordifolia 

maupun A. indica tidak menghasilkan endapan berwarna putih. Hasil negatif ini 

kemungkinan disebabkan karena ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica memang 

tidak mengandung alkaloid.  

 

Gambar 4.4 

Hasil Uji Alkaloid Ekstrak Daun A. cordifolia dan A. indica 
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C. Uji Efektivitas Antibakteri 

Hasil uji efektivitas antibakteri ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica 

terhadap pertumbuhan S. aureus ini telah dianalisis dengan beberapa ragam. 

Pertama, membandingkan DZH S. aureus pada ekstrak daun A. cordifolia dengan 

perlakuan kontrol. Kedua, membandingkan DZH S. aureus pada ekstrak daun A. 

indica dengan perlakuan kontrol. Ketiga, membandingkan DZH S. aureus pada 

campuran antara ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica (MIX) dengan perlakuan 

kontrol. Terakhir, membandingkan DZH S. aureus pada ekstrak daun A. 

cordifolia, A. indica, dan MIX. 

1. Uji Efektivitas Antibakteri S. aureus Ekstrak Daun Binahong (A. 

cordifolia) dibandingkan dengan Kontrol 

Uji anova satu arah untuk data DZH S. aureus pada ekstrak daun A. 

cordifolia yang dibandingkan dengan perlakuan kontrol diperoleh harga signifikan 

p<0,05 yakni 0,000. Hasil ini menyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima 

sehingga dapat dikatakan ekstrak daun A. cordifolia memiliki pengaruh terhadap 

DZH bakteri S. aureus. Uji lanjutan Post Hoc berupa LSD dapat dilakukan karena 

harga signifikan yang diperoleh menunjukan p<0,05. Uji Post Hoc dilakukan 

untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing perlakuan. 

Berikut hasil uji lanjutan Post Hoc perbandingan efektivitas antibakteri S. 

aureus oleh ekstrak daun A. cordifolia dengan kontrol disajikan pada tabel bawah 

ini. 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Perbandingan Efektivitas Antibakteri S. aureus oleh Ekstrak Daun 

A. cordifolia dengan Kontrol 

No. Perlakuan 
Rata-rata 

Diameter Zona Hambat (mm) 

1 Kontrol + (Amoksilin 100 µg/mL) 19,82a ± 1,20 

2 Kontrol – (Aquades Steril) 0,00b ± 0,00 

3 20% 6,25c ± 0,17 

4 40% 6,76c ± 0,72 

5 60% 8,80d ± 0,52 

6 80% 9,28d ± 0,78 

7 100% 11,18e ± 0,39 

Hasil uji lanjutan Post Hoc data DZH pertumbuhan S. aureus pada ekstrak 

daun A. cordofolia konsentrasi 20% dan 40% tidak beda secara signifikan, namun 

berbeda signifikan dengan perlakuan lainnya. Perbandingan rata-rata DZH pada 

perlakuan konsentrasi 60% dan 80% tidak berbeda secara signifikan, serta berbeda 

secara signifikan dengan perlakuan lainnya. Nilai rata-rata DZH pada perlakuan 

konsentrasi 100% berbeda secara signifikan dengan semua perlakuan. Perlakuan 

kontrol positif menggunakan amoksilin 100 µg/mL memiliki nilai rata-rata DZH 

yang berbeda signifikan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan kontrol negatif 

menggunakan aquades steril juga berbeda secara signifikan dengan semua 

perlakuan. 

Data nilai rata-rata DZH S. aureus oleh ekstrak daun A. cordifolia dan 

kontrol juga dapat dilihat pada Grafik berikut ini. 
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Gambar 4.5 

Grafik Perbandingan Nilai Rata-rata DZH S. aureus oleh Ekstrak Daun A. 

cordifolia dengan Kontrol 

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa 

ekstrak daun A. cordifolia dari konsentrasi 20% sampai 100% memiliki aktivitas 

antibakteri. Aktivitas antibakteri ekstrak daun A. cordifolia dilihat dari adanya 

zona hambat yang terbentuk di sekitar sumuran. Zona hambat yang terbentuk 

setelah pemberian ekstrak daun A. cordifolia memiliki nilai rata-rata DZH berbeda 

dari setiap perlakuan. Nilai rata-rata DZH tertinggi dimiliki oleh perlakuan dengan 

konsentrasi 100%, diikuti 80%, 60%, 40%, dan terendah 20%. 
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Gambar 4.6 

Hasil Uji Efektivitas Antibakteri S. aureus oleh Perlakuan Kontrol Positif, 

Negatif, dan Ekstrak Daun A. cordifolia 

Pemberian ektrak daun A. cordifolia pada S. aureus dengan konsentrasi 20% 

mampu menghasilkan DZH pertumbuhan rata-rata sebesar 6,25 mm. Respon 

hambat pertumbuhan S. aureus pada ekstrak daun A. cordifolia konsentrasi 40% 

mampu menghasilkan rata-rata DZH sebesar 6,76 mm. Respon pada kosentrasi 

60% menghasilkan rata-rata DZH sebesar 8,80 mm. Perlakuan dengan konsentrasi 

80% memiliki nilai rata-rata DZH sebesar 9,28 mm. Konsentrasi 100% 

menghasilkan rata-rata DZH sebesar 11,18 mm. Hasil ini menunjukkan bahwa 



91 

 

 

ekstrak daun A. cordifolia pada semua konsentrasi memiliki aktivitas antibakteri 

tergolong kuat, karena nilai rata-rata DZH yang dihasilkan lebih dari 6 mm. 

Besar kecilnya DZH pertumbuhan S. aurius ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya yaitu sifat media agar, jumlah koloni serta kecepatan tumbuh 

baktei uji, kondisi lingkungan saat inkubasi, dan kadar jenis senyawa bioaktif 

yang terkandung dalam ekstrak.8 Dari keempat faktor tersebut, ada satu faktor 

yang dianggap paling berpengaruh dalam pembentukan DZH S. aureus. Kadar 

serta jenis senyawa bioaktif merupakan faktor yang paling berperan pada aktivitas 

antibakteri. Sifat media agar, jumlah koloni serta kecepatan tumbuh baktei uji, dan 

kondisi lingkungan saat inkubasi tidak masuk perhitungan dalam penelitian ini 

karena ketiga faktor tersebut digunakan dengan perlakuan yang sama. 

Aktivitas antibakteri ini diduga karena adanya senyawa metabolit sekunder 

yang terkandung di dalam ekstrak daun A. cordifolia. Uji skrining fitokimia yang 

telah dilakukan menunjukkan bahwa ekstrak daun A. cordifolia positif 

mengandung senyawa flavonoid, fenol, tanin, dan saponin. Bedasarkan hasil 

penelitian terdahulu, empat senyawa metabolit sekunder tersebut memiliki 

aktivitas antibakteri dan dapat menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus. 

Senyawa metabolit sekunder pada ekstrak daun A. cordifolia masing-masing 

                                                           
8  Ni Kadek Ariyanti, dkk., “Daya Hambat Ekstrak Kulit Daun Lidah Buaya (Aloe 

barbadensis Miller) terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923 dan 

Escherichia coli ATCC 25922”, Jurnal Biologi, FMIPA Universitas Udayana, Kampus Bukit 

Jimbaran, Vol. 16 No. 1 (2011), h. 3. 
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memiliki mekanisme kerja yang berbeda-beda dalam menghambat pertumbuhan 

S. aureus. 

Mekanisme senyawa metabolit sekunder sebagai antibakteri secara umum 

dengan cara merusak dinding sel, menghambat permeabilitas membran, 

mengganggu sintesis protein, dan menghambat kerja enzim. Senyawa metabolit 

sekunder yang berperan merusak dinding sel antara lain adalah flavonoid dan 

fenol. Membran sel yang terletak tepat di bagian dalam dinding sel dapat dirusak 

oleh senyawa flavonoid, fenol, dan saponin. Sedangkan senyawa tanin memiliki 

mekanisme mendenaturasi protein serta menghambat enzim reverse transcriptase 

dan DNA yang berada di bagian dalam sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk.9 

Senyawa metabolit sekunder menghambat pertumbuhan bakteri S, aureus 

dimulai dengan merusak dinding sel oleh flavonoid dan fenol. Dinding sel 

merupakan komponen terluar dan menjadi pertahanan pertama bakteri. Dinding 

sel bakteri S. aureus terdiri atas 90% lapisan peptidoglikan dan sisanya adalah 

asam teikoat (polisakarida) dan protein.10 Flavonoid memiliki kemampuan 

membentuk senyawa kompleks dengan protein sel bakteri melalui ikatan 

hidrogen. Ikatan hidrogen inilah yang merusak struktur potein sehingga fungsi 

                                                           
9  Mita Kusuma Dewi, dkk., “Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Majapahit (Crescentia 

cujete) terhadap Pertumbuhan Bakteri Ralstonia solanacearum Penyebab Penyakit Layu”, Jurnal 

Biologi FMIPA Universitas Negeri Surabaya, Vol. 3 No. 1 (2014), h. 52. 
10  Ayu Putri Ningsih, dkk., “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kental Tanaman Pisang 

Kepok Kuning (Musa paradisiaca Linn.) terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli”, 

Jurnal Biologi FMIPA Universitas Andalas Padang, Sumatra Barat, Vol. 2 No. 3 (2013), h. 211. 
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dinding sel bakteri menjadi tidak stabil.11 Sedangkan senyawa fenol merusak 

dinding sel bakteri dengan memutuskan ikatan peptidoglikan. Dinding sel bakteri 

yang tidak stabil menyebabkan fungsi permeabilitas selektif, pengangkutan aktif, 

dan pengendalian susunan protein terganggu, sehingga sel bakteri menjadi 

kehilangan bentuk dan lisis.12 

Dinding sel yang rusak mengakibatkan senyawa metabolit sekunder dapat 

masuk lebih dalam dan mengganggu fungsi membran bakteri. Senyawa metabolit 

sekunder yang dapat menyerang membran sel diantaranya yaitu flavonoid, fenol, 

dan saponin. Flavonoid diduga mekanisme kerjanya mendenaturasi protein dan 

merusak membran sel bakteri tanpa dapat diperbaiki lagi. Senyawa flavonoid di 

dalamnya mengandung fenol. Fenol merupakan suatu alkohol yang bersifat asam 

sehingga disebut juga asam karbolat. Kondisi asam oleh adanya fenol dapat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus.13 

Flavonoid dan fenol dapat dengan mudah membentuk kompleks protein 

melalui ikatan hidrogen. Ion H+ dari kompleks tersebut merusak gugus polar 

(kepala lipid) sehingga molekul fosfolipid terurai menjadi gliserol, asam 

karboksilat, dan asam fosfat. Hal ini menyebabkan fosfolipid tidak bisa 

mempertahankan bentuk membran. Selain itu senyawa flavonoid dan fenol juga 

                                                           
11  Indria Hafizah, dkk., “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Metanol Rumput Laut 

(Eucheuma sp) pada Berbagai Tingkat Konsentrasi terhadap Pertumbuhan Bakteri Escherichia 

coli dan Staphylococcus aureus”, Jurnal Imunologi FK UHO, h. 68. 
12  Mita Kusuma Dewi, dkk., Op. Cit. h. 55. 
13  Indria Hafizah, dkk., Op. Cit. h. 68-69. 
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dapat mengendapkan protein sel bakteri. Kadar fenol yang tinggi menyebabkan 

koagulasi (pembekuan) protein dan lisisnya membran.14 

Senyawa saponin memiliki mekanisme kerja antibakteri yang mengganggu 

permeabilitas membran sel bakteri. Permeabilitas membran yang terganggu 

mengakibatkan sifatnya menjadi tidak selektif, sehingga semua zat dapat keluar 

masuk sel dengan mudah. Kondisi ini membuat membran akan rusak dan 

mengakibatkan keluarnya berbagai komponen penting dari dalam sel bakteri yaitu 

protein, asam nukleat, dan nukleotida. Membran sitoplasma bekerja untuk 

mempertahankan bahan-bahan tertentu di dalam sel serta mengatur aliran keluar 

masuknya bahan lainnya. Kerusakan pada membran akan mengakibatkan 

terhambatnya pertumbuhan sel atau matinya sel bakteri.15 

Mekanisme kerja saponin dengan cara menurunkan tegangan permukaan 

dinding sel bakteri karena memiliki komponen aktif aglycone yang bersifat 

membranolitik. Setelah tegangan permukaan dinding sel menurun, saponin 

membentuk senyawa kompleks dengan sterol yang menyebabkan pembentukan 

single ion channel pada membran. Single ion channel merupakan suatu jembatan 

yang memungkinkan terjadinya transpor pasif secara difusi terfasilitasi seperti 

halnya protein. Namun jembatan ini tidak seselektif protein, sehingga 

menyebabkan ketidakstabilan membran sel. Ketidakstabilan membran sel ini 

mengakibatkan terhambatnya aktivitas enzim-enzim yang berperan dalam transpor 

                                                           
14  Mita Kusuma Dewi, dkk., Op. Cit. h. 55-56. 
15  Latifatuz Zahro dan Rudiana Agustini, Op. Cit. h. 127. 
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ion-ion penting untuk kehidupan bakteri. Apabila transpor ion terhambat, maka 

pertumbuhan bakteri akan terganggu.16 

Ketebalan dinding sel bakteri S. aureus menyebabkan kurang pekanya 

aktivitas antibakteri oleh senyawa saponin. Kandungan peptidoglikan yang 

mencapai 90% membuat dinding sel menjadi kuat dan tidak mudah dirusak. 

Mekanisme kerja saponin termasuk dalam kelompok antibakteri dengan cara 

mengganggu permeabilitas membran, yang berada langsung di bawah dinding sel. 

Sehingga kerja saponin yang merusak permeabilitas membran menjadi sulit 

karena dinding sel sulit ditembus.17 Sebelum merusak membran sel, saponin harus 

melewati dinding sel terlebih dahulu. Oleh karena itu, saponin harus dibantu oleh 

flavonoid dan fenol yang dapat merusak dinding sel bakteri. 

Setelah membran sel telah dirusak oleh aktivitas senyawa flavonoid, fenol, 

dan saponin, baru kemudian tanin melakukan penetrasi ke dalam sel menuju inti 

untuk menyerang bakteri S. aureus. Senyawa tanin memiliki mekanisme 

mengkoagulasi dan mendenaturasi protein. Tanin berikatan dengan protein 

membentuk ion H+, mengakibatkan pH menjadi asam sehingga protein 

terdenaturasi. Kondisi asam juga menginaktifkan enzim pada bakteri dan 

menyebabkan metabolisme terganggu, sehingga sel akan rusak atau bahkan mati. 

                                                           
16  Ibid. 
17  Supra catatan kaki nomor 16. 
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Sel bakteri juga tidak dapat dibentuk lagi karena tanin menghambat DNA yang 

dimilikinya.18 

Mekanisme dari masing-masing senyawa metabolit sekunder tersebut saling 

bersinergis sehingga menambah efektivitas antibakteri dalam menghambat 

pertumbuhan S. aureus. Hasil uji efektivitas antibakteri S. aureus menggunakan 

ekstrak daun A. cordifolia juga menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi 

maka aktivitas antibakteri yang dihasilkan semakin tinggi. Hal ini terjadi karena 

semakin besar konsentrasi ekstrak maka semakin banyak senyawa metabolit 

sekunder yang terkandung di dalamnya.19 Kandungan senyawa metabolit sekunder 

yang meningkat mengakibatkan aktivitas antibakteri semakin besar.20 

Perlakuan terbaik dalam uji efektivitas antibakteri S. aureus oleh ekstrak 

daun A. cordifolia berada pada konsentrasi 100% dengan nilai rata-rata DZH 

sebesar 11,18 mm. Hasil ini jika dibandingkan dengan perlakuan kontrol positif, 

perlakuan terbaik ekstrak daun A. cordifolia masih belum bisa melebihi aktivitas 

antibakteri yang dimiliki oleh amoksilin. Amoksilin yang dijadikan sebagai 

kontrol positif menghasilkan nilai rata-rata DZH sebesar 19,82 ml. Nilai rata-rata 

DZH yang dimiliki amoksilin ini tergolong kuat. 

                                                           
18  Mita Kusuma Dewi, dkk., Op. Cit. h. 55. 
19  Masniari Poeloengan, dkk., “Uji Daya Antibakteri Ekstrak Etanol Kulit Batang Bungur 

(Largerstroremia speciosa Pers.) terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli secara In 

Vitro”, Jurnal Fakultas Peternakan, IPB, Bogor, (2007), h. 781. 
20  Fahmi Rahmawati dan Siti Harnina Bintari, “Studi Aktivitas Antibakteri Sari Daun 

Binahong (Anredera cordifolia) terhadap Pertumbuhan Bacillus cercus dan Salmonella 

enteritidis”, Jurnal Jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang, Vol. 3 No. 2 (2014), h. 

107. 
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Amoksilin, turunan penisilin yang merupakan antibiotik golongan β-

laktam.21 Antibiotik β-laktam bekerja membunuh bakteri dengan cara 

menghambat sintesis dinding selnya. Pada proses sintesis dinding sel terjadi 

pembentukan ikatan silang antar rantai peptida-glukan (peptidoglikan) oleh enzim 

transpeptidase.22 Ikatan silang antar peptidoglikan ini yang membuat dinding sel 

bakteri menjadi kuat. Enzim transpeptidase yang terletak pada membran sel 

bakteri tersebut juga dapat diikat antibiotik β-laktam. Pengikatan enzim 

transpeptidase oleh antibiotik β-laktam mencegah terbentuknya ikatan silang 

peptidoglikan pada tahap akhir sintesis dinding sel.23 Dinding sel yang tidak 

memiliki ikatan silang peptidoglikan mengakibatkannya menjadi lebih lemah dan 

mudah terdegradasi. Rapuhnya dinding sel ini akan memudahkan sel mengalami 

lisis karena perbedaan tekanan osmotik di dalam dan di luar. Dengan demikian, 

bakteri akan kehilangan dinding sel kemudian mengalami lisis sehingga mati. 

Aquades steril yang dijadikan sebagai kontrol negatif sama sekali tidak 

menunjukkan adanya aktivitas antibakteri. Pemberian aquades steril tidak 

memperlihatkan adanya zona hambat di sekitar sumuran. Hal ini terjadi karena 

aquades steril tidak dapat menghambat atau membunuh bakteri uji. Aquades 

                                                           
21  Agustina Setiawati, “Peningkatan Resistensi Kultur Bakteri Staphylococcus aureus 

terhadap Amoxicillin Menggunakan Metode Adaptif Gradual”, Jurnal Farmasi Indonesia, Vol. 7 

No. 3 (2015), h. 191. 
22  Ibid. h. 193. 
23  Busyron Chudiori, dkk., “Pola Kuman dan Resistensinya terhadap Antibiotika dari 

Spesimen Pus di RSUD Dr. Moewardi Hospital Period 2012”, Jurnal Pharmacon, Vol. 13 No. 2 

(2012), h. 73. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Peptida
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Glukan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transpeptidase&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Transpeptidase&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Dinding_sel
https://id.wikipedia.org/wiki/Peptidoglikan
https://id.wikipedia.org/wiki/Dinding_sel
https://id.wikipedia.org/wiki/Lisis
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merupakan senyawa netral dan tidak memiliki zat aktif yang dapat menghambat 

pertumbuhan S. aureus.24 

2. Uji Efektivitas Antibakteri S. aureus Ekstrak Daun Anting-anting (A. 

indica) dibandingkan dengan Kontrol 

Uji anova satu arah untuk data DZH S. aureus pada ekstrak daun A. indica 

yang dibandingkan dengan perlakuan kontrol diperoleh harga signifikan p<0,05 

yakni 0,000. Hasil ini menyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima sehingga 

dapat dikatakan ekstrak daun A. indica memiliki pengaruh terhadap DZH bakteri 

S. aureus. Uji lanjutan Post Hoc berupa LSD dapat dilakukan karena harga 

signifikan yang diperoleh menunjukan p<0,05. Uji Post Hoc dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan dari masing-masing perlakuan. 

Berikut hasil uji lanjutan Post Hoc perbandingan efektivitas antibakteri S. 

aureus oleh ekstrak daun A. indica dengan kontrol disajikan pada tabel bawah ini. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Perbandingan Efektivitas Antibakteri S. aureus oleh Ekstrak Daun 

A. indica dengan Kontrol 

No. Perlakuan 
Rata-rata 

Diameter Zona Hambat (mm) 

1 Kontrol + (Amoksilin 100 µg/mL) 19,82a ± 1,20 

2 Kontrol – (Aquades Steril) 0,00b ± 0,00 

3 20% 9,93c ± 0,73 

4 40% 12,74d ± 0,53 

5 60% 15,44e ±0,12 

6 80% 16,14e ± 0,94 

7 100% 18,15f ± 0,16 

                                                           
24  Misna dan Khusnul Diana, “Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kulit Bawang Merah (Allium 

cepa L.) terhadap Bakteri Staphylococcus aureus”, Jurnal of Pharmacy Tadulako Farma, Palu, 

Vol. 2 No. 2 (2016), h. 143. 
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Hasil uji lanjutan Post Hoc data DZH pertumbuhan S. aureus pada ekstrak 

daun A. indica konsentrasi 20% berbeda signifikan dengan perlakuan lainnya. 

Perlakuan pada konsentrasi 40% juga memiliki rata-rata DZH yang berbeda 

secara signifikan dengan perlakuan lainnya. Perbandingan rata-rata DZH pada 

perlakuan konsentrasi 60% dan 80% tidak berbeda secara signifikan, serta berbeda 

secara signifikan dengan perlakuan lainnya. Nilai rata-rata DZH pada perlakuan 

konsentrasi 100% berbeda secara signifikan dengan semua perlakuan. Perlakuan 

kontrol positif menggunakan amoksilin 100 µg/mL memiliki nilai rata-rata DZH 

yang berbeda signifikan dengan perlakuan lainnya. Sedangkan kontrol negatif 

menggunakan aquades steril juga berbeda secara signifikan dengan semua 

perlakuan. 

Nilai rata-rata DZH S. aureus merupakan hasil dari setiap perlakuan dalam 

uji antibakteri ekstrak daun A. indika dan kontrol. Hasil uji lanjutan Post Hoc 

menjelaskan bakwa antara perlakuan satu dengan yang lainnya rata-rata memiliki 

harga signifikan secara nyata. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan baahwa setiap 

perlakuan memiliki daya hambat yang berbeda-beda. Semakin tinggi konsentrasi 

yang digunakan pada setiap perlakuan maka daya hambat yang dihasilkan 

semakin besar. 
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Data nilai rata-rata DZH S. aureus oleh ekstrak daun A. indica dan kontrol 

juga dapat dilihat pada Grafik berikut ini. 

 

Gambar 4.7 

Grafik Perbandingan Nilai Rata-rata DZH S. aureus oleh Ekstrak Daun A. 

indica dengan Kontrol 

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa 

ekstrak daun A. indica dari konsentrasi 20% sampai 100% memiliki aktivitas 

antibakteri. Aktivitas antibakteri ekstrak daun A. indica dilihat dari adanya zona 

hambat yang terbentuk di sekitar sumuran. Zona hambat yang terbentuk setelah 

pemberian ekstrak daun A. indica memiliki nilai rata-rata DZH berbeda dari setiap 

perlakuan. Nilai rata-rata DZH tertinggi dimiliki oleh perlakuan dengan 

konsentrasi 100%, diikuti 80%, 60%, 40%, dan terendah 20%. 
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Gambar 4.8 

Hasil Uji Efektivitas Antibakteri S. aureus oleh Perlakuan Kontrol Positif, 

Negatif,  dan Ekstrak Daun A. indica 

Pemberian ektrak daun A. indica pada S. aureus dengan konsentrasi 20% 

mampu menghasilkan DZH pertumbuhan rata-rata sebesar 9,93 mm. Respon 

hambat pertumbuhan S. aureus pada ekstrak daun A. indica konsentrasi 40% 

mampu menghasilkan rata-rata DZH sebesar 12,74 mm. Respon pada kosentrasi 

60% menghasilkan rata-rata DZH sebesar 15,44 mm. Perlakuan dengan 

konsentrasi 80% memiliki nilai rata-rata DZH sebesar 16,14 mm. Konsentrasi 

100% menghasilkan rata-rata DZH sebesar 18,15 mm. Hasil ini menunjukkan 

bahwa ekstrak daun A. indica pada semua konsentrasi memiliki aktivitas 
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antibakteri tergolong kuat, karena nilai rata-rata DZH yang dihasilkan lebih dari 6 

mm. 

Aktivitas antibakteri ekstrak daun A. indica disebabkan karena adanya 

senyawa metabolit sekunder di dalamnya. Berdasarkan uji skrining fitokimia yang 

telah dilakukan ekstrak daun A. indica positif mengandung senyawa metabolit 

sekunder berupa flavonoid, fenol, saponin, dan tanin. Senyawa metabolit sekunder 

tersebut memiliki prinsip mekanisme kerja yang sama seperti halnya pada ekstrak 

A. cordifolia. Ekstrak daun A. cordifolia memiliki senyawa metabolit sekunder 

yang sama dengan A. indica, namun dengan kadar berbeda. Ekstrak daun A. 

indica memiliki kadar senyawa flavonoid, fenol, dan tanin yang lebih banyak dari 

A. cordifolia. Sedangkan kadar senyawa saponin yang dimiliki ekstrak daun A. 

cordifolia lebih banyak dari pada A. indica. 

Flavonoid dan fenol merupaka senyawa metabolit sekunder yang dianggap 

paling berpengaruh dalam menghambat pertumbuhan S. aureus. Mekanisme 

antibakteri diawali dengan proses perusakan dinding sel yang merupakan 

pertahanan terluar dan terkuat dari bakteri. Senyawa antibakteri yang dapat 

melakukan hal tersebut adalah flavonoid dan fenol. Sehingga flavonoid dan fenol 

adalah senyawa metabolit sekunder yang bekerja terlebih dahulu untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri. Sebelum dinding sel dirusak oleh flavonoid 

dan fenol maka senyawa metabolit sekunder lainnya tidak dapat menembus sel 
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untuk menyerang bakteri. Semakin besar nilai kadar total flavonoid dalam ekstrak, 

maka akan semakin lebar zona hambat antibakteri yang terbentuk.25 

Peran terbesar flavonoid dan fenol sebagai antibakteri S. aureus juga 

dipertegas dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Berikut ini data hasil-hasil 

penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.5 

Peran Senyawa Metabolit Sekunder sebagai Antibakteri S. aureus dalam 

Hasil Penelitian Terdahulu 

No. 

Senyawa 

Metabolit Sekunder Sampel 

Persentase 

(%) 

1 Flavonoid dan Fenol 19 45,24 

2 Saponin 12 28,57 

3 Alkaloid 5 11,90 

4 Tanin 5 11,90 

5 Minyak Atsiri 1 2,38 

Dari data di atas terlihat bahwa flavonoid dan fenol merupakan senyawa 

metabolit sekunder yang paling berperan besar dalam menghambat pertumbuhan 

S. aureus. Peran terbesar kedua dimiliki senyawa saponin diikuti alkaloid dan 

tanin. Semakin banyak kadar senyawa flavonoid dan fenol maka akan semakin 

tinggi efektivitas ekstrak dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Namun 

berbanding terbalik jika saponin dan tanin yang lebih banyak dari pada flavonoid 

maka aktivitas antibakteri ekstrak lebih rendah. Senyawa saponin dan tanin 

                                                           
25  Sri Siswahyuningsih, dkk., “Kandungan Flavonoid dan Potensi Antibakteri Ekstrak Etil 

Asetat dan Metanol Daun Anting-anting (Acalypha indica L.)”, Jurnal Kimia FMIPA Universitas 

Pakuan Bogor, h. 10. 
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tersebut tidak dapat merusak dinding sel sehingga akan kesulitan masuk ke dalam 

bakteri, meskipun dengan kadar yang banyak. 

Senyawa saponin tidak dapat merusak komponen dari dinding sel, namun 

hanya dapat menurunkan tegangan permukaannya.26 Saponin merupakan senyawa 

aktif permukaan yang memiliki sifat seperti sabun.27 Sabun merupakan senyawa 

polar yang bersifat basa kuat. Sifat basa kuat yang dimiliki senyawa saponin inilah 

yang mengakibatkan turunnya tegangan permukaan dari dinding sel. Tegangan 

dinding sel yang turun memungkinkan senyawa saponin dapat masuk ke dalam sel 

dengan kecepatan rendah. Kadar saponin yang dapat masuk melewati dinding sel 

hanya sedikit, sehingga membran diserang dengan potensi kecil. Oleh sebab itu 

saponin tidak terlalu efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

dibandingkan dengan flavonoid. 

Ekstrak daun A. indica memiliki senyawa flavonoid dan fenol lebih banyak 

dari pada A. cordifolia. Kondisi ini mengakibatkan ekstrak daun A. indica 

memiliki nilai DZH lebih tinggi dibandingkan dengan A. cordifolia meskipun 

saponin yang dimilikinya lebih sedikit. Nilai rata-rata DZH ekstrak daun A. indica 

pada konsentrasi terbaik belum bisa mengalahkan amoksilin. Amoksilin yang 

dijadikan sebagai kontrol positif memiliki nilai rata-rata DZH sebesar 19,82 mm 

sedangkan A. indica 18,15 mm. Hal ini terjadi karena amoksilin merupakan 

antibiotik yang sudah diproses khusus untuk menghambat pertumbuhan bakteri, 

                                                           
26  Latifatuz Zahro dan Rudiana Agustini, Op. Cit. h. 127. 
27  Ibid. h. 121. 
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sedangkan ekstrak daun A. indica baru dalam tahap uji coba. Kadar optimum 

amoksilin juga sudah diketahui secara pasti untuk dapat membunuh bakteri, 

sedangkan ekstrak daun A. indica belum. 

3. Uji Efektivitas Antibakteri S. aureus Campuran Ekstrak Daun A. 

cordifolia dan A. indica (MIX) Dibandingkan dengan Kontrol 

Uji anova satu arah untuk data DZH S. aureus pada campuran ekstrak daun 

A. cordifolia dan A. indica (MIX) yang dibandingkan dengan perlakuan kontrol 

diperoleh harga signifikan p<0,05 yakni 0,000. Hasil ini menyatakan bahwa H0 

ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat dikatakan ekstrak MIX memiliki 

pengaruh terhadap DZH bakteri S. aureus. Uji lanjutan Post Hoc berupa LSD 

dapat dilakukan karena harga signifikan yang diperoleh menunjukan p<0,05. Uji 

Post Hoc dilakukan untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing perlakuan. 

Berikut hasil uji lanjutan Post Hoc perbandingan efektivitas antibakteri S. 

aureus oleh ekstrak MIX dengan kontrol disajikan pada tabel bawah ini. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Perbandingan Efektivitas Antibakteri S. aureus oleh Campuran 

Ekstrak Daun A. cordifolia dan A. indica (MIX) dengan Kontrol 

No. Perlakuan 
Rata-rata 

Diameter Zona Hambat (mm) 

1 Kontrol + (Amoksilin 100 µg/mL) 19,82a ± 1,20 

2 Kontrol – (Aquades Steril) 0,00b ± 0,00 

3 20%  : 80% 13,57c ± 1,79 

4 40% : 60% 13,15c ± 0,11 

5 60% : 40% 12,31cd ± 0,74 

6 80% : 20% 11,06d ± 0,55 
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Hasil uji lanjutan Post Hoc data DZH pertumbuhan S. aureus pada ekstrak 

MIX konsentrasi 20%:80%, 40%:60%, dan 60%:40% tidak berbeda signifikan, 

namun berbeda secara signifikan dengan perlakuan 80%:20%. Perbandingan rata-

rata DZH pada perlakuan konsentrasi 60%:40% dan 80%:20% tidak berbeda 

secara signifikan, serta berbeda secara signifikan dengan perlakuan 20%:80% dan 

40%:60%. Perlakuan kontrol positif menggunakan amoksilin 100 µg/mL masih 

memiliki nilai rata-rata DZH yang berbeda signifikan dengan perlakuan lainnya. 

Sedangkan kontrol negatif menggunakan aquades steril juga berbeda secara 

signifikan dengan semua perlakuan. 

Data nilai rata-rata DZH S. aureus oleh ekstrak MIX dan kontrol juga dapat 

dilihat pada Grafik berikut ini. 

 

Gambar 4.9 

Grafik Perbandingan Nilai Rata-rata DZH S. aureus oleh Campuran 

Ekstrak Daun A. cordifolia dan A. indica (MIX) dengan Kontrol 
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Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa 

ekstrak MIX pada perlakuan 20%:80%, 40%:60%, 60%:40% dan 80%:20% 

memiliki aktivitas antibakteri. Aktivitas antibakteri ekstrak MIX dilihat dari 

adanya zona hambat yang terbentuk di sekitar sumuran. Zona hambat yang 

terbentuk setelah pemberian ekstrak MIX memiliki nilai rata-rata DZH berbeda 

dari setiap perlakuan. Nilai rata-rata DZH tertinggi dimiliki oleh perlakuan dengan 

konsentrasi 20%:80%, diikuti 40%:60%, 60%:40%, dan terendah 80%:20%. 

       

 

Gambar 4.10 

Hasil Uji Efektivitas Antibakteri S. aureus oleh Perlakuan Kontrol Positif, 

Negatif,  dan MIX 
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Pemberian ektrak MIX pada S. aureus dengan konsentrasi 20%:80% 

mampu menghasilkan DZH pertumbuhan rata-rata sebesar 13,57 mm. Respon 

hambat pertumbuhan S. aureus pada ekstrak MIX konsentrasi 40%:60% mampu 

menghasilkan rata-rata DZH sebesar 13,15 mm. Perlakuan dengan konsentrasi 

60%:40% memiliki nilai rata-rata DZH sebesar 12,31 mm. Konsentrasi 80%:20% 

menghasilkan rata-rata DZH sebesar 11,06 mm. Hasil ini menunjukkan bahwa 

ekstrak MIX pada semua konsentrasi memiliki aktivitas antibakteri tergolong 

kuat, karena nilai rata-rata DZH yang dihasilkan lebih dari 6 ml. 

Hasil penelitian MIX menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi 

ekstrak daun A. cordifolia yang digunakan dalam pembuatan perbandingan maka 

semakin kecil daerah hambat S. aureus. Namun sebaliknya, jika konsentrasi 

ekstrak daun A. indica yang digunakan semakin tinggi maka daya hambat 

pertumbuhan S. aureus menjadi meningkat. Senyawa flavonoid dan fenol 

memiliki peran besar dalam perbedaan ini. Kombinasi ekstrak daun A. cordifolia 

dan A. indica mengakibatkan perubahan kadar senyawa metabolit sekunder yang 

dimiliki. 

Kadar senyawa metabolit sekunder ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica 

belum diketahui secara pasti karena uji fitokimia yang dilakukan sebatas 

kualitatif, tidak sampai ke tahap kuantitatif. Kadar senyawa metabolit sekunder 

dalam campuran ekstrak daun A. cordifolia dan A. indica dapat diprediksi melalui 

asumsi dengan ketentuan yang ada. Ekstrak daun A. indica memiliki senyawa 

flavonoid, fenol, dan tanin lebih banyak dari A. cordifolia. Sehingga dapat 
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diasumsikan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun A. cordifolia yang 

dipakai dalam MIX, maka semakin rendah kadar senyawa flavonoid. Sebaliknya, 

semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun A. indica maka semakin banyak kadar 

senyawa flavonoid. Hal inilah yang menyebab perlakuan 20%:80% memiliki nilai 

DZH tertingggi diantara yang lain karena memiliki kadar flavonoid paling banyak. 

4. Uji Efektivitas Antibakteri S. aureus Ekstrak Daun A. cordifolia, A. 

indica, dan MIX 

Uji anova satu arah untuk data rata-rata DZH S. aureus pada ekstrak daun A. 

cordifolia, A. indica, dan MIX diperoleh harga signifikan p<0,05 yakni 0,000. 

Hasil ini menyatakan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat dikatakan 

ekstrak daun A. cordifolia, A. indica, dan MIX memiliki pengaruh terhadap DZH 

bakteri S. aureus. Uji lanjutan Post Hoc berupa LSD dapat dilakukan karena harga 

signifikan yang diperoleh menunjukan p<0,05. Uji Post Hoc dilakukan untuk 

mengetahui perbedaan dari masing-masing ekstrak. 

Berikut hasil uji lanjutan Post Hoc perbandingan efektivitas antibakteri S. 

aureus oleh ekstrak daun A. cordifolia, A. indica, dan MIX disajikan pada tabel 

bawah ini. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Perbandingan Efektivitas Antibakteri S. aureus oleh Ekstrak Daun 

A. cordifolia, A. indica, dan MIX 

No. Sampel 
Rata-rata 

Diameter Zona Hambat (mm) 

1 Binahong 8,45a ± 0,26 

2 Anting-anting 14,48b ± 0,15 

3 Binahong dan Anting-anting (MIX) 12,52c ± 0,51 
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Hasil uji lanjutan Post Hoc data DZH pertumbuhan S. aureus pada ekstrak 

daun binahong, anting-anting dan MIX menunjukan bahwa masing-masing 

memiliki harga signifikan yang berbeda dengan perlakuan lainnya. Nilai rata-rata 

DZH pertumbuhan S. aureus pada ekstrak daun A. cordifolia berbeda secara 

signifikan dengan sampel lainya. Perbandingan rata-rata DZH pada ekstrak A. 

indica berbeda secara signifikan dengan semua sampel. Campuran ekstrak A. 

cordifolia dan A. indica juga memiliki harga signifikan yang berbeda nyata 

dengan semua sampel. 

Data nilai rata-rata DZH S. aureus oleh ekstrak daun A. cordifolia, A. 

indica, dan MIX juga dapat dilihat pada Grafik berikut ini. 

 

Gambar 4.11 

Grafik Perbandingan Nilai Rata-rata DZH S. aureus oleh Ekstrak Daun A. 

cordifolia, A. indica, dan MIX 
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Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa 

semua sampel memiliki aktivitas antibakteri. Aktivitas antibakteri ekstrak A. 

cordifolia, A. indica, dan MIX dilihat dari adanya zona hambat yang terbentuk di 

sekitar sumuran. Zona hambat yang terbentuk setelah pemberian ekstrak daun A. 

cordifolia, A. indica, dan MIX memiliki nilai rata-rata DZH berbeda. Nilai rata-

rata DZH tertinggi dimiliki oleh ekstrak A. indica, diikuti MIX, dan terendah A. 

cordifolia. 

Ektrak daun A. cordifolia pada S. aureus memiliki nilai rata-rata DZH 

sebesar 8,45 mm. Respon hambat pertumbuhan S. aureus pada ekstrak daun A. 

indica menghasilkan rata-rata DZH sebesar 14,48 mm. Sedangkan ekstrak MIX 

memiliki nilai rata-rata DZH sebesar 12,52 mm. Hasil ini menunjukkan bahwa 

semua sampel memiliki aktivitas antibakteri tergolong kuat, karena memiliki nilai 

rata-rata DZH lebih dari 6 ml. 

Ekstrak daun A. indica memiliki nilai rata-rata tertinggi diantara sampel 

yang lain karena memiliki senyawa flavonoid dan fenol terbanyak. Nilai rata-rata 

ekstrak MIK lebih rendah dari A. indica dan lebih tinggi dari A. cordifolia. Hal ini 

dikarenakan ekstrak MIK memiliki kadar senyawa flavonoid lebih sedikit dari A. 

indica dan lebih banyak dari A. cordifolia. Sedangkan ekstrak daun A. cordifolia 

memiliki nilai rata-rata terendah diantara sampel yang lain karena memiliki 

senyawa flavonoid dan fenol paling sedikit. 
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D. Aplikasi Hasil Penelitian dalam Pendidikan 

Pembelajan biologi hendaknya diterapkan sesuai hakikatnya sebagai sains, 

yang meliputi minds on (kognitif), hearts on (afektif), dan hands on 

(psikomotorik).28 Sains terdiri dari produk dan proses, dimana pembelajaran 

biologi idealnya harus mampu mengeluarkan out put  yang memiliki karakter. 

Karakter tersebut dapat diciptakan karena biologi sebagai produk terdiri dari 

konsep, fakta, teori, hukum yang berkaitan tentang makhluk hidup. Sedangkan 

biologi sebagai proses terdiri dari kelompok ketrampilan yang meliputi 

mengamati, membuat pertanyaan, menggunakan alat, mengelompokkan, 

menerapkan konsep, dan melakukan percobaan.29 Proses-proses tersebut akan 

menciptakan sikap ilmiah dan menghasilkan prosuk sains (hasil belajar) yang 

meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Sikap ilmiah dan produk sains hanya dapat dicapai dengan proses sains, 

salah satunya adalah melakukan percobaa. Percobaan-percobaan ini disusun pada 

rancangan pembelajaran yang diaplikasikan dalam kegiatan praktikum. Praktikum 

dapat meningkatkan partisipasi siswa terlibat aktif dalam pembelajaran 

pengalaman langsung di lapangan. Aplikasi ini merupakan strategi efektif untuk 

mengajarkan biologi sebagai proses. Siswa akan lebih mudah memahami suatu 

                                                           
28  Imah Solikhatun, dkk., ”Pengaruh Penerapan Reality Based Learning terhadap Hasil 

Belajar Biologi Siswa Kelas X SMA Negeri 5 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013”, Jurnal 

Pendidikan Biologi, Vol. 7 No. 3 (2015), h. 50. 
29  Johari Marjan, dkk., “Pengaruh Pembelajaran Pendekatan Saintifik terhadap Hasil 

Belajar Biologi dan Keterampilan Proses Sains Siswa MA Mu’allimat NW Pancor Selong 

Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat”, Jurnal Program Studi IPA Universitas 

Pendidikan Ganesha Singaraja, Vol 4 (2014), h. 2-3. 
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materi ketika dia melakukan suatu aktivitas untuk mempelajarinya30. Hal ini juga 

akan membuat mereka menikmati proses pembelajaran. Sehingga tujuan dari 

pemebelajaran biologi diharapkan dapat dicapai dengan kondisi tersebut. 

Kegiatan praktikum akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan 

adanya buku panduan. Buku panduan berisi petunjuk dan langkah-langkah dalam 

melaksanakan praktikum. Selain itu dalam buku panduan tersebut juga berisi 

uraian singkat mengenai materi-materi pembelajaran sehingga dapat dijadikan 

sebagai bahan ajar. Buku panduan praktikum sebagai bahan ajar diharapkan 

mampu membantu siswa belajar secara terarah. 

Hasil penelitian tentang efektivitas ekstrak daun binahong (A. cordifolia) 

dan anting-anting (A. indica) sebagai antibakteri S. aureus ini dapat menjadi 

sumber belajar pada materi archaebacteria serta eubacteria, biologi SMA kelas X 

semester ganjil. S. aureus merupakan golongan bakter yang bersifat patogen. 

Bakteri patogen ini dapat dijadikan latar belakang masalah siswa untuk 

melakukan praktikum yang berkaitan dengan materi archaebacteria serta 

eubacteria. Sehingga siswa dapat mengembangkan dan menyerap materi ini 

dengan lebih mudah. Namun karena S. aureus merupakan bakteri gram positif 

yang memiliki sifat patogenitas tinggi, maka untuk digunakan dalam praktikum 

tingkat SMA boleh digantikan dengan bakteri lain yang tidak berbahaya bagi 

siswa. 

                                                           
30  M. Khusniati, “Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran IPA”, Jurnal Pendidikan 

IPA FMIPA Universitas Negeri Semarang, Vol. 1 No. 2 (2012), h. 207. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan dan ditunjang analisis data serta 

pembahasan,  maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ektrak daun tanaman binahong (A. cordifolia) pada konsentrasi 20%, 

40%, 60%, 80%, serta 100% efektif dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri S. aureus, dan perlakuan terbaik adalah konsentrasi 100%; 

2. Ektrak daun tanaman anting-anting (A. indica) pada konsentrasi 20%, 

40%, 60%, 80%, serta 100% efektif dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri S. aureus, dan perlakuan terbaik adalah konsentrasi 100%; 

3. Campuran ektrak daun A. cordifolia dan A. indica pada perbandingan 

konsentrasi 20%:80%, 40%:60%, 60%:40%, serta 80%:20% efektif 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus, dan perlakuan 

terbaik adalah perbandingan konsentrasi 20%:80%. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka disarankan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Perlu adanya uji skrining fitokimia secara kuantitatif untuk 

mengetahui kadar senyawa metabolit sekunder ektrak daun A. 

cordifolia dan A. indica secara pasti; 

2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk dapat mengembangkan  

produk antibakteri dari bahan dasar daun A. cordifolia dan A. indica, 

sehingga efektivitasnya setara atau bahkan mampu melebihi 

amoksilin. 

3. Uji alkaloid sebaiknya dilakukan dengan prosedur yang telah ada 

sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, hal 

tersebut penting dilakukan karena senyawa metabolit sekunder ini 

juga memiliki kemampuan dalam menghambat pertumbuhan S. 

aureus. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran 1. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat-alat Uji Efektivitas Ekstrak Daun A. cordifolia dan A. indica sebagai 

Antibakteri S. aureus. 

No. Nama Alat Kegunaan 

1 Lesung (Penumbuk) dan Saringan 

 

Membuat simplisia 

2 Vacum Rotary Evaporator 

 

Membuat ekstrak 

3 Autoklaf 

 

Sterilisasi bahan (aquades dan 

media NA) 
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4 Oven 

 

Sterilisasi alat 

5 Gelas Ukur 

 

Mengukur larutan 

6 Tabung Reaksi 

 

Mereaksikan larutan dan sampel 

7 Rak Tabung Reaksi 

 

Meletakkan tabung reaksi 
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8 Pipet Ukur 

 

Mengukur volume larutan 

9 Cawan Petri 

 

Membuat biakan media bakteri 

10 Labu Erlenmeyer 

 

Menghomogenkan larutan 

11 Neraca Digital 

 

Mengukur massa benda 
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12 Magnetik Steril 

 

Membantu hotpale 

menghomogenkan larutan 

13 Hotplate 

 

Menghomogenkan larutan dengan 

pemanasan 

14 Laminar Air Flow 

 

Sebagai tempat inokulasi pada 

pengujian mikrobiologi 

15 Vortex Mixer 

 

Menghomogenkan larutan uji 

pada tabung reaksi 
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16 Kawat Ose 

 

Memindahkan koloni bakteri 

17 Bunsen 

 

Sterilisasi kawat ose 

18 Botol Suspensi 

 

Menyimpan suspensi bakteri yang 

telah diukur tingkat kekeruhannya 
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19 Standar Mc. Farland 

 

Mengukur tingkat kekeruhan 

bakteri 

20 Catton Steril 

 

Menanam bakteri uji di atas 

media dengan metode gores 

sinambung 

21 Blue Tips Steril 

 

Membuat lubang sumuran 

22 Yellow Tips Steril 

 

Bersama Adjust Table Volume 

Pipet Tors meneteskan larutan uji 

ke dalam sumuran 
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23 Adjust Table Volume Pipet Tors 

 

Meneteskan larutan uji ke dalam 

sumuran 

24 Inkubator 

 

Menginkubasi bakteri uji 

25 Kamera Digital 

 

Mendokumentasikan hasil 

penelitian 

26 Jangka Sorong Digital 

 

Mengukur daerah zina hambat 

pertumbuhan bakteri 
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27 Alat Tulis 

 

Mencatat hasil-hasil penelitian 

Bahan-bahan Uji Efektivitas Ekstrak Daun A. cordifolia dan A. indica 

sebagai Antibakteri S. aureus. 

No. Nama Bahan Kegunaan 

1 Biakan Bakteri S. aureus ATCC 

2923 

 

Sebagai bakteri uji 

2 Ekstrak Daun A. cordifolia 

 

Sebagai sampel uji antibakteri 



130 

 

 

3 Ekstrak Daun A. indica 

 

Sebagai sampel uji antibakteri 

4 Etanol 96% 

 

Pelarut ekstrak 

5 HCl 

 

Pereaksi uji flavonoid dan 

alkaloid 

6 NaCl 

 

Bahan pembuatan garam 

fisiologis sebagai suspensi bakteri 
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7 FeCl3 

 

Pereaksi uji fenol dan tanin 

8 HgCl2 

 

Pereaksi uji alkaloid (mayer) 

9 Mg 

 

Pereaksi uji flavonoid 

10 Betadine 

 

Pereaksi uji alkaloid (mayer) 
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11 Kertas Pembungkus 

 

Pembungkus alat-alat yang akan 

disterilisasi 

12 Alumunium Foil 

 

Penutup labu erlenmeyer bersama 

kapas 

13 Kapas Steril 

 

Penutup tabung reaksi dan labu 

erlenmeyer 

14 Aquades Steril 

 

Pelarut dan bahan uji kontrol 

negatif 
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15 Nutrient Agar (NA) 

 

Membuat media pertumbuhan 

bakteri uji 

16 Amoksilin 

 

Bahan uji kontrol positif 
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Lampiran 2. Dokumentasi Proses dan Hasil Penelitian 

No. Dokumentasi Penelitian  No. Dokumentasi Penelitian 

1 Pengambilan Sampel Binahong 

 

 

 2 Pengambilan Sampel Anting-

anting 

 
3 Daun Binahong Kering 

 

 4 Daun Anting-anting Kering 

 
5 Penumbukan Sampel 

 

 

 6 Pengayakan Sampel Menjadi 

Simplisia 

 
7 Simplisia Daun A. cordifolia 

 

 8 Simplisia Daun A. indica 
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9 Evaporasi Sampel 

 

 10 Penyaringan Ekstrak 

 
11 Pembuatan Larutan Uji 

 

 12 Larutan Uji 

 
13 Sterilisasi Alat 

 

 14 Sterilisasi Alat 

 
15 Penambahan Aquades Steril 

pada Pembuatan Media NA 

 

 16 Menghomogenkan Media NA 

menggunakan Hotplate 
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17 Sterilisasi NA menggunakan 

Autoklaf 

 

 18 Penuangan NA ke Cawan Petri 

 

 

19 Pembuatan Suspensi Bakteri S. 

aureus 

 

 20 Pengukuran Tingkat 

Kekeruhan Suspensi Bakteri 

 
21 Inokulasi Bakteri pada Media 

 

 22 Inokulasi Bakteri pada Media 
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23 Pembuatan Lubang Sumuran 

 

 24 Pembuatan Lubang Sumuran 

 
25 Pemberian Larutan Uji pada 

Lubang Sumuran 

 

 26 Sumuran yang Telah ditetesi 

Larutan Uji 

 
27 Memasukkan Media ke Dalam 

Inkubator 

 

 28 Proses Inkubasi 

 

 
29 Pengukuran DZH 

 

 

 30 Hasil Uji Antibakteri Ekstrak 

A. cordipolia 

 



138 

 

 

31 Hasil Uji Antibakteri Ekstrak 

A. indica 

 

 

 32 Hasil Uji Antibakteri 

Campuran Ekstrak A. 

cordipolia dan A. indica (MIX) 

 
33 Hasil Uji Kontrol Positif 

 

 34 Hasil Uji Kontrol Negatif 
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Lampiran 3. Data Hasil Penelitian 
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Lampiran 4. Analisis Data Hasil Penelitian 

ANALISIS DATA 

HASIL PENGAMATAN UJI EFEKTIVITAS EKSTRAK DAUN 

BINAHONG (Anredera cordifolia) dan Anting-anting (Acalypha indica) 

SEBAGAI ANTIBAKTERI Staphylococcus aureus  

Data yang didapatkan dari hasil pengamatan berupa daerah hambat 

pertumbuhan (DHP) dari Staphylococcus aureus. Data DHP tersebut dilakukan uji 

statistik dengan menggunakan one-way ANOVA (Analyse of Variance) pada taraf 

α=0,05 dengan menggunakan program SPSS Statistics 17.0 untuk melihat 

perubahan jumlah DHP pada taraf perlakuan, yang meliputi uji normalitas, uji 

homogenitas, uji anova, dan uji lanjutan post Hoc LSD. 

A. Hasil Perbandingan Uji Anova One-Way DHP S. aureus oleh Ekstrak 

Daun Binahong (Anredera cordifolia) dengan Perlakuan Kontrol 

Descriptives 

Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Binahong terhadap S. aureus 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

1 3 19.8233 1.20567 .69609 16.8283 22.8184 18.51 20.88 

2 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 

3 3 6.2500 .17321 .10000 5.8197 6.6803 6.15 6.45 

4 3 6.7633 .71975 .41555 4.9754 8.5513 6.16 7.56 

5 3 8.7967 .52482 .30300 7.4929 10.1004 8.34 9.37 

6 3 9.2800 .78479 .45310 7.3305 11.2295 8.55 10.11 

7 3 11.1767 .39552 .22835 10.1941 12.1592 10.77 11.56 

Total 21 8.8700 5.71159 1.24637 6.2701 11.4699 .00 20.88 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Binahong 

terhadap S. aureus 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.724 6 14 .057 
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ANOVA 

Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Binahong terhadap S. aureus 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 646.347 6 107.725 247.283 .000 

Within Groups 6.099 14 .436   

Total 652.446 20    

 

POST HOC TEST 

Multiple Comparisons 

Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Binahong terhadap S. aureus 

LSD 

(I) 

Perlakuan 

(J) 

Perlakuan 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 19.82333* .53891 .000 18.6675 20.9792 

3 13.57333* .53891 .000 12.4175 14.7292 

4 13.06000* .53891 .000 11.9042 14.2158 

5 11.02667* .53891 .000 9.8708 12.1825 

6 10.54333* .53891 .000 9.3875 11.6992 

7 8.64667* .53891 .000 7.4908 9.8025 

2 1 -19.82333* .53891 .000 -20.9792 -18.6675 

3 -6.25000* .53891 .000 -7.4058 -5.0942 

4 -6.76333* .53891 .000 -7.9192 -5.6075 

5 -8.79667* .53891 .000 -9.9525 -7.6408 

6 -9.28000* .53891 .000 -10.4358 -8.1242 

7 -11.17667* .53891 .000 -12.3325 -10.0208 

3 1 -13.57333* .53891 .000 -14.7292 -12.4175 

2 6.25000* .53891 .000 5.0942 7.4058 

4 -.51333 .53891 .357 -1.6692 .6425 

5 -2.54667* .53891 .000 -3.7025 -1.3908 
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6 -3.03000* .53891 .000 -4.1858 -1.8742 

7 -4.92667* .53891 .000 -6.0825 -3.7708 

4 1 -13.06000* .53891 .000 -14.2158 -11.9042 

2 6.76333* .53891 .000 5.6075 7.9192 

3 .51333 .53891 .357 -.6425 1.6692 

5 -2.03333* .53891 .002 -3.1892 -.8775 

6 -2.51667* .53891 .000 -3.6725 -1.3608 

7 -4.41333* .53891 .000 -5.5692 -3.2575 

5 1 -11.02667* .53891 .000 -12.1825 -9.8708 

2 8.79667* .53891 .000 7.6408 9.9525 

3 2.54667* .53891 .000 1.3908 3.7025 

4 2.03333* .53891 .002 .8775 3.1892 

6 -.48333 .53891 .385 -1.6392 .6725 

7 -2.38000* .53891 .001 -3.5358 -1.2242 

6 1 -10.54333* .53891 .000 -11.6992 -9.3875 

2 9.28000* .53891 .000 8.1242 10.4358 

3 3.03000* .53891 .000 1.8742 4.1858 

4 2.51667* .53891 .000 1.3608 3.6725 

5 .48333 .53891 .385 -.6725 1.6392 

7 -1.89667* .53891 .003 -3.0525 -.7408 

7 1 -8.64667* .53891 .000 -9.8025 -7.4908 

2 11.17667* .53891 .000 10.0208 12.3325 

3 4.92667* .53891 .000 3.7708 6.0825 

4 4.41333* .53891 .000 3.2575 5.5692 

5 2.38000* .53891 .001 1.2242 3.5358 

6 1.89667* .53891 .003 .7408 3.0525 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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MEANS PLOTS 

 

Rata-rata Diameter Zona Hambat (DZH) Hasil Uji Efektivitas Antibakteri 

Ekstrak Daun Binahong (A. cordifolia) terhadap S. aureus 

No. Perlakuan 
Rata-rata 

Diameter Zona Hambat (mm) 

1 Kontrol + (Amoksilin 100 µg/mL) 19,82a ± 1,20 

2 Kontrol – (Aquades Steril) 0,00b ± 0,00 

3 20% 6,25c ± 0,17 

4 40% 6,76c ± 0,72 

5 60% 8,80d ± 0,52 

6 80% 9,28d ± 0,78 

7 100% 11,18e ± 0,39 

 

B. Hasil Perbandingan Uji Anova One-Way DHP S. aureus oleh Ekstrak 

Daun Anting-anting (Acalypha indica) dengan Perlakuan Kontrol 

Descriptives 

Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Anting-anting terhadap S. aureus 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

1 3 19.8233 1.20567 .69609 16.8283 22.8184 18.51 20.88 

2 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 
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3 3 9.9300 .73000 .42147 8.1166 11.7434 9.13 10.56 

4 3 12.7400 .52716 .30436 11.4305 14.0495 12.17 13.21 

5 3 15.4433 .12342 .07126 15.1367 15.7499 15.34 15.58 

6 3 16.1433 .94129 .54346 13.8050 18.4816 15.58 17.23 

7 3 18.1500 .16093 .09292 17.7502 18.5498 18.00 18.32 

Total 21 13.1757 6.35612 1.38702 10.2824 16.0690 .00 20.88 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Anting-anting 

terhadap S. aureus 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4.145 6 14 .013 

 

ANOVA 

Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Anting-anting terhadap S. aureus 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 801.622 6 133.604 293.027 .000 

Within Groups 6.383 14 .456   

Total 808.005 20    

 

POST HOC TEST 

Multiple Comparisons 

Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Anting-anting terhadap S. aureus 

LSD 

(I) 

Perlakuan 

(J) 

Perlakuan 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 19.82333* .55133 .000 18.6409 21.0058 

3 9.89333* .55133 .000 8.7109 11.0758 

4 7.08333* .55133 .000 5.9009 8.2658 

5 4.38000* .55133 .000 3.1975 5.5625 
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6 3.68000* .55133 .000 2.4975 4.8625 

7 1.67333* .55133 .009 .4909 2.8558 

2 1 -19.82333* .55133 .000 -21.0058 -18.6409 

3 -9.93000* .55133 .000 -11.1125 -8.7475 

4 -12.74000* .55133 .000 -13.9225 -11.5575 

5 -15.44333* .55133 .000 -16.6258 -14.2609 

6 -16.14333* .55133 .000 -17.3258 -14.9609 

7 -18.15000* .55133 .000 -19.3325 -16.9675 

3 1 -9.89333* .55133 .000 -11.0758 -8.7109 

2 9.93000* .55133 .000 8.7475 11.1125 

4 -2.81000* .55133 .000 -3.9925 -1.6275 

5 -5.51333* .55133 .000 -6.6958 -4.3309 

6 -6.21333* .55133 .000 -7.3958 -5.0309 

7 -8.22000* .55133 .000 -9.4025 -7.0375 

4 1 -7.08333* .55133 .000 -8.2658 -5.9009 

2 12.74000* .55133 .000 11.5575 13.9225 

3 2.81000* .55133 .000 1.6275 3.9925 

5 -2.70333* .55133 .000 -3.8858 -1.5209 

6 -3.40333* .55133 .000 -4.5858 -2.2209 

7 -5.41000* .55133 .000 -6.5925 -4.2275 

5 1 -4.38000* .55133 .000 -5.5625 -3.1975 

2 15.44333* .55133 .000 14.2609 16.6258 

3 5.51333* .55133 .000 4.3309 6.6958 

4 2.70333* .55133 .000 1.5209 3.8858 

6 -.70000 .55133 .225 -1.8825 .4825 

7 -2.70667* .55133 .000 -3.8891 -1.5242 

6 1 -3.68000* .55133 .000 -4.8625 -2.4975 

2 16.14333* .55133 .000 14.9609 17.3258 

3 6.21333* .55133 .000 5.0309 7.3958 
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4 3.40333* .55133 .000 2.2209 4.5858 

5 .70000 .55133 .225 -.4825 1.8825 

7 -2.00667* .55133 .003 -3.1891 -.8242 

7 1 -1.67333* .55133 .009 -2.8558 -.4909 

2 18.15000* .55133 .000 16.9675 19.3325 

3 8.22000* .55133 .000 7.0375 9.4025 

4 5.41000* .55133 .000 4.2275 6.5925 

5 2.70667* .55133 .000 1.5242 3.8891 

6 2.00667* .55133 .003 .8242 3.1891 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

MEANS PLOTS 
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Rata-rata Diameter Zona Hambat (DZH) Hasil Uji Efektivitas Antibakteri 

Ekstrak Daun Anting-anting (A. indica) terhadap S. aureus 

No. Perlakuan 
Rata-rata 

Diameter Zona Hambat (mm) 

1 Kontrol + (Amoksilin 100 µg/mL) 19,82a ± 1,20 

2 Kontrol – (Aquades Steril) 0,00b ± 0,00 

3 20% 9,93c ± 0,73 

4 40% 12,74d ± 0,53 

5 60% 15,44e ±0,12 

6 80% 16,14e ± 0,94 

7 100% 18,15f ± 0,16 

C. Hasil Perbandingan Uji Anova One-Way DHP S. aureus oleh 

Campuran Ekstrak Daun Binahong dan Anting-anting (MIX) dengan 

Perlakuan Kontrol 

Descriptives 

Uji Efektivitas Antibakteri Campuran Ekstrak Daun Binahong dan Anting-anting (MIX) terhadap S. 

aureus 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

1 3 19.8233 1.20567 .69609 16.8283 22.8184 18.51 20.88 

2 3 .0000 .00000 .00000 .0000 .0000 .00 .00 

3 3 13.5667 1.79589 1.03686 9.1054 18.0279 11.57 15.05 

4 3 13.1500 .11136 .06429 12.8734 13.4266 13.03 13.25 

5 3 12.3100 .73655 .42525 10.4803 14.1397 11.51 12.96 

6 3 11.0600 .54617 .31533 9.7032 12.4168 10.72 11.69 

Total 18 11.6517 6.12979 1.44481 8.6034 14.6999 .00 20.88 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Uji Efektivitas Antibakteri Campuran Ekstrak Daun 

Binahong dan Anting-anting (MIX) terhadap S. aureus 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4.418 5 12 .016 
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ANOVA 

Uji Efektivitas Antibakteri Campuran Ekstrak Daun Binahong dan Anting-anting (MIX) 

terhadap S. aureus 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 627.700 5 125.540 136.159 .000 

Within Groups 11.064 12 .922   

Total 638.764 17    

 

POST HOC TEST 

Multiple Comparisons 

Uji Efektivitas Antibakteri Campuran Ekstrak Daun Binahong dan Anting-anting (MIX) terhadap S. 

aureus 

LSD 

(I) 

Perlakuan 

(J) 

Perlakuan 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 19.82333* .78401 .000 18.1151 21.5315 

3 6.25667* .78401 .000 4.5485 7.9649 

4 6.67333* .78401 .000 4.9651 8.3815 

5 7.51333* .78401 .000 5.8051 9.2215 

6 8.76333* .78401 .000 7.0551 10.4715 

2 1 -19.82333* .78401 .000 -21.5315 -18.1151 

3 -13.56667* .78401 .000 -15.2749 -11.8585 

4 -13.15000* .78401 .000 -14.8582 -11.4418 

5 -12.31000* .78401 .000 -14.0182 -10.6018 

6 -11.06000* .78401 .000 -12.7682 -9.3518 

3 1 -6.25667* .78401 .000 -7.9649 -4.5485 

2 13.56667* .78401 .000 11.8585 15.2749 

4 .41667 .78401 .605 -1.2915 2.1249 



152 

 

5 1.25667 .78401 .135 -.4515 2.9649 

6 2.50667* .78401 .008 .7985 4.2149 

4 1 -6.67333* .78401 .000 -8.3815 -4.9651 

2 13.15000* .78401 .000 11.4418 14.8582 

3 -.41667 .78401 .605 -2.1249 1.2915 

5 .84000 .78401 .305 -.8682 2.5482 

6 2.09000* .78401 .021 .3818 3.7982 

5 1 -7.51333* .78401 .000 -9.2215 -5.8051 

2 12.31000* .78401 .000 10.6018 14.0182 

3 -1.25667 .78401 .135 -2.9649 .4515 

4 -.84000 .78401 .305 -2.5482 .8682 

6 1.25000 .78401 .137 -.4582 2.9582 

6 1 -8.76333* .78401 .000 -10.4715 -7.0551 

2 11.06000* .78401 .000 9.3518 12.7682 

3 -2.50667* .78401 .008 -4.2149 -.7985 

4 -2.09000* .78401 .021 -3.7982 -.3818 

5 -1.25000 .78401 .137 -2.9582 .4582 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

MEANS PLOTS 
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Rata-rata Diameter Zona Hambat (DZH) Hasil Uji Efektivitas Antibakteri 

Campuran Ekstrak Daun Binahong dan Anting-anting (MIX) terhadap S. 

aureus 

No. Perlakuan 
Rata-rata 

Diameter Zona Hambat (mm) 

1 Kontrol + (Amoksilin 100 µg/mL) 19,82a ± 1,20 

2 Kontrol – (Aquades Steril) 0,00b ± 0,00 

3 20%  : 80% 13,57c ± 1,79 

4 40% : 60% 13,15c ± 0,11 

5 60% : 40% 12,31cd ± 0,74 

6 80% : 20% 11,06d ± 0,55 

D. Hasil Perbandingan Uji Anova One-Way DHP S. aureus oleh Ekstrak 

Daun Binahong (A. cordifolia), Anting-anting (A. indica) dan MIX 

Descriptives 

Perbandingan Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Binahong, Anting-anting, dan MIX terhadap 

S. aureus 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

1 3 8.4533 .26350 .15213 7.7988 9.1079 8.16 8.67 

2 3 14.4800 .14731 .08505 14.1141 14.8459 14.31 14.57 

3 3 12.5233 .50738 .29294 11.2629 13.7837 11.99 13.00 

Total 9 11.8189 2.67888 .89296 9.7597 13.8781 8.16 14.57 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Perbandingan Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun 

Binahong, Anting-anting, dan MIX terhadap S. aureus 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.659 2 6 .267 
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ANOVA 

Perbandingan Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Binahong, Anting-anting, dan MIX 

terhadap S. aureus 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 56.714 2 28.357 244.060 .000 

Within Groups .697 6 .116   

Total 57.411 8    

 

POST HOC TEST 

Multiple Comparisons 

Perbandingan Uji Efektivitas Antibakteri Ekstrak Daun Binahong, Anting-anting, dan MIX terhadap 

S. aureus 

LSD 

(I) 

Perlakuan 

(J) 

Perlakuan 

Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 -6.02667* .27832 .000 -6.7077 -5.3457 

3 -4.07000* .27832 .000 -4.7510 -3.3890 

2 1 6.02667* .27832 .000 5.3457 6.7077 

3 1.95667* .27832 .000 1.2757 2.6377 

3 1 4.07000* .27832 .000 3.3890 4.7510 

2 -1.95667* .27832 .000 -2.6377 -1.2757 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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MEANS PLOTS 

 

Rata-rata Diameter Zona Hambat (DZH) Hasil Uji Efektivitas Antibakteri 

Ekstrak Daun Binahong, Anting-anting dan MIX terhadap S. aureus 

No. Sampel 
Rata-rata 

Diameter Zona Hambat (mm) 

1 Binahong 8,45a ± 0,26 

2 Anting-anting 14,48b ± 0,15 

3 Binahong dan Anting-anting (MIX) 12,52c ± 0,51 

 

 

Bandar Lampung, 29 Mei 2017 

Peneliti 

 

 

JAMALUDDIN 

NPM. 1311060187 
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Lampiran 5. Silabus dan RPP Materi Archaebacteria dan Eubacteria, Biologi 

SMA Kelas X Semester Ganjil 

SILABUS 

Nama Sekolah : SMA 

Mata Pelajaran : Biologi 

Kelas / Semester : 10/1 

Kompetensi Inti : 3. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradapan terkait 

penyebab fenomena dan kejadian seta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

  4. Mengolah, menalar, menyaji dalam ranah konkret, ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya disekolah secara 

mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 
Kompetensi 

Dasar 
Materi Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 
Sumber Belajar 

3.5 Menganalis 

struktur dan 

cara hidup 

bakteri serta 

perannya 

dalam 

berbagai aspek 

kehidupan 

masyarakat 

Kingdom Monera 

 Karakteristik 

dan 

perkembangbia

kan bakteri 

 Dasar 

pengelompokan  

bakteri 

Discovery Learning: 

 Memberi stimulus 

 Mengidentifikasi 

masalah 

 Mengumpulkan data 

 Mengolah data 

 Memverifikasi data 

 Menyimpulkan 

Pengetahuan: 

 Tertulis 

Pilihan 

Ganda 

 Tertulis 

Uraian 

 Tes Lisan/ 

Observasi 

 Penugasan 

6 x 45 
menit 

Media: 

 Lembar kerja 

(siswa) 

 Lembar 

penilaian 

 Laptop 

 LCD 

 

4.1 Menyajikan 

data tentang 

ciri-ciri dan 

peran bakteri 

dalam 

kehidupan 

berdasarkan 

hasil studi 

literatur dalam 

bentuk laporan 
tertulis 

 Menginokulasi 

bakteri/pour 

plate/streak 

plate 

 Pengecatan 

gram 

 Peran bakteri 

dalam 

kehidupan 

Project Based Learing 

 Menyiapkan 

pertanyaan atau 

penugasan proyek 

 Mendesain 

perancangan proyek 

 Menyusun jadwal 

sebagai langkah 

nyata dalam sebuah 

proyek 

 Memonitor kegiatan 

dan perkembangan 

proyek 

 Menguji hasil 

 Mengevaluasi 

kegiatan 

Keterampilan : 

 Penilaian 

Unjuk Kerja 

 Penilaian 

Proyek 

 Penilaian 

Produk 

 Penilaian 

Portofolio 

 Laporan 

Tertulis 

 Alat/Bahan: 

 Spidol 

 Biakan bakteri 

 Apusan bakteri 

 Bentuk dan 

macam bakteri 

 Teknologi yang 

memanfaatkan 

bakteri 

 
Sumber Belajar: 

 Lingkungan 

 Internet 

 Buku Biologi 

Peminatan 

Kelas 10 MIA, 

Erlangga, 

Jakarta 
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Lampiran 6. Buku Panduan Praktikum Uji Efektivitas Antibakteri 
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EFEKTIVITAS AIR REBUSAN DAUN BINAHONG (Anredera cordifolia) 

DAN ANTING-ANTING (Acalypha indica) SEBAGAI 

ANTIBAKTERI Propionibacterium acnes 

A. Tujuan Praktikum 

1. Untuk mengetahui efektifitas antibakteri air rebusan daun tanaman 

binahong (A. cordifolia) terhadap pertumbuhan bakteri P. acnes. 

2. Untuk mengetahui efektifitas antibakteri air rebusan daun tanaman 

anting-anting (A. indica) terhadap pertumbuhan bakteri P. acnes. 

3. Untuk mengetahui efektifitas antibakteri campuran air rebusan daun 

tanaman binahong (A. cordifolia) dan anting-anting (A. indica) 

terhadap pertumbuhan bakteri P. acnes. 

B. Landasan Teori 

1. Tanaman Binahong 

Binahong merupakan tumbuhan menjalar dan merambat yang 

berumur panjang (perenial). Tanaman ini dapat tumbuh dengan baik di 

cuaca tropis dan subtropis, pertumbuhannya bisa menjapai panjang ± 5 

meter. Binahong dengan nama latin Anredera cordifolia adalah tanaman 

obat potensial yang dapat mengatasi berbagai penyakit. Tanaman ini cukup 

dikenal di Negara Eropa maupun Amerika, namun para ahli disana belum 

tertarik untuk meneliti serius dan mendalam. Binahong termasuk dalam 

famili Basellaceae yang merupakan salah satu tanaman obat. Bagian 

tanaman binahong hampir semuanya dapat dimanfaatkan mulai dari akar, 

batang, daun, bunga, dan buahnya, tetapi yang paling sering dimanfaatkan 

untuk kesehatan atau sebagai obat herbal adalah bagian daun (Darma 

Susetya, 2013). 

Menurut Yulia Mangan dalam bukunya yang berjudul Solusi Sehat 

Mencegah dan Mengobati Kanker, kandungan tanaman binahong masih 

belum banyak diketahui. Namun berdasarkan manfaat dan efek 

farmakologisnya jika dikonsumsi, binahong diduga memiliki kandungan 

antioksidan dan antivirus yang cukup tinggi. Sedangkan para peneliti dari 

Universitas Gajah Mada Yogyakarta dalam hasil penelitian pendahuluannya 

menyatakan bahwa pada kultur  in vitro daun binahong terkandung senyawa 

aktif flafonoid, alkaloid, terpenoid, dan saponin (Indra Pradana, 2013). 

Menurut Darma Susetya juga menjelaskan kandungan kimia binahong yang 

hampir sama, yaitu mengandung saponin, triterpenoid, asam oleanolik, 

polifenol, flafonoid, alkaloid, protein, dan asam askorbat. 
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2. Tanaman Anting-anting 

Anting-anting (A. indica Linn.) adalah tanaman semak, tinggi ± 1,5 

meter. Biasanya hidup bergerombol atau tersebar. Batangnya tegak, bulat, 

berambut halus, hijau. Daunnya tunggal, tersebar, bentuk belah ketupat, 

ujung runcing, pangkal membulat, tipis, tepi bergerigi, pertulangan 

menyirip, panjang 3–4 cm, lebar 2–3 cm, tangkai silindris, dan berwarna 

hijau. Bunganya majemuk, bentuk bulir, berkelamin satu, di ketiak daun dan 

ujung cabang, bulir betina lebih pendek, lebih tegak dan lebih jorong dari 

pada bulir jantan, dan memiliki daun pelindung menjari, terbagi dalam 5–15 

taju yang sempit, bunga jantan duduk dalam gelendong sepanjang sumbu 

bulir. Bakal buah beruang tiga, berambut, tangkai putik silindris, putih 

kehijauan atau merah pucat, mahkota bulat telur, bertaju, berambut, bulat 

panjang, dan berwarna coklat (Rima Putri Tunas Kartika, 2009). 

Tanaman anting-anting secara keseluruhan mengandung saponin, 

tanin, flavonoid, minyak atsiri, alcalyphin (sejenis sianogenik glikosid), 

Diterpene ester dan resin. Batang dan akarnya mengandung saponin, 

flavonoid dan tanin. Sedangkan daunnya mengandung senyawa saponin, 

tanin, flavonoid, acalyphin dan minyak atsiri. Minyak atsiri bersifat polar 

dan dapat larut dalam air dan etanol, minyak atsiri dapat menghambat 

pertumbuhan atau mematikan kuman dengan mengganggu proses 

terbentuknya membran dan dinding sel, yaitu membran atau dinding sel 

tidak terbentuk atau terbentuk tidak sempurna. Kandungan minyak atsiri 

bersifat antibakteri juga antiseptik (Rima Putri Tunas Kartika, 2009). 

3. Propionibacterium acnes 

Propionibacterium acnes merupakan organisme utama yang pada 

umumnya memberi kontribusi terhadap terjadinya jerawat. P. acnes 

termasuk dalam kelompok bakteri Gram positif yang berbentuk batang dan 

tidak berspora (Ariska Nur Aida, dkk., 2016, h. 128). Ciri-ciri penting dari 

bakteri P. acnes adalah berbentuk batang tak teratur yang terlihat pada 

pewarnaan gram positif. Bakteri ini dapat tumbuh di udara dan tidak 

menghasilkan endospora. Bakteri ini dapat berbentuk filamen bercabang 

atau campuran antara bentuk batang/filamen dengan bentuk kokoid. P. 

acnes memerlukan oksigen mulai dari aerob atau anaerob fakultatif sampai 

ke mikroerofilik atau anaerob. Beberapa bersifat patogen untuk hewan dan 

tanaman. 

Klasifikasi P. acnes: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Actinobacteria 

Class : Actinobacteridae 
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Order : Actinomycetales 

Family : Propionibacteriaceae 

Genus : Propionibacterium 

Spesies : Propionibacterium acnes 

Bakteri ini sebagian besar komensal dan bagian dari flora kulit yang 

ada pada orang kulit kebanyakan, dan hidup di asam lemak dalam kelenjar 

sebaceous pada sebum disekresikan olehfolikel. Hal ini juga dapat 

ditemukan di seluruh saluran pencernaan pada manusia dan hewan lainnya. 

Hal ini dinamai kemampuannya untuk menghasilkan asam propionat. 

P. acnes merupakan bakteri penyebab jerawat atau bisa juga kita sebut 

sebagai bakteri jerawat yang memiliki watak pertumbuhan atau 

perkembangbiakan yang relatif lambat. Mekanisme terjadinya jerawat 

adalah bakteri P. acnes merusak stratum corneum dan stratum germinat 

dengan cara menyekresikan bahan kimia yang menghancurkan dinding pori. 

Kondisi ini dapat menyebabkan inflamasi. Asam lemak dan minyak kulit 

tersumbat dan mengeras. Jika jerawat disentuh maka inflamasi akan meluas 

sehingga padatan asam lemak dan minyak kulit yang mengeras akan 

membesar. Jika terus didiamkan akan timbul peradangan. Jerawat tidak 

hanya ditimbul di bagian muka saja tetapi juga bisa timbul dibagian tubuh 

yang lain. Karena adanya ketidakseimbangan antara produksi minyak 

dengan keluarnya minyak ke permukaan kulit. 

Produksi minyak yang berlebihan dikelenjar sebasea jika tidak diiringi 

dengan pengeluaran yang baik akan menyebabkan minyak menumpuk, 

mengeras, dan menyumbat. Minyak yang menumpuk tersebut memicu 

pertumbuhan bakteri penyebab jerawat (P. acnes). Akne terjadi ketika 

lubang kecil pada permukaan kulit yang disebut pori-pori tersumbat. Pori-

pori merupakan lubang bagi saluran yang disebut folikel, yang mengandung 

rambut dan kelenjar minyak. Biasanya, kelenjar minyak membantu menjaga 

kelembaban kulit dan mengangkat sel kulit mati. Ketika kelenjar minyak 

memproduksi terlalu banyak minyak, pori-pori akan banyak menimbun 

kotoran dan juga mengandung bakteri. 

4. Antibakteri 

Antibakteri merupakan zat atau obat untuk membasmi jasad renik 

yang diperoleh dari sintesis atau yang berasal dari senyawa non organik. 

Antibakteri merupakan obat pembasmi bakteri, khususnya bakteri patogen 

yang dapat merugikan manusia. Antibakteri adalah zat yang dihasilkan oleh 

suatu mikroba yang dapat menghambat pertumbuhan atau dapat membasmi 

jenis mikroba lain. Obat yang dapat digunakan untuk membasmi mikroba 

memiliki ketentuan yaitu harus memiliki sifat toksisitas selektif setinggi 

mungkin. Artinya obat tersebut haruslah bersifat sangat toksik untuk 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Commensalism&prev=/search%3Fq%3Dpropionibacterium%2Bacnes%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D420%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhaqreF6e0MLaVCz2UmAFvOVQM0Dg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fatty_acid&prev=/search%3Fq%3Dpropionibacterium%2Bacnes%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D420%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhhWRa1HjbT4RSOneA3kPTP7F57tnA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Follicle&prev=/search%3Fq%3Dpropionibacterium%2Bacnes%26hl%3Did%26biw%3D1024%26bih%3D420%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.co.id&usg=ALkJrhiZwe0bDzMLSulaGOPELrTFezswsQ
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mikroba tetapi tidak toksik untuk hospes. Mekanisme kerja antibakteri 

antara lain yaitu menghambat sintesis dinding sel, protein, dan asam nukleat 

mikroba serta mengganggu keutuhan membran sel mikroba dan 

mengganggu metabolisme sel mikroba (Fitri Rahmadani, 2015). 

C. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi timbangan, bejana, 

gelas beker, gelas ukur, pengaduk, kompor, dandang, oven, autoklaf, cawan 

petri, bunsen, tabung reaksi, pipet ukur (suntikan), segitiga penyebar 

(trigalsi), inkubator, alat ukur dan kamera digital. Sedangkan bahan- bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi daun binahong dan anting-

anting, biakan murni bakteri P. acnes, air, kapas, kertas saring, aquades, 

kertas pembungkus, serta medium Nutrient Agar (NA). 

D. Langkah Kerja 

PREPARASI SAMPEL DAN PEMBUATAN LARUTAN UJI 

1. Ambil masing-masing sebanyak 0,5 kg daun tanaman A. cordifolia 

dan A. indica yang masih sehat dan segar; 

2. Cuci hingga bersih semua sampel yang telah diambil dengan 

menggunakan air mengalir; 

3. Rebus daun A. cordifolia dan A. indica dalam 1 liter air pada suhu 

1000C selama ± 10 menit di tempat yang berbeda; 

4. Saring air rebusan daun A. cordifolia dan A. indica dengan alat 

penyaring lalu dinginkan; 

5. Siapkan tiga botol untuk menyimpan air rebusan daun A. cordifolia 

dan A. indica; 

6. Masukan 200 ml air rebusan daun A. cordifolia ke dalam botol 1, 200 

ml air rebusan daun A. indica ke dalam botol 2, serta campuran 

homogen 100 ml air rebusan daun A. cordifolia dan 100 ml air 

rebusan daun A. indica ke dalam botol 3 lalu simpan pada suhu kamar. 

STERILISASI ALAT DAN BAHAN 

1. Cuci semua alat dan bahan (kecuali sampel) hingga bersih; 

2. Keringkan lalu bungkus dengan menggunakan kertas; 

3. Sterilisasi menggunakan oven. 

PERSIAPAN MEDIA NUTRIENT AGAR (NA) 

1. Campurkan sebanyak 23 gram media NA ke dalam 1 liter aquades; 

2. Panaskan medium selama 1 menit hingga homogen; 

3. Sterilisasi medium yang telah homogen dalam autoklaf; 
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4. Dinginkan media NA hingga ± 40-450C; 

5. Siapkan 3 cawan petri yang telah disterilisasi; 

6. Tuangkan masing-masing sebanyak 10 ml ke dalam cawan petri lalu 

diamkan sampai memadat. 

PENGENCERAN DAN INOKULASI BAKTERI UJI 

1. Siapkan tujuh tabung reaksi steril; 

2. Beri label 10-1 pada tabung pertama, label 10-2 pada tabung ke dua, 

begitu seterusnya sampai dengan tabung yang terakhir; 

3. Isi sebanyak 9 ml aquades steril pada masing-masing tabung reaksi; 

4. Ambil sebanyak 1 ml biakan murni bakteri P. acnes dengan 

menggunakan pipet ukur kemudian masukan ke dalam tabung reaksi 

berlabel 10-1 lalu homogenkan; 

5. Ambil sebanyak 1 ml larutan dari tabung 10-1  dengan menggunakan 

pipet ukur kemudian masukan ke dalam tabung reaksi berlabel 10-2 

lalu homogenkan; 

6. Lakukan langkah seri pengenceran yang sama sampai tabung terakhir; 

7. Ambil masing-masing sebanyak 1 ml larutan homogen dari tiga 

tabung pengenceran terakhir yaitu tabung  10-5, 10-6, dan 10-7; 

8. Inokulasi pada tiga cawan petri berbeda yang berisi 10 ml media NA 

padat dengan menggunakan teknik spread plate (agar tabur ulas); 

9. Ratakan bakteri uji dengan menggunakan segitiga penyebar (trigalsi) 

atau batang L di atas media; 

UJI EFEKTIFITAS ANTIBAKTERI DENGAN METODE DIFUSI 

SUMURAN (CUP-PLATE TECHNIQUE) 

1. Buat sebanyak lima lubang kecil pada media NA yang telah ditanami 

dengan bakteri uji dengan menggunakan alat lubang tipis atau ujung 

pipet tetes, jarak antar sumuran (lubang kecil) diatur sedemikian rupa 

sehingga tidak saling berdekatan satu sama lain; 

2. Lakukan langkang 1 pada 3 cawan petri berisi media NA yang telah 

ditanami dengan bakteri uji; 

3. Cawan petri 1 digunakan untuk uji efektifitas air rebusan daun A. 

cordifolia,  cawan petri 2 digunakan untuk uji efektifitas air rebusan 

daun A. indica, serta cawan petri 3 digunakan untuk uji efektifitas 

campuran air rebusan daun A. cordifolia dan A. indica. 

4. Tetesi sebanyak 1 ml larutan uji pada masing-masing sumuran dengan 

menggunakan suntikan; 

5. Tutup media yang sumurannya telah ditetesi dengan larutan uji lalu 

inkubasi pada suhu 370C selama 24 jam; 

6. Amati dan ukur zona hambat yang terbentuk di sekitaran sumuran. 
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TABEL DATA HASIL PENGAMATAN 

Larutan Uji 

Luas Daerah Zona Hambat (mm) 

Sumuran 

I 

Sumuran 

II 

Sumuran 

III 

Sumuran 

IV 

Sumuran 

V 
Rata-rata 

Air Rebusan 

Daun A. 

cordifolia 

      

Air Rebusan 

Daun A. indica 
      

Campuran Air 

Rebusan Daun A. 

cordifolia dan A. 

indica 
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