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UJIAKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK DAUN JARAK PAGAR 

(Jatrophacurcas L) DAN GAMBIR (Uncaria gambir Roxb) 

TERHADAPBAKTERIStaphylococcus aureus DAN Escherichia coli 

Ropian  Abidin 

ABSTRAK 

Diare diartikan sebagai buang air besar (defekasi) dengan tinja berbentuk cairan atau 

setengah air (setengah padat), dengan demikian kandungan air pada tinja lebih 

banyak dari biasanya salah satu penyebabnya adalah bakteri,  Bakteri adalah 

mikroorganisme yang dapat menguntungkan dan merugikan manusia, baik bakteri 

gram positif maupun negatif. Bakteri gram positif yang dapat merugikan manusia 

salah satu contohnya yaitu Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Antibakteri 

adalah zat yang menghambat pertumbuhan ataupun membunuh bakteri. Antibakteri 

yang dapat menghambat pertumbuhan kedua bakteri tersebut diantaranya adalah dari 

tanaman-tanaman yang ada disekitar lingkungan kita. Zat aktif yang dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri adalah flavonoid, saponin, alkaloid dan tanin. 

Tanaman Jarak Pagar (Jatrophacurcas L) dan Gambir (Uncaria gambir Roxb) yang 

banyak di manfaatkan oleh masyarakat sebagai batas tanah atau menginang tetapi 

justru mengandung zat aktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 6 perlakuan 

dan 3 kali pengulangan. Perlakuan-perlakuan yang dilakukan yaitu kontrol (+) 

ciprofloxacin, kontrol (-) aquades, konsentrasi ekstrak jarak dan gambir 20%: 80%, 

40%: 60%, 60%: 40%, dan 80%: 20%. Masing-masing perlakuan terdiri dari 3 kali 

ulangan, sehingga terdapat 18 satuan percobaan. Hasil dari uji analisis menunjukkan 

bahwa tanaman Jarak Pagar (Jatrophacurcas L) dan Gambir (Uncaria gambir Roxb) 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus dan E. coli. Jarak Pagar 

(Jatrophacurcas L) dan Gambir (Uncaria gambir Roxb) lebih efektif menghambat 

pertumbuhan S. aureus dibandingkan E. coli. Bakteri gram positif lebih dapat 

dihambat oleh zat antibakteri dari pada bakteri gram negatif. Hal ini disebabkan 

karena perbedaan zat aktif yang terkandung pada kedua  tanaman tersebut. 

 

Kata kunci : Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Antibakteri, Jarak Pagar 

(Jatrophacurcas L), Gambir (Uncaria gambir Roxb), Zat Aktif, Rancangan Acak 

Lengkap 
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MOTTO 

 

 

هاا    ُ ناْفًسا إَِله ُوْسعا لُِّف َّللاه  َلا يُكا

 

Artinya : “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” (Q.S Al- Baqarah ayat 286) 

 

 

 

  



7 
 

PERSEMBAHAN 

 

 

Karya Ilmiah Sederhana ini kupersembahkan kepada : 

1. Kedua orang tuaku yan tercinta bapak Hatta dan ibu Rupini. Dengan rasa 

bakti, tulus dan ikhlas terimakasih atas doamu yang selalu mengiringi hari-

hariku menuju gerbang kesuksesan. Terimakasih pula atas restu, dukungan 

dan kasih sayang yang telah diberikan kepadaku hingga saat ini. 

2. Adikku tersayang  Haikal Bachtiar yang selalu memberikan semangat dan 

doa yang tulus. 

3. Keluarga besar mbah Marto dan mbah Suryati yang selalu memberikan 

semangat dan kasih sayang. 

4. Kelurga besar datuk Zainul Abidin dan andung Murkayah yang selalu 

memberikan motivasi dan kasih sayang. 

5. Ibu Dwijowati Asih Saputri, M. Si yang telah membimbing dengan sabar, 

mmberikan motivasi serta semangat dengan tulus kepada penulis. 

6. Ibu Marlina Kamelia, M. Sc yang selalu memberi dukungan, semangat, 

motivasi dan bimbingan yang tulus. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

Ropian Abidin dilahirkan di Kejayaan, Kabupaten tanggamus pada tanggal 

28 juni 1995. Anak pertama dari 2 bersaudara, putra pasangan bapak Hatta dan Ibu 

Rupini. Penulis menempuh Pendidikan Dasar (SD) ditempuh di SD Negeri 1 

Sukabumi yang diselesaikan pada tahun 2007. Pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) ditempuh di SMP Negeri 1 Semaka yang diselesaikan pada tahun 

2010. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Semaka yang diselesaikan 

pada tahun 2013. Selanjutnya, pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa 

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung di Fakultar Tarbiyah dan 

Keguruan Program Studi Pendidikan Biologi sampai dengan sekarang.  

Pada tanggal 14 Juli sampai 20 September 2016 penulis melaksanakan KKN 

di Desa Wargo mulyo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. Kemudian 

melaksanakan PPL pada tanggal 4 Oktober sampai dengan 2 Desember 2016 di SMA 

Negeri 7 Bandar Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi 

asisten praktikum Ekologi dan Mikrobiologi tahun ajaran 2017/2018. Pada tahun 

ajaran 2016/2017 penulis juga pernah menjadi asisten praktikum Termitologi. Pada 

tahun 2014/2015 penulis juga pernah menjadi asisten praktikum Morfologi 

Tumbuhan. 

 

 



9 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayat-Nya, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan 

kita, Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 

berjudul “Uji Aktivitas Antibakteri Pada Ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha 

curcas L) dan Gambir (Uncaria gambir Roxb) Terhadap Bakteri 

Staphylococcus Aureus dan Escherichia Coli”. Dalam penyusunan skripsi ini 

penulis menyadari bahwa tidak dapat terselesaikan tanpa bimbingan dan bantuan 

dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Chairul Anwar, M. Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung yang sudah memberikan 

kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

2. Bapak Dr. Bambang Sri Anggoro, M. Pd. selaku Ketua Jurusan Program 

Studi Pendidikan Biologi memberi motivasi, pengarahan terhadap penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

3. Ibu Dwijowati Asih Saputri, M.Si selaku sekretaris Jurusan Pendidikan Biologi 

dan pembimbing I yang telah membimbing  memberikan kemudahan, nasehat, 

dan fasilitas selama penulis menempuh studi di Prodi Pendidikan Biologi UIN 

Raden Intan Lampung  

4. Ibu Marlina Kamelia, M. Sc. selaku Pembimbing II yang telah membimbing 

dengan sabar, mengarahkan dan memberi banyak motivasi dalam 

menyelesaikan skripsi ini. 

5. Kedua Orang tua yang selama ini memberikan dukungan doa, semangat dan 

materil. 

6. Adikku yang selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi. 

7. Teman-teman bimbingan Aziz Kurniawan yang selalu memberikan 

dukungan, semangat dan rasa sabar yang luar biasa. 



10 
 

8. Sahabat-sahabatku Aziz Kurniawan, Nia Sarinastiti, Neni Suhayriah, Ade 

Larina, Vivi Meilani, Ayu Azwandari, Risky Nurdevita, Fatonah, Eri Novita, 

Rosdiana Fitri, Yelli Defriyanti, Intan Yuliyana, Putri Oktariani S, Tia 

mutiara, Pramono, dan Winda Yuliani,  yang selalu ada dihati dan tak pernah 

letih memberikan semangat serta motivasi. 

9. Teman-teman kompre Ade Larina, Neni Suhaeriyah, Nila Nilova, dan Tia 

Mutiara yang selalu berjuang bersama dan saling memotivasi. 

10. Bapak Lamiran di UPTD Balai Kesehatan Daerah Provinsi Lampung yang 

memberikan akses dan motivasi dalam penelitian. 

11. Teman-teman Biologi B  yang selalu menemani dan saling memotivasi. 

12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013.  

13. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung. 

 

Semoga amal kebaikan yang diberikan dengan penuh keikhlasan akan 

menjadi amal ibadah disisi Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya 

bagi penulis sendiri dan sumbangsih yang berarti bagi dunia pendidikan 

       Bandar Lampung, 

       Penulis, 

 

   

       Ropian Abidin 



11 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL .................................................................................................. i 

ABSTRAK .................................................................................................................. ii 

HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................ .iii 

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................. .iv 

MOTTO .................................................................................................................... ..v 

PERSEMBAHAN .................................................................................................... .vi 

RIWAYAT HIDUP .................................................................................................. vii 

KATA PENGANTAR .............................................................................................. .ix 

DAFTAR ISI  ............................................................................................................ xii 

DAFTAR TABEL .................................................................................................... xv 

DAFTAR GAMBAR

 .................................................................................................................................... xv

i 

DAFTAR GRAFIK

 ................................................................................................................................. .xvi

i 

DAFTAR LAMPIRAN

 ................................................................................................................................. xvii

i 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah............................................................................. 1 

B. Identifikasi Masalah ................................................................................... 8 

C. Batasan Masalah ........................................................................................ 8 

D. RumusanMasalah ....................................................................................... 8 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................. 9 



12 
 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Infeksi .......................................................................................................11 

a. Masa Inkubasi......................................................................................11 

b. Masa Sakit ...........................................................................................11 

c. Masa Penyembuhan .............................................................................12 

B. Bakteri .......................................................................................................12 

a. Klasifikasi Bakteri ................................................................................12 

b. Morfologi Bakteri .................................................................................14 

c. Struktur Sel Bakteri ..............................................................................15 

d. Fase Pertumbuha nBakteri ....................................................................17 

C. Diare ..........................................................................................................19 

a. Pengertian Diare ..................................................................................19 

b. Jenis Diare ...........................................................................................21 

D. Antibakteri dan Resistensi ........................................................................21 

E. Metode Pengujian Antibakteri ..................................................................29 

a. Metode diskdiffusion (tes Kirby & Baur) ............................................29 

b. Metode E-test.......................................................................................30 

c. Ditch-platetechnique ...........................................................................30 

d. Cup-platetechnique..............................................................................30 

F. Media Biakan Bakteri ...............................................................................31 

G. Konsentrasi Hambat Tumbuh Minimal (KHTM) .....................................32 

a. Cara Pengujian dalam Lempeng Medium Pembiakan ........................32 

b. Cara Pengenceran dalam Tabung Pembiakan .....................................32 

H. Jarak Pagar ................................................................................................33 

I. Gambir ......................................................................................................35 

J. Kandungan Metabolit Sekunder Tanaman ................................................38 

a. Tanin ....................................................................................................38 

b. Saponin ................................................................................................38 

c. Flavonoid .............................................................................................39 

d. Alkaloid ...............................................................................................39 

e. Fenol ....................................................................................................40 

 

K. Ekstraksi ...................................................................................................40 

L. Analisis Materi Pembelajaran ..................................................................41 

M. Kerangka Pemikiran .................................................................................42 

N. Hipotesis ...................................................................................................44 

 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian ..................................................................45 

B. Alat dan Bahan .........................................................................................45 

C. Rancangan Percobaan ..............................................................................46 



13 
 

D. Prosedur Kerja ..........................................................................................47 

1. Sterilisasi Alat dan Bahan ............................................................47 

2. Pembuatanekstrak ........................................................................48 

3. Persiapan Media Nutrient Agar NA .............................................50 

4. Pengenceran dan inokulasi bakteri uji..........................................50 

5. Pengujian Efektivitas Antibakteri ................................................51 

E. Teknik Pengumpulan Data .......................................................................52 

F. Teknik Analisis Data ................................................................................53 

G. Alur Kerja Penelitian................................................................................54 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Ekstraksi Sampel  .................................................................................... 57 

2. Uji Fitokimia ........................................................................................... 57 

3. Uji antibakteri.......................................................................................... 60 

a. Uji Efektivitas Ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan 

Gambir (Uncaria gambir Roxb) Dibandingkan Dengan Kontrol 

Terhadap Bakteri S. Aureus............................................................... 62 

b. Uji Efektivitas Ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan 

Gambir (Uncaria gambir Roxb) Dibandingkan Dengan Kontrol 

Terhadap Bakteri E. coli  24 jam dan 48 jam .................................... 67 

c. Uji  Perbandingan Ekstrak Daun Jarak Pagar dan Gambir Terhadap 

Bakteri S. Aureus Pada Waktu Pengamatan 24 Jam dan 48 Jam ...... 71 

d. Uji  Perbandingan Ekstrak Daun Jarak Pagar dan Gambir Terhadap 

Bakteri E.coli Pada Waktu Pengamatan 24 Jam dan 48 Jam ............. 74 

e. Uji Perbandingan Ekstrak Daun Jarak Pagar dan Gambir Terhadap 

Bakteri S. aureus dengan E. coli ........................................................ 76 

f. Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar ..........................................  80 

 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan ............................................................................................. 82 

B. Saran ........................................................................................................ 83 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 



14 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.1 Perlakuan dan pengualangan pada uji aktivitas antibakteri ekstrak Daun 

Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan Gambir (Uncaria gambir Roxb), terhadap 

bakteri Staphylococus aureus dan Escherichia coli.  ............................................... 47 

Tabel 4.1 Hasil Uji Skrining Fitokimia Ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas 

L) dan Gambir (Uncaria gambir Roxb). ................................................................... 58 

 

Tabel 4.2 Uji perbandingan ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan 

Gambir (Uncaria gambir Roxb) dengan kontrol terhadap bakteri S. Aureus 24 jam

 .................................................................................................................................. 62 

Tabel 4.3 Uji perbandingan ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan 

Gambir (Uncaria gambir Roxb) dengan kontrol terhadap bakteri S. Aureus 48 

jam………………………………………………………………………………….  

63 

Tabel 4.4 Uji Perbandingan Ekstrak Daun Jarak Pagar dan Gambir Dengan Kontrol 

Terhadap Bakteri E. Coli 24 jam ............................................................................. 68 

Tabel 4.5 Uji Perbandingan Ekstrak Daun Jarak Pagar dan Gambir Dengan Kontrol 

Terhadap Bakteri E. coli  48 jam .............................................................................. 68 

Tabel 4.6 Uji Perbandingan Ekstrak Terhadap Bakteri S. Aureus pada 24 jam dan 48 

jam .…………………………………………………………………………………72 

Tabel 4.7 Uji Ekstrak Terhadap  Bakteri E. Coli Pada Waktu 24 Jam dan 48  

Jam…………………………………………………………………………………..72 

Tabel 4.8 Uji Perbandingan Ekstrak Daun Jarak Pagar dan Gambir Terhadap S. 

aureus dengan E. coli ……………………………………………………………….77 

 

 



15 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 2.1 Bakteri Bentuk Basil (Batang) ...............................................................  14 

Gambar 2.2 Bakteri Bentuk Coccus (Bulat) .............................................................. 16 

Gambar 2.3 Bakteri Bentuk Spiral (Melilit) .............................................................. 15 

Gambar 2.4 Fase-Fase ssPertumbuhan Bakteri.......................................................... 18 

Gambar 2.5 Daun Jarak Pagar.................................................................................... 33 

Gambar 2.6 Tanaman Gambir .................................................................................... 38 

Gambar 4.1 Zona bening ekstrak pada media yang ditumbuhi bakteri S. aureus 24 

jam……………………………………………………………………..66 

Gambar 4.2 Zona bening ekstrak pada media yang ditumbuhi bakteri S. aureus 48 

jam……………………………………………………………………..66 

Gambar 4.3 Zona bening Ekstrak pada media yang ditumbuhi bakteri E. coli 24 

jam…………………………………………………………………....70 

Gambar 4.4 Zona bening Ekstrak pada media yang ditumbuhi bakteri E. coli 48 

jam…………………………………………………………………......71 

 

 



16 
 

DAFTAR GRAFIK 

 

Grafik 4.1 Rata-rata Zona Hambat Ekstrak Terhadap Bakteri S. Aureus 24 jam jam 

dan 48 jam  ............................................................................................................... 64 

Grafik 4.2 Rata-rata Zona Hambat Ekstrak Terhadap Bakteri E coli  24 jam dan E. 

coli  48 jam ............................................................................................................ ...68 

Grafik 4.5 Uji Perbandingan Ekstrak Terhadap Bakteri S. Aureus ............................ 71 

Grafik 4.6 Uji Perbandingan Ekstrak Terhadap Bakteri E. coli..................................73 

Grafik 4.7 Rata-rata Zona Hambat Ekstrak terhadap bakteri S. aureus dengan E. Coli

 ................................................................................................................................. ..77 

  

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Preparasi Sampel .....................................................................................84 

Lampiran 2 Pembuatan Ekstrak ................................................................................. 89 

Lampiran 3 Uji Kandungan.........................................................................................91  

Lampiran 4 Uji Aktivitas Antibakteri .........................................................................93 

Lampiran 5 Gambar Hasil Pengamatan Efektivitas Antibakteri  ..............................103 

Lampiran 6 Analisis Data One-way Annova Menggunakan SPSS 17 .................... .111 

Lampiran 7 SILABUS ..............................................................................................123 

Lampiran 8 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ......................................................127 

Lampiran 9 Penuntun Praktikum ..............................................................................133 

Lampiran 10 Surat Balasan Permohonan Penelitian di labolatorium kimia organik 

Universitas Lampung .......................................................................... 141 

Lampiran 15 Surat Permohonan Penelitian di Laboratorium Kimia Organik  

                     Universitas Lampung ...........................................................................142 

Lampiran 11 Nota Dinas Pembimbing 1 ..................................................................143 



18 
 

Lampiran 12 Nota Dinas Pembimbing 2 ..................................................................144 

Lampiran 13 Cover ACC Munaqosyah ....................................................................144 

Lampiran 14 Lembar Pengesahan Proposal ..............................................................145 

Lampiran 15 Babas Laboratorium Biologi ...............................................................146 

  



19 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari kontak fisik dengan 

lingkungan, bertambahnya  usia bumi mengakibatkan semakin banyak polusi 

dan penyakit yang menyerang  seperti  infeksi. Rumah sakitpun tanpa disadari 

tempat yang  berisiko tinggi sebagai sumber penularan penyakit.  Diare adalah 

salah satu gangguan yang ditimbulkan apabila sampai menyerang saluran 

pencernaan. 

Diare merupakan kondisi buang air besar lebih dari 3 kali dalam sehari 

dengan  konsistensi  cair  atau  lunak.
1
 Antara lain sakit perut berlebihan, mules, 

pegal pada pinggang, badan lesu dan lemah.
2  Berdasarkan  penyebabnya,  diare 

dikelompokkan  menjadi  dua,  diare karena infeksi mikroorganisme (jasad 

renik) seperti virus, bakteri dan parasit serta diare non infeksi karna faktor 

psikologis karena ketakutan atau kecemasan.
3
  

Beberapa bakteri berikut dapat menyebabkan terjadinya diare yaitu: 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillu cereus, Vibrio cholerae, 

Clostridium perferingens, Shigella sp, Salmonella sp, Yersinia enterolitica, 

                                                             
1
 Handono Fatkhur Rahman, dkk, “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Diare 

di Desa Solor Kecamatan Cermee Bondowoso”,  Nurseline Journal, Vol. 1 No. 1 (Purbolinggo: Mei 

2016) h. 25. 
2
 Sujono Hadi, Gastroenterologi, (Yogyakarta: Alumni, 1991), h. 37. 

3
 Risha Fillah Fithria, Akroman Rohmat Di’fain, “Rasionalitas Terapi Antibiotik pada Pasien 

Diare Akut Anak Usia 1-4 Tahun di Rumah Sakit Banyumanik”, Journal Pharmacy, Vol.12 No. 02 

(Semarang: Desember 2015) h.197. 
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Clostridium difficile, Campylobacter jejuni, Klebsiella pnemoniae, Vibrio 

haemolyticus
4
.  Escherichia coli dan Staphylococcus aureus  sebenarnya bakteri 

flora  normal  pada  tubuh, tapi dapat  menjadi pathogen bila dalam keadaan 

yang berlebih. 

Escherichia coli adalah kuman yang ditemukan pada usus sebagai bakteri 

flora normal. Sifatnya sangat unik karena mampu menyebabkan infeksi primer 

di bagian usus seperti diare pada anak dan travelers diarrhea, seperti juga 

kemampuannya yang menimbulkan infeksi pada jaringan tubuh lain di luar 

usus.
5
 Manusia yang terpapar oleh  Escherichia coli dikarenakan kontak 

langsung melalui hewan infektif atau karena mengkonsumsi makanan seperti 

buah, daging, air, sayur. yang telah terkontaminasi serta susu yang dalam 

kondisi belum dipasteurisasi akan terkena diare.
6
 Diare disebabkan keracunan 

makanan terkontaminasi juga dapat ditimbulkan oleh Staphylococcus aureus.  

Keracunan makanan oleh Staphylococcus aureus dapat terjadi jika kita 

menelan makanan yang telah tercemar enterotoksin. Hal tersebut karena 

Staphylococcus aureus dapat menghasilkan enterotoksin ketika bakteri ini hidup 

                                                             
4
 Sigit Purwanto, “Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Aktif Ekstrak Daun Senggani (Melastoma 

malabathricum L) terhadap Escherichia Coli”, Jurnal Keperawatan Sriwijaya, Volume 2 - Nomor 2, 

(Sriwijaya: Juli 2015)  h. 85 
5
 Agus Syahrurcchman dkk, Mikrobiologi Kedokteran Edisi Revisi, (Jakarta:1993)  h. 164. 

6
 Zakia Bakri dkk, “Deteksi Keberadaan Bakteri Escherichia coli O157:H7 pada Feses 

Penderita Diare dengan Metode Kultur dan PCR”, Jst Kesehatan, Vol.5 No.2 : 184 – 192, (Makasar: 

April 2015) h.185. 
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pada makanan yang mengandung akan karbohidrat dan protein.
7
 Staphylococcus 

aureus termasuk dalam keluarga Micrococcaceae, sel bersifat Gram positif, 

bentuk bulat (kokus), dalam koloni berbentuk khas seperti rangkaian anggur. 

Bakteri ini terdapat pada pori-pori, permukaan kulit, saluran usus, dan kelenjar 

keringat.   Peradangan setempat merupakan ciri khas dari infeksi Staphylococcus 

aureus.
8
 Antibiotik biasa digunakan untuk mengobati penyakit ini.9 

Antibiotika adalah zat antimikroba yang didapatkan dari suatu mikroba, 

terutama fungi, yang dapat menghambat atau dapat membasmi dari mikroba 

jenis lain.
10

 Pemberian obat-obat sintetik seperti antibiotik digunakan dalam 

mencegah infeksi diare, namun kebanyakan mengakibatkan masalah resistensi. 

Penemuan serta penggunaan antibiotik secara luas di bidang kesehatan sejak 

tahun 1943, berhasil mengurangi angka kesakitan dan kematian disebabkan 

infeksi secara tajam. Keadaan ini membuat penggunaan antibiotik menjadi  

berlebihan sehingga dalam waktu 4 tahun kemudian timbul problem resistensi 

dengan segala akibat yang sangat merugikan.
11

  

                                                             
7
 Yuliana Retnowati, dkk, “Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus Aureus pada Media yang 

Diekspos dengan Infus Daun Sambiloto (Andrographis paniculata)”, Saintek, Vol 6, No 2 (Gorontalo: 

2011) h.1. 
8
 Agus Syahrurcchman dkk, Mikrobiologi Kedokteran Edisi Revisi,(Jakarta:1993) h. 109. 

9
 Sigit Purwanto, “Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Aktif Ekstrak Daun Senggani (Melastoma 

malabathricum L) terhadap Escherichia coli”, Jurnal Keperawatan Sriwijaya, Volume 2 - Nomor 2, 

(Sriwijaya: Juli 2015) h. 85. 
10

 Berliana Hilda, “Pola Resistensi Bakteri Staphylococus Aureus, Escherichia coli, 

Pseudomonas Aeruginosa Terhadap Berbagai Antibiotik Di Laboratorium Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2013”, Jurnal Teknologi Labolatorium,  (Yogyakarta: 2015) h. 64. 
11

  Ibid. 
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Resistensi bakteri pada berbagai antibiotika telah banyak dilaporkan. 

Staphylococcus aureus telah resisten terhadap oksasilin, penisilin, dan antibiotik 

Betalaktam lainnya. Mikroba-mikroba batang Gram negatif seperti Escherichia 

coli, Serratia spp., Klebsiella spp., sudah banyak ditemukan resisten terhadap 

antibiotik Betalaktam.
12

  Berbagai upaya mencari pengobatan alternatif terus 

ditingkatkan, salah satunya dengan mengembangkan obat tradisional dari 

tumbuhan menjadi sediaan fitofarmaka.
13

  

Penelitian yang banyak dilakukan pada ekstrak tanaman yang memang biasa 

digunakan untuk bumbu dan obat tradisional diantaranya berpotensi sebagai 

sumber antioksidan.
14

 Seperti yang dijelaskan dalam Al - Qur’an Surat An-Nahl 

ayat 11: 

                            

           

Artinya :  

  

“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, 

korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada  yang 

demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang 

memikirkan” . (Q.S An-Nahl: 11)  

 

Ayat tersebut menguraikan bahwa Allah SWT memberikan manfaat pada  

                                                             
12

  Ibid. 
13

 Sigit Purwanto, “Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Aktif Ekstrak Daun Senggani 

(Melastoma malabathricum L) terhadap Escherichia coli”, Jurnal Keperawatan Sriwijaya, Volume 2 

- Nomor 2, (Sriwijaya: Juli 2015) h. 85. 
14

 Irma Kresnawaty dan Achmad Zainuddin, “Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri dari 

Derivat Metil Ekstrak Etanol Daun Gambir (Uncaria gambir)”, Jurnal Littri 15(4), (Desember: 2009) 

h.145. 



23 
 

tanaman baik berupa hal yang bersifat menguntungkan maupun bersifat 

merugikan bagi mahluk hidup tersebut. Seperti jarak dan gambir yang telah lama 

digunakan masyarakat di Indonesia sebagai obat diare karena infeksi pada 

saluran pencenaan,  Etnis atau Suku Rejang misalnya menggunakan jarak pagar 

(Jatropha curcas L)  sedangkan Suku Batak Karo yang tinggal di Sumatra Utara 

menggunakan gambir (Uncaria gambir Roxb). Kedua tanaman ini memiliki 

kandungan yang dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri penyebab diare 

bahkan telah menjadi kearifan lokal dan kekayaan budaya Indonesia. 

Tanaman jarak pagar adalah tanaman asli Indonesia yang tersebar merata di 

seluruh pulau Indonesia.
15

 Semua bagian jarak telah dimanfaatkan sejak lama 

untuk pengobatan tradisional sebagai antibakteri. Komponen pada daun jarak 

dan kulit batangnya dapat menghambat aktivitas bakteri Escherichia coli. 

Komponen paling tinggi antimikroba tanin, pholbatannin, flavonoid, terpenoid, 

cardiac glycoside, alkaloid, anthraquinonedan fenol. Kekuatan aktivitas 

penghambat bakteri pada daun jarak tergantung pada konsentrasi, bagian yang 

digunakan dan mikrobanya.
16

 

Pada penelitian uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol dari daun jarak pagar 

(Jatropha curcas L.) terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

dan Salmonella typhi, yang dilakukan oleh Maulita Cut Nuria, dkk menunjukkan 

                                                             
15

 Iswantini Dyah, dkk, “Potensi Jarak Pagar (Jatropha curcas) Sebagai Larvasida Hayati 

Pencegah Penyakit Demam Berdarah Dengue”, Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Vol. 16 No.1 ( 

Bogor: April 2011) h. 8. 
16

 Irfan Guranda, Hady Maulanza, “Uji Efektifitas Tanaman Jarak Pagar (Jatropha curcas 

L.)”, Serambi Sintia, Vol. IV, No. 2, (Aceh: 2016)  h. 43. 
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bahwa ekstrak etanol daun jarak pagar mampu menghambat pertumbuhan koloni 

bakteri Staphylococcus aureus.
17

  Tapi kurang efektif pada bakteri Escherichia 

coli. 

Selain jarak, gambir juga juga diketahui memiliki khasiat untuk penghambat 

pertumbuhan dari bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Gambir 

merupakan hasil ekstraksi ranting dan daun tanaman gambir (Uncaria gambir 

Roxb) yang dikeringkan. fungsi gambir secara tradisional adalah untuk  

pelengkap makan sirih dan obat-obatan. Tanaman gambir berasal dari Asia 

Tenggara, di Indonesia khususnya banyak dibudidayakan di daerah Sumatera 

Barat dan Sumatra Utara, gambir hidup di kawasan terbuka dalam hutan, 

kawasan hutan-hutan yang cukup lembab, area terbuka bebas dari peladangan 

atau pinggir hutan dengan ketinggian 200-900 m dpl.   

Gambir bisa digunakan sebagai obat luka bakar, rebusan dari daun muda dan 

tunas juga digunakan sebagai obat disentri dan diare juga obat kumur pada sakit 

kerongkongan.
18

 Uji mikrobiologi yang sudah dilakukan pada ekstrak dari 

ranting dan daun gambir terhadap beberapa bakteri penyebab dari diare secara in 

vitro, dari penelitian tersebut ternyata ekstrak ranting dan daun gambir bisa 

menghambat pertumbuhan bakteri penyebab diare seperti Escherichia coli dan 

                                                             
17

 Pratama dkk,  “Efektivitas Ekstrak Daun dan Biji Jarak Pagar (Jatropha curcas) sebagai 

Antibakteri Xanthomonas campestris Penyebab Penyakit Busuk Hitam pada Tanaman Kubis”, 

Lentera Bio, Vol. 4 No. 1, (Surabaya: Januari 2015) h. 113 
18

 Rahma, Vina dini, “Implikasi Penurunan Ekspor Gambir Indonesia Ke India Terhadap 

Perekonomian Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota (Studi Kasus : Penurunan Ekspor Gambir 

Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat Tahun 2008-2012)”,  Jom FISIP, Volume 2 No. 1,  

(Riau: Februari 2015)  h. 2. 
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Staphylococcus aureus sama halnya dengan  jarak pagar eksttrak gambir juga 

lebih efektif menghambat pertumbuhan dari bakteri Staphylococcus aureus 

dibandingkan Escherichia coli.
19

 

Kandungan utama dari gambir adalah senyawa katekin dan senyawa lainnya 

seperti katekutannat, kuersetin, asam gallat, asam elagat, katekol, pigmen dan 

lain-lain. Gambir memiliki kandungan zat antioksidan yang tinggi. Sifat 

antioksidan pada gambir disebabkan karena adanya senyawa polifenol yaitu 

tanin, katekin dan gambiriin.
20

 

Kandungan antibakteri yang dimiliki daun jarak dan gambir yang dapat 

mengobati infeksi penyebab diare, membuat peneliti tertarik melakukan 

penelitian ini. Penelitian dilakukan guna mengetahui konsentrasi keefektifan 

antibakteri dalam menghambat pertumbuhan koloni bakteri Escherichia coli dan 

Staphylococcus aureus yang menyebabkan diare sehingga bermanfaat bagi 

perkembangan pengobatan penyakit infeksi karena bakteri di Indonesia. Selain 

itu, penelitian ini digunakan sebagai alternatif  penyembuhan terhadap 

munculnya masalah resistensi baktri penyebab infeksi (diare) karena penggunaan 

obat antibiotik kimiawi dengan manfaat yang lebih banyak dan efek samping 

yang lebih sedikit, serta menjadi sarana penembah informasi untuk mengatasi 

diare karena bakteri. 

                                                             
19

  Silvikasari, “Aktivitas Antibakteri Ekstrak Kasar Flavonoid Daun Gambir (Uncaria 

Gambir Roxb)”, Skripsi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 

(Bogor: 2011) h. 9. 
20

 Suraini, Chairani dan Enlita, “Uji Aktivitas Antijamur Ekstrak Gambir (Uncaria gambir 

Roxb) terhadap Candida albicans secara In Vitro”, Scientia, Vol. 5 No. 2, (Padang: Agustus 2015) h. 

62. 
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Kegiatan belajar mengajar  pada dasarnya adalah proses menyampaikan dan 

menerima informasi, penyampaian informasi yang maksimal tentu didukung oleh 

metode dan media pembelajaran yang tepat, media yang efektif digunakan oleh 

guru salah satunya adalah buku panduan praktikum. Panduan praktikum dapat 

membantu siswa belajar secara terarah. Hal ini berarti melalui praktikum siswa 

diharapkan dapat menjawab permasalahan dari topik pembelajaran yang mereka 

hadapi. Penelitian ini dapat dijadikan sumber belajar dalam bentuk buku panduan 

praktikum yang berkaitan dengan materi archaebacteria dan eubacteria pada KI.4 

dan KD 4.5 Biologi SMA kelas X Semester ganjil.   

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dapat 

diidentifikasi adalah:  

1. Escherichia coli dan Staphylococcus aureus merupakan salah satu 

penyebab peradangan usus, dan penyebab diare. 

2. Masih digunakannya obat-obatan kimia secara terus-menerus yang 

menyebabkan efek samping bagi tubuh.  

3. Belum adanya pemanfaatan daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan 

Gambir (Uncaria gambir Roxb) yang dibuktikan secara ilmiah sebagai 

obat-obatan untuk mencegah diare.  

C. Pembatasan Masalah  

     Adapun batasan masalahnya, penelitian difokuskan pada perbandingan 

efektivitas ekstrak daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan Gambir 
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(Uncaria gambir Roxb) sebagai penghambat pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah perbandingan ekstrak daun jarak pagar (Jatropha curcas L) dan 

gambir (Uncaria gambir Roxb) efektif dalam penghambat pertumbuhan 

bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus? 

2. Berapakah konsentrasi yang efektif dari ekstrak daun jarak pagar 

(Jatropha curcas L) dan gambir (Uncaria gambir Roxb) dalam 

penghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus 

aureus? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perbandingan efektivitas daun jarak pagar (Jatropha 

curcas L) dan gambir (Uncaria gambir Roxb) dalam penghambat 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. 

2. Untuk mengetahui perbandingan konsentrasi yang paling efektif dari 

ekstrak daun jarak pagar (Jatropha curcas L) dan gambir (Uncaria 

gambir Roxb) dalam penghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli 

dan  Staphylococcus aureus. 
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F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai alternatif bahan pengayaan petunjuk praktikum untuk 

meningkatkan materi sistem pencernaan bagi peserta didik untuk berpikir 

kreatif dalam menghadapi berbagai masalah  

2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat dalam memanfaatkan obat-

obatan tradisional yang aman dan mudah didapat dalam pengobatan 

penyakit diare. 

3. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mahasiswa khususnya 

untuk peneliti tentang obat-obatan tradisional yang berasal dari tanaman 

Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan Gambir (Uncaria gambir Roxb). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Infeksi 

 

Infeksi adalah pristiwa masuk dan pengadaan mikroorganisme (agen) di dalam 

tubuh inang (host), sedangkan penyakit infeksi merupakan manifestasi klinik bila terjadi 

kerusakan jaringan dan atau fungsi bila reaksi radang imun pejamu terpanggil.21 Infeksi 

merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang atau dari hewan 

kemanusia, infeksi disebabkan oleh berbagai mikroorganisme: bakteri, virus, jamur, 

protozoa. Organisme ini dapat menyerang seluruh tubuh atau sebagian daripadanya.22  

Stadium-stadium infeksi: 

1) Masa inkubasi 

Masa inkubasi adalah masa antara sesorang terkena infeksi sampai terjadinya 

gejala. Dalam masa ini mikroorganisme akan berkembang biak sampai jumlah 

tertentu sehingga dapat timbul efek yang membahayakan. 

2) Masa sakit 

Pada masa ini penderita dalam keadaan sakit. Penyakit dapat akut (berlangsung 

beberapa hari atau minggu) atau kronik (berlangsung untuk beberapa bulan atau 

tahun). 

                                                             
21 Koes Irianto, Mikrobiologi Medis (Medical Microbiology), Alfabeta, (Bandung: 2013) h. 

328 
22. Gibson J. M, Mikrobiologi dan Patologi Modern untuk Perawat,  Buku Kedokteran  ECC 

Prasada, (Jakarta: 1996) h. 1. 
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3) Masa penyembuhan  

Penyembuhan secara klinis dari suatu penyakit, akan mengakhiri bahaya 

infeksi. Karier adalah orang yang mengeluarkan mikroorganisme sesudah sembuh.23 

B. Bakteri 

Mikroorganisme dalam divisi ini bersel satu dan kadang kala memperlihatkan 

penataan yang sederhana. Perkembangbiakannya khas dengan pembelahan biner.24 Hidup 

secara bebas dimana-mana khususnya di udara, di tanah, di dalam air, pada bahan 

makanan, pada tubuh manusia, hewan ataupun tanaman. Adapula yang bersimbiosis 

dengan jasad hidup lain, baik hewan ataupun tanaman.25  

1. Klasifikasi Bakteri 

  Bakteri termasuk kedalam kingdom tumbuhan (plantae) dan juga termasuk 

ke dalam filum protophyta. Bentuknya tetap, dindingnya yang kuat, dan adanya 

kemampuan untuk hidup autotrof. Sehingga para peneliti mufakat memasukkan 

bakteri ke dalam golongan tumbuhan. Berdasarkan klasifikasinya  bakteri  masuk ke 

dalam kingdom tumbuhan (plantae), filum protophyta, dan kelas Schizomycetes.26 

Kelas Schizomycetes yang terdiri dari tumbuhan bersel satu, ada yang dapat 

bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak jelas adanya inti. Sel-sel yang 

                                                             
23 Ibid.  
24 Michael J. Placzar, E,C,S Chan, Dasar-Dasar Mikrobiologi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 

2008) h. 159. 
25  Unus Suriawiria, Mikrobiologi Air, PT. Alumni, (Bandung: 2008) h. 8 
26  Dwidjoseputro, Dasar-Dasar Mikrobiologi, (Jakarta: Djambatan, 2010), h. 117. 
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berbentuk seperti bola-bola kecil, ada yang yang berupa tongkat-tongkat, ada yang 

bengkok seperti koma, ada juga yang berbentuk spiral.27 

Karakteristik famili Eubacateriales merupakan ordo yang terbesar, meliputi 

beraneka spesies yang erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Memiliki 13 

famili dan 2 diantaranya adalah famili Enterobacteriaceae dan Micrococcaceae, 

yang memilik karakteristik masing-masing familinya.28 

Karakteristik famili Enterobacteiaceae yaitu berbentuk basil, bergerak 

dengan flagel yang peritrikus, dibagi dalam 5 suku. Suku-suku dibedakan 

berdasarkan alur metabolismenya. Genus Escherecia hidup dalam usus manusia, 

spesies  Eschericia coli penting dalam mikrobiologi karena banyak digunakan dalam 

penelitian dan tes metabolisme dan genetika.29 Karakteristik famili Micrococcaceae  

yaitu memiliki sel yang tunggal berbentuk bola, dan tidak berspora. Famili 

Micrococcaceae memiliki 4 genus, yaitu: Micrococcus, Staphylococcus, Gaffkya, dan 

Sarcina. Ciri-ciri Staphylococcus merupakan gram positif, kelompok untaian, warna 

kuning, dan patogen. Staphylococcus aurerus bisa ditemukan pada kulit, lendir, 

bisul, maupun luka-luka.30 

 

 

                                                             
27  Ibid. h. 121. 
28  Koes Irianto, Mikrobiologi Jilid 1, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2006), h.170. 
29  Muhammad  Subandi, Mikrobiologi Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014) h.61 
30 Koes Irianto, Op.Cit.  h.175-1776. 
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2. Morfologi Bakteri 

Berdasarkan bentuk morfologi bakteri terbagi menjadi tiga golongan, yaitu 

golongan basil, golongan kokus, dan golongan spiril.31 

a. Golongan Basil (Batang) 

 

Gambar 1: Bakteri Bentuk Basil.32 

 

Golongan basil (Batang) berbentuk berupa tongkat pendek silindris. Basil 

dapat bergandengan panjang, bergandengan dua, atau terlepas sama lain. Basil 

yang bergandengan panjang disebut streptoblast, basil bergandengan dua disebut 

diploblast.33. 

b. Golongan Kokus (Bulat) 

 

                                                             
31  Dwidjoseputro, Dasar-Dasar Mikrobiologi, (Jakarta: Djambatan, 2010), h. 22. 
32 Efineko, “Bentuk Bakteri”,  https://efineko.wordpress.com/2013/09/29/bentuk-bentuk-
bakteri/. Html (23 September 2017). 
33  Koes Irianto, Mikrobiologi Jilid 1, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2006), h. 57 

https://ardydii.files.wordpress.com/2013/03/bentuk-bakteri-basil.%20Html%20(23
https://ardydii.files.wordpress.com/2013/03/bentuk-bakteri-basil.%20Html%20(23
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Gambar 2 : Bakteri Bentuk Coccus34 

 Golongan kokus (bulat) adalah bakteri yang bentuknya berupa bola-bola 

kecil. Golongan ini tidak sebanyak  golongan basil. Kokus yang bergandengan 

panjang berupa tali leher yang disebut streptococcus, kokus yang bergandengan 

dua disebut diplokokus, kokus yang bergandengan empat disebut tetrakokus, kokus 

yang mengelompok menjadi suatu untaian disebut stafilokokus, sedangkan kokus 

yang mengelompok menjadi kubus disebut sarsina.35 

c. Golongan spiril (Melilit) 

 

Gambar 3: Bakteri Bentuk Spiril36 

 

Golongan spiril (melilit) ialah bakteri yang berbentuk bengkok atau berupa 

spiral. Bakteri ini tidak banyak terdapat, dan golongan ini merupakan golongan yang 

paling kecil, jika dibanding dengan golongan kokus maupun golongan basil.37  

3. Struktur Sel Bakteri 

                                                             
34  Efineko, Op.Cit. 

35  Dwidjoseputro, Dasar-Dasar Mikrobiologi, (Jakarta: Djambatan, 2010) h. 22. 
36 Efineko, Op.Cit. 
37  Dwidjoseputro Op.Cit. h. 22. 
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Pada sel bakteri itu ada dinding luar, sitoplasma, dan bahan inti. Dinding 

luar ada 3 lapis yaitu dari luar kedalam lapisan lendir, dinding sel, dan membran 

sitoplasma.38 

 

a. Membran Sitoplasma 

Membran ini amatlah penting karena berfungsi mengendalikan keluar 

masuknya substansi kimiawi dalam larutan sel, yaitu mampu mengambil dan 

menahan nutrien seperti gula, asam amino, mineral, dalam jumlah yang sesuai dan 

membuang kelebihan nutrien atau produk-produk buangannya39 

b. Dinding Sel 

Dinding sel memberikan bentuk tertentu pada bakteri, bahan organic 

penyusun dinding sel pun berbeda seperti selulosa, hemiselulosa, khitin, hal itu 

tergantung pada spesies bakteri.40 

c. Lapisan Lendir (Kapsul) 

Kapsul merupakan suatu bahan kental berupa lapisan lendir. Ukurannya 

dipengaruhi oleh medium tempat tumbuhnya. Kapsul bakteri mempunyai arti 

penting bagi bakteri maupun organisme lain. Bagi bakteri, kapsul merupakan 

                                                             
38  Ibid,  h. 24. 
39

 Muhammad  Subandi, Mikrobiologi Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2014),  h.75 
40 Ibid. 
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penutup/pelindung dan juga sebagai gudang makanan cadangan. Selain itu, dapat 

pula menambah kemampuan bakteri untuk menginfeksi.41 

 

 

 

d. Inti (Nukleus) 

Pada sel tubuh bakteri terdapat benda berupa halter yang mengandung 

ADN (asam deoksiribonukleat) dan tidak memiliki membrane atau dinding inti.42 

a) Fase Pertumbuhan Bakteri. 

          Pertumbuhan adalah pertambahan jumlah atau volume serta ukuran 

sel. Pada organisme prokariotik seperti bakteri, pertumbuhan merupakan 

pertambahan volume dan ukuran sel dan juga sebagai pertambahan 

jumlah sel.43 Pertumbuhan sel bakteri biasanya mengikuti suatu pola 

pertumbuhan tertentu yang berupa kurva pertumbuhan sigmoid.  Dari 

suatu percobaan dengan Escherichia coli dapat diketahui bahwa bakteri ini 

memiliki waktu generasi yang cukup singkat yaitu 20 menit mampu 

menggandakan selnya menjadi dua kali lipat.44 Hal ini menunjukan 

                                                             
41

 Michael  J, Pelczar, Dasar-Dasar Mikrobiologi Jilid 1, Universitas Indonesia (UI-press), 

(Jakarta: 1986) h. 113. 
42  Dwijospeputro, Dasar-Dasar Mikrobiologi, (Jakarta: Djambatan, 2010), h. 26 
43  Michael  J, Pelczar, Op.Cit. h. 148. 
44  Dwijospeputro Op.Cit. h. 59-60. 
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hubungan antara prtambahan sel dengan waktu adalah berbentuk 

geometrik eksponensial dengan rumus 2n.45 

 
Gambar. 4. Kurva Pertumbuhan Bakteri.46 

 

                       Perubahan kemiringan pada kurva tersebut menunjukkan transisi dari 

suatu fase perkembangan kefase lainnya. Kurva pertumbuhan bakteri 

dapat dikelompokkan menjadi empat fase diantaranya: 

1. Fase adaptasi (lag) pada fase ini bakteri berada dalam tahap penyesuaian 

terhadap lingkungan yang baru dan belum mengadakan pembiakan selama 

kurang lebih 2 jam.47 

2. Fase pertumbuhan logaritmik (log) fase ini merupakan fase akhir dari fase lag 

yang ditandai dengan terus berkembangnya sel mikroba. Selama fase log sel 

membelah terus-menerus konstan dengan kecepatan pertumbuhan yang 

tinggi.48 Selanjutnya ada fase stasioner atau fase statis. 

                                                             
45

  Michael  J, Pelczar, Op.Cit. h. 149. 
46 Nafiun, “Kurva Pertumbuhan Bakteri” http://www.nafiun.com/2012/11/pertumbuha n-

mikroba-kurva-laju-lag-eksponensial-stasioner-bakteri-pengaruh-kecepatan,     (7 oktober 2017) 

47 Dwidjoseputro, Dasar-Dasar Mikrobiologi, (Jakarta: Djambatan, 2010), h. 60 
48 Michael  J, Pelczar, Op.Cit. h. 152. 

http://www.nafiun.com/2012/11/
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3. Fase stasioner selama fase ini,terjadi penumpukan produk beracun dan atau 

kehabisan nutrien. Beberapa sel mati sedangkan yang lain tumbuh dan 

membelah, jumlah sel menjadi tetap.49 

4. Fase kematian atau fase penurunan populasi pada saat medium kehabisan 

nutrien maka populasi bakteri akan menurun jumlahnya, pada saat ini jumlah 

sel mati lebih banyak dibandingkan jumlah sel hidup.50 

C. Diare  

1. Pengertian Diare  

Diare terdapat diseluruh dunia, terutama akibat infeksi, merupakan salah 

satu penyebab tersering dari morbiditas dan mortalitas.51  Diare diartikan sebagai 

buang air besar (defekasi) dengan tinja berbentuk cairan atau setengah air 

(setengah padat), dengan demikian kandungan air pada tinja lebih banyak dari 

biasanya. Dalam keadaan biasa kandungan air berjumlah sebanyak 100ml- 200ml / 

jam tinja.  Defenisi tersebut tidak menunjukkan pada berapa frekuensi diarenya.52 

Banyak penderita yang sering mengeluh karena diare bahkan ada di antaranya yang 

keluhan utamanya ialah mencret-mencret. Jadi diare merupakan gejala dari suatu 

penyakit, dan bukan suatu penyakit tersendiri. 53 

                                                             
49 Ibid. h. 152. 
50 Dwidjoseputro, Op.cit, h. 59. 
51 Peter C. Hayes, Dkk, Gastroentrologi dan Hepatologi, Bina Rupa Aksara, (Jakarta: 1990) h. 

21. 
52 Daldiyono, Ali Sulaiman, Dkk, Gastroenterology Hepatologi, CV. Agung Seto, (Jakarta: 1990) 

h. 21. 
53 Hadi Sujono, Gastroenterologi,  Politeknik Kesehatan Jogja  (Bandung: 1991) h. 37. 
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Diare merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan adanya perubahan 

bentuk dan konsistensi tinja yang melembek sampai mencair dan bertambahnya 

frekuensi tinja lebih dari biasanya. Diare merupakan penyakit berbahaya karna 

dapat mengakibatkan kematian dan dapat menimbulkan letusan kejadian luar biasa 

(KLB). Penyebab utama kematian diare adalah dehidrasi akibat hilangnya cairan dan 

garam akibat diare. Sekitar 50-60 % penderita dapat meninggal akibat dehidrasi. 54 

Diare merupakan salah satu masalah utama kesehatan di Indonesia. Data 

yang diperoleh dari SDKI (Survey Demografi Kesehatan Indonesia) pada tahun 2012, 

sebanyak 16.380 anak yang disurvei sekitar 14% balita mengalami penyakit diare. 

Berdasarkan data kesehatan yang ada di Indonesia sejak tahun 2000 sampai 2010 

terlihat kenaikan insiden diare. Pada tahun 2000 penyakit diare sebanyak 310 per 

100 penduduk. Pada tahun 2006 menjadi 423 per 1000 penduduk dan tahun 2010 

naik menjadi 411 per 1000 penduduk.55  

Beberapa faktor yang dikaitkan dengan peningkatan transmisi infeksi 

penyakit diare meliputi faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor sanitasi 

lingkungan, faktor sosio-ekonomi dan pengetahun. Faktor lingkungan yang terkait 

berupa kepemilikan jamban di setiap rumah, ketersediaan air bersih, dan tempat 

pembuangan sampah dan air limbah. Sementara faktor perilaku mencakup 

                                                             
54 Nuriza Astari, “Hubungan Pemberian Susu Formula Dengan Kejadian Diare Pada Bayi 

Usia 0-6 Bulan”, Journal Of Nutrition College (Padang: Program Studi Ilmu Gizi Fakultas 

Kedokteran  Universitas Diponogoro, 2013), h. 1. 
55 Sujono Hadi, Gastroenterologi,  (Yogyakarta: Alumni, 1991),  h. 2. 



39 
 

kebiasaan mencuci tangan, cara pemberian makan terutama pada bayi dan balita, 

kebiasaan memasak air minum, dan pemakaian jamban untuk buang air besar.56 

2. Jenis Diare 

a. Diare tanpa dehidrasi 

Gejala:  Keadaan umum: Baik, Mata: Normal,  Rasa Haus: Normal 

dan Minum Biasa, Turgor Kulit: Kembali Cepat  

b. Diare dehidrasi ringan atau sedang 

Gejala: Keadaan umum: Gelisah, rewel, Mata: Cekung, Rasa Haus: 

Haus, ingin minum banyak, Turgor Kulit: Kembali Lambat.  

c. Diare dehidrasi berat 

Gejala: Keadaan umum: lesu, lunglai, atau tidak sadar, Mata: 

Cekung, Rasa Haus: Tidak bisa minum atau malas minum, Turgor kulit: 

kembali sangat lambat (lebih dari 2 detik).57
 

3. Penyebab Diare 

a. Hormon usus, beberapa hormon yang menyertai usus bila diproduksi 

secara berlebihan menimbulkan diare. 

b. Asam lemak dan empedu, diare karna asam empedu terjadi bila terdapat 

penurunan kapasitas untuk reabsorpsi empedu. 

                                                             
56

 I Wayan Arimbawa Dkk, “Hubungan Faktor Perilaku dan Faktor Lingkungan terhadap 

Kejadian Diare pada Balita di Desa Sukawati Kabupaten Gianyar Bali Tahun 2014”, DOAJ Journals, 

ISM Vol. 6  No.1, (Bali: 2016) h. 9. 
57

 Nia Saurina, “Aplikasi Kebutuhan Makanan Dan Mineral Pada Anak Penderita Diare 

Berbasis Android”, Jurnal IPTEK, Vol. 20 No. 2, (Surabaya:  Desember 2016) h. 67-68. 
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c. Toksin bakteri,58 beberapa bakteri berikut ini dapat menyebabkan 

terjadinya diare yaitu: Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium 

perferingens, Escherichia coli, Vibrio cholerae, Shigella sp, Salmonella sp, 

Clostridium difficile, Campylobacter jejuni, Yersinia enterolitica, Klebsiella 

pnemoniae, Vibrio haemolyticus.59 Toksin bakteri juga dapat terjadi karena 

kontaminasi pada makanan.60  Berikut penjabaran dari beberapa bakteri.  

1) Escherichia coli 

Klasifikasi bakteri Escherichia coli: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Protophyta 

Kelas  : Schizomycetes 

Ordo  : Eubacteriales 

Famili : Enterobacteriaceae 

Genus : Escherichia 

Spesies : Escherichia coli61 

 

Escherichia coli adalah kuman yang banyak ditemukan di dalam 

usus sebagai flora normal. Sifatnya unik karena dapat menyebabkan 

infeksi primer pada usus misalnya diare pada anak dan travelers diarrhea, 

seperti juga kemampuannya menimbulkan infeksi pada jaringan tubuh 

                                                             
58 Gerard Boning, Enggar S Koeswardono, Mikrobiologi Kedokteran, PT. Gramedia, (Jakarta: 

1982) h. 22. 
59

Sigit Purwanto, “Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Aktif Ekstrak Daun Senggani 

(Melastoma Malabathricum L) terhadap Escherichia coli”, Jurnal Keperawatan Sriwijaya, Volume 2 

-Nomor 2, (Sriwijaya: Juli 2015)  h. 85. 
60 Daldiyono, Gastroentologi Hepatologi, CV. Agung Seto, (Jakarta: 1997) h. 27. 
61 Agus Syahrurachman, dkk,  Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran, (Jakarta : Universitas 

Indonesia, 1994), h. 163. 
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lain di luar usus.62 Manusia yang terpapar oleh Escherichia coli disebabkan 

oleh kontak langsung dengan hewan infektif atau akibat mengkonsumsi 

makanan seperti daging, buah, sayur, air yang telah terkontaminasi serta 

susu yang belum dipasteurisasi akan terkena diare.63 

Infeksi Escherichia coli O157:H pada manusia bersifat 

verotoksigenik, Escherichia coli O157:H7 pada manusia ditandai dengan 

manifestasi klinis yang luas mulai dari tanpa menunjukkan gejala klinis 

atau asimtomatis sampai terlihat adanya diare berdarah atau tanpa 

berdarah.64 

Penggolongan Escherichia coli disebutkan sebagai berikut: 

a) Enteropathogenic Escherichia Coli (EPEC), sering menyebabkan 

timbulnya letupan diare akut dalam kamar bayi. 

b) Enterotoxicogenic Escherichia Coli (ETEC), merupakan penyebab 

utama.  Dari traveler's diarrhea dan diare pada bayi di negara 

berkernbang. 

c) Enterinvasive Escherichia Coli (EIEC), di dalam lumen usus bakteri 

memproduksi racun yang disebut "enterotoksin" lebih dahulu masuk 

kedalam mukosa usus halus. 

                                                             
62  Agus Syahrurcchman dkk, Mikrobiologi Kedokteran Edisi Revisi, (Jakarta:1993)  h.164. 
63 Zakia Bakri dkk, “Deteksi Keberadaan Bakteri Escherichia coli O157:H7 Pada Feses 

Penderita Diare dengan Metode Kultur dan PCR”, Jst Kesehatan, Vol.5 No.2 : 184 –(Makasar: April 

2015) h.185. 
64  Agus Syahrurcchman, Loc.Cit. 
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d) Enterohemorrhagic Escherichia Coli (EHEC), menyebabkan terjadinya 

sekresi cairan dari usus halus yang dapat terus berlangsung selama 

24-35 jam.65 

2)   Staphylococcus aureus 

Klasifikasi bakteri Staphylococcus aurerus: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Protophyta 

Kelas : Schizomycetes 

Ordo : Eubacteriales 

Famili : Micrococcaceae 

Genus : Staphylococcus 

Spesies : Staphylococcus aurerus66 

 

Bakteri ini sering ditemukan pada kulit dan lendir pada manusia. 

Bakteri ini juga dapat menyebabkan infeksi baik manusia maupun pada 

hewan. Infeksi yang disebabkan bakteri ini menimbulkan penyakit pada 

kulit. Pada umumnya bakteri ini dapat menyebabka bisul, borok, pustula, 

abses, konjungtivitis dan infeksi luka.67 Keracunan makanan stafilokokkus 

disebabkan makanan mengandung toksin stafilokokkus, yang terdapat pada 

makanan yang tidak tepat cara pengawetannya. Enterotoksin stafilokokus 

stabil terhadap panas. Sekitar 75% pasien mengalami mual, muntah, dan 

                                                             
65 Sinthamurniwaty, “Faktor-Faktor Risiko Kejadian Diare Akut pada Balita”, Tesis Universitas 

Diponegoro, (Surabaya: 2016) h. 24-26. 

66
 Agus Syahrurachman, dkk, Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran, (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 1994), h. 103. 
67 Aisyah, “Daya Hambat Ekstrak Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.) terhadap 

Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus”, Skripsi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 
Hasanuddin (Makasar, 2015), h. 9. 
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nyeri abdomen, yang kemudian diikuti diare sebanyak 68%. Demam sangat 

jarang terjadi. Lekositosis perifer jarang terjadi, dan sel darah putih tidak 

terdapat pada pulasan feses.68 Cara mencegah keracunan  Staphylococcus 

aurerus adalah menyimpan makanan yang mudah busuk di lemari es 

(dibawah 6º-7ºC), orang yang berluka nanah jangan mengolah makanan 

atau merupakan penular, makanan yang sudah dipanasi kembali tidak 

boleh dibiarkan berjam-jam pada suhu kamar.69 

3) Salmonella typhi 

Salmonella typhi merupakan kuman batang Gram negatif,yang tidak 

memiliki spora, bergerak dengan flagel peritrik, bersifat intraseluler fakultatif 

dan anerob fakultatif 15'. Ukurannya berkisar antara 0,7-1,5X 2-5 pm, memiliki 

antigen somatik (O), antigen flagel (H) dengan 2 fase dan antigen kapsul.70 

Kontaminasi Salmonella sp. dalam daging dan telur dapat menyebabkan diare 

pada manusia.  Salmonella sp. pada ternak me-nyebabkan terjadinya 

salmonellosis yang ditandai dengan diare, hal ini lebih rentan dijumpai pada 

ternak yang masih muda bila dibandingkan dengan ternak dewasa.71 Kuman ini 

tahan terhadap selenit dan natrium deoksikolat yang dapat membunuh bakteri 

enterik lain, menghasilkan endotoksin, protein invasin dan MRHA (Mannosa 

                                                             
68 Umar Zein dkk, “Diare Akut Disebabkan Bakteri”, e-USU Repository Universitas Sumatera 

Utara, (Sumatra Utara: 2004) h. 6 
69

 Koes Irianto, Mikrobiologi Jilid 2, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2006), h. 100. 
70

  Yatnita Parama Cita , “Bakteri Salmonella typhi dan Demam Tifoid”, Jurnal Kesehatan 

Masyarakat, Vol. 6, No.l,( Jakarta: 2011) h. 42. 

71 Widodo Suwito, “Monitoring Salmonella Sp dan Escherichia coli dalam Bahan Pakan 
Ternak”,  Buletin Peternakan, Vol. 34(3):165-168, (Yogyakarta: Oktober 2010) h. 2. 
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Resistant Haemaglutinin). Salmonella typhi mampu bertahan hidup selama 

beberapa bulan sampai setahun jika melekat dalam tinja, mentega, susu, keju 

dan air beku.72 

4) Vibro parahaemolyticus 

Merupakan bakteri Gram-negatif, berbentuk batang   pendek bengkok 

dan mempunyai flagel. V. parahaemolyticus tumbuh optimum pada kadar NaCl 

3%, suhu 35-43oC, PH 4,8-11, bakteri anaerob fakultatif dan bersifat 

halofilik,simbiosis vibro parahaemolyticus dengan kerang akan menyebabkan 

diare bila tidak diolah dengan baik, dan dalam kondisi parah dapat 

menyebabkan infeksi gastrointestinal.73 

5) Yersinia sp. 

Spesies Yersinia adalah kokobasil, gram-negatif.  Diklasifikasikan sesuai 

dengan antigen somatik (O) dan flagellar (H). Organisme tersebut menginvasi 

epitel usus. Yersinia menghasilkan enterotoksin labil. Terminal ileum 

merupakan daerah yang paling sering terlibat, walaupun kolon dapat juga 

terinvasi.74 

6) Clastridium diffisil 

                                                             
72  Yatnita Parama Cita, Op.Cit. h. 43. 
73

 Lola Azyenela, Marlina, “Deteksi Gen Virulen Bakteri Vibrio Parahaemolyticus dari sampel 
Pensi (Corbicula Moltkiana. Prime) dengan Metoda Polymerase Chain Reaction (PCR)”, Scientia Vol. 5 
No, (Padang: Februari 2015) h. 42. 

74
 Umar Zein, dkk, “Diare Akut Disebabkan Bakteri”, e-USU Repository,  (Sumatra Utara: 

2004) h. 9. 
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Merupakan penyebab diare yang menyerang separuh pasien inap 

dewasa, vector penyebaran dapat melaluui tangan petugas atau bahan 

terkontaminasi pada rumah sakit, Clastridium diffisil dapat menyebabkan 

diare ringan sampai colitis pseudomembranosa berat.75 

Waktu timbulnya gejala setelah paparan terhadap makanan yang 

dicurigai juga dapat mengarahkan penyebab infeksi, seperti berikut ini: 

a) Gejala yang timbul dalam waktu <6 jam kemungkinan disebabkan oleh 

toksin bakteri Staphylococcus aureus. 

b) Gejala yang timbul sesudah 6-24 jam kemungkinan disebabkan oleh 

toksin bakteri Clostridium perfringens. 

c) Gejala yang timbul lebih dari 16-72 jam mengarahkan infeksi oleh virus 

(Norovirus), terutama bila muntah merupakan gejala yang paling 

prominen; atau kontaminasi bakterial dari makanan.76 

 

 

D. Antibakteri dan Resistensi 

Obat antibakteri adalah obat yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, 

perkembangbiakan, dan kelangsungan hidup mikroba, tanpa merugikan atau hanya sedikit 

                                                             
75 Koes Irianto, Mikrobiologi Medis (Medical Microbiology), Alfabeta, (Bandung: 2013)  h. 

145. 
76  Eppy, “Diare Akut”, Medicinus, Vol. 22, No.3, (Jakarta: 2009) h. 93. 
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mengganggu kesehatan penderita sakit.77 Antibiotik yang lazim digunakan pada diare yaitu 

ampisilin, tetraskilin, kloramfenikol, sulfaguanidin, eritromisin, kotrimoksasole, 

Ciprofloxacin, masing-masing antibiotik memiliki keuntungan dan kerugian sendiri.78  

Penemuan dan penggunaan antibiotik secara luas dalam bidang kesehatan sejak 1943 telah 

berhasil menurunan angka kesakitan dan kematian akibat infeksi secara tajam.  Keadaan ini 

mendorong penggunaan antibiotik yang berlebihan sehingga hanya dalam 4 tahun 

kemudian telah timbul problem resistensi dengan segala akibat yang sangat merugikan.79  

Resistensi bakteri terhadap berbagai antibiotika telah banyak dilaporkan. 

Staphylococcus aureus telah resisten terhadap penisilin, oksasilin dan antibiotik beta laktam 

lainnya. Mikroba-mikroba batang Gram negatif seperti Esherichia coli, Klebsiella sp, Serratia 

sp, sudah banyak ditemukan resisten terhadap antibiotik betalaktam. 80  Selain itu, 

beberapa efek khusus dari antibakteri menimbulkan gejala klinis tambahan pada organ 

tubuh lain seperti jantung, kulit, hati dan ginjal.81 

E. Metode Pengujian Antibakteri 

Pengujian aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan metode difusi. Pada metode 

difusi termasuk di dalamnya metode disk diffusion (tes Kirby & Baur), E- test, ditch-plate 

                                                             
77 Koes Irianto, Mikrobiologi Medis (Medical Microbiology), Alfabeta, (Bandung: 2013)  

h.288 
78  Daldiyono,  Gastroenterology Hepatologi, CV Agung Seto, (Jakarta: 1990)  h. 31. 
79 Berliana Hilda, “Pola Resistensi Bakteri Staphylococcus Aureus, Escherichia Coli, 

Pseudomonas Aeruginosa Terhadap Berbagai Antibiotik di Laboratorium Kesehatan Provinsi 

Kalimantan Timur Tahun 2013”, Jurnal Teknologi Labolatorium, (Yogyakarta: 2015) h. 64. 

80
  Ibid.  

81 Koes Irianto, Mikrobiologi Medis (Medical Microbiology), Alfabeta, (Bandung: 2013)  
h.289-290. 
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technique, dan Cup-plate technique. Pada metode ini yang diamati adalah diameter daerah 

hambatan pertumbuhan bakteri karena difusinya obat pada titik awal pemberian ke daerah 

difusi.82  

Metode ini dilakukan dengan cara menanam bakteri pada media agar padat 

tertentu kemudian diletakkan  kertas  samir  atau  disk  yang  mengandung  obat  dan 

dilihat hasilnya. Diameter zona jernih inhibisi di sekitar cakram diukur sebagai 

kekuatan inhibisi obat melawan bakteri yang diuji.83 Metode difusi dibagi menjadi 

beberapa cara: 

1. Metode disk diffusion (tes Kirby & Baur) 

Menggunakan piringan yang berisi agen antibakteri, kemudian diletakkan pada 

media agar yang sebelumnya telah ditanami bakteri sehingga agen antibakteri 

dapat  berdifusi pada media agar tersebut. Area jernih mengindikasikan adanya 

hambatan pertumbuhan  bakteri  oleh  agen  antibakteri  pada  permukaan media 

agar.84 

 

2. Metode E-test 

Digunakan untuk mengestimasi Kadar Hambat Tumbuh Minimum (KHTM), yaitu 

                                                             
82 Faradhila Nur Saraswati,” Uji Antibakteri Ekstrak Etanol  90% Limbah Kulit Pisang Kepok 

Kuning (Musa Balbisiana) terhadap Bakteri Penyebab Jerawat (Sthaphylococcus epidermis, 
Staphylococcus aureus, dan  Propionibacterium acne)”, Skripsi Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, (Jakarta: 2015) h. 24. 

83 Siti Aminah Hasibuan, “Perbandingan Daya Hambat Ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha 
curcas Linn) terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli Secara In 
Vitro”, Skripsi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, (Bandar Lampung, 2016), h. 25. 

84 Ibid. 
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konsentrasi minimal suatu agen antibakteri untuk dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri.  Pada metode ini digunakan  strip  plastik  yang  mengandung  agen  

antibakteri dari kadar  terendah sampai tertinggi dan diletakkan pada permukaan 

media agar yang telah ditanami bakteri sebelumnya.85 

3. Ditch-plate technique 

Pada metode ini sampel uji berupa agen antibakteri yang diletakkan pada parit 

yang dibuat dengan cara memotong media agar dalam cawan petri pada bagian 

tengah secara membujur dan bakteri uji (maksimum 6 macam) digoreskan ke arah 

parit yang berisi agen antibakteri tersebut.86 

4. Cup-plate technique 

Metode ini serupa dengan disk diffusion dimana dibuat sumur pada media   

agar yang telah ditanami dengan mikro organisme dan pada sumur tersebut diberi 

agen antibakteri yang akan diuji.87 

Hasil inkubasi dibaca sebagai berikut : 

a. Zona radikal yaitu suatu daerah di sekitar disk di mana sama sekali tidak 

ditemukan adanya pertumbuhan bakteri. Potensi antibakteri diukur 

dengan mengukur diameter dari zona radikal. 

                                                             
85 Ibid. 
86 Ibid.  
87 Ibid. 



49 
 

b. Zona irradikal yaitu suatu daerah di sekitar disk dimana pertumbuhan 

bakteri dihambat oleh antibakteri, tetapi tidak dimatikan.88 

F. Media Biakan Bakteri 

Media adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi/nutrien/zat makanan 

yang dipakai untuk menumbuhkan mikroba. Susunan dan kadar nutrien dalam suatu media 

untuk mikroba harus seimbang agar pertumbuhan mikroba dapat sebaik mungkin.89  Hal ini 

perlu dikemukakan mengingat banyak senyawa-senyawa yang menjadi penghambat atau 

menjadi racun bagi mikroba apabila kadarnya terlalu tinggi (misalnya garam-garam dari 

asam lemak, gula,dan lain-lain).90 

Supaya mikroba dapat tumbuh dengan baik dalam suatu media, perlu dipenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Media harus mengandung semua nutrien yang mudah digunakan oleh 

mikroba. 

2. Media harus mempunyai tekanan osmose, tegangan permukaan dan PH yang 

sesuai. 

                                                             
88 Maria Azizah Widayanti, “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Bunga Sepatu (Hibiscus 

rosasinensis L.) Dan Bunga Sepatu Kuncup (Malvaviscus arboreus  Cav.) terhadap Staphylococcus 
Epidermidis dan Staphylococcus aureus”, Skripsi Universitas Sebelas Maret, (Surakarta: 2016) h. 20. 

89 Zenda Fadila Putri, “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Sirih (Piper Betle L.) 
terhadap Propionibacterium Acne dan Staphylococcus Aureus Multiresisten”, Skripsi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, (Surakarta: 2010) h. 15. 

90 Kharisma Qonitah, “Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Jeruk Bali (Citrus maxima 
Merr) terhadap Pertumbuhan Bakteri pada Jerawat”, Skripsi Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, (Surakarta: 2013)  h. 15. 
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3. Media tidak mengandung zat-zat penghambat. Media harus steril.91 

G. Konsentrasi Hambat Tumbuh Minimal (KHTM) 

Konsentrasi hambat minimum adalah konsentrasi terendah dari suatu bahan 

antibakteri yang mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme.92
 

1. Cara Pengujian dalam Lempeng Medium Pembiakan 

Suspensi dari bermacam-macam bakteri indikator dibuat dari biakan muda 

(18-20 jam). Suspensi ini ditanam dalam medium pembiakan padat yang 

mengandung konsentrasi tertentu zat antibakteri yang akan diuji. Penanaman 

dilakukan dengan membuat garis uji dari bermacam-macam bakteri indikator pada 

permukaan lempeng medium pembiakan. Kemudian eramkan pada suhu 37O C 

selama 48 jam. Konsentrasi terendah dari zat antibakteri yang masih menghambat 

pertumbuhan suspensi bakteri indikator pada lempeng medium pembiakan adalah 

Konsentrasi Hambat Tumbuh Minimal (KHTM) dari zat antibakteri tersebut 

terhadap bakteri indikator. 

2. Cara Pengenceran dalam Tabung Pembiakan  

Cara ini dilakukan di dalam tabung-tabung bulyon atau serum (yang 

sebelumnya dihangatkan dengan suhu 56OC) dimasukkan berbagai konsentrasi zat 

antibakteri. Tabung ini ditanam dengan sejumlah bakteri uji, dibenamkan pada 

suhu 37OC selama 48 jam. Pengamatan dilakukan dengan mata telanjang terhadap 

kekeruhan karena pertumbuhan. Konsentrasi terendah dari tabung yang tidak 

                                                             
91  Zenda Fadila Putri, Loc.Cit.  
92  Koes Irianto, Mikrobiologi Jilid 1, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2006), h. 92. 
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tampak keruh menunjukkan penghambatan pertumbuhan konsentrasi ini disebut 

Konsentrasi Hambat Tumbuh Minimal (KHTM).93 

H. Jarak Pagar 

  Tanaman jarak terbagi menjadi dua yaitu tanaman jarak kepyar (Ricinus communis 

L.) dan tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.). Kedua jenis tanaman jarak ini temasuk 

kedalam famili Eurphorbiaceae dengan tipe daun besar dan agak pucat. Tanaman jarak 

pagar berasal dari Amerika dan umumnya tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Tanaman 

ini tumbuh dengan cepat, kuat, dan tahan terhadap panas, lahan tandus dan berbatu”94 

 
Gambar 5. Daun jarak pagar 

 

Semua bagian jarak pagar telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional. 

Minyaknya digunakan sebagai pembersih perut (pencahar), mengobati penyakit kulit dan 

rematik. Sari pati cairan rebusan daunnya digunakan  sebagai obat batuk dan antiseptik 

                                                             
93 Ibid.  
94

 Ika, Suthanty Pratiwi , “Aktivitas Antibakteri Tepung Daun Jarak (Jatropha curcas L.) 

Pada Berbagai Bakteri Saluran Pencernaan Ayam Broiler Secara In Vitro”, Skripsi Fakultas 

Peternakan Institut Pertanian Bogor ( Bogor: 2008)  h. 8. 
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pasca melahirkan.  Bahan yang berfungsi meredakan luka dan peradangan luka juga telah 

disolasi dari bagian tanaman jarak pagar.95  

Tanaman jarak pagar mengandung flavanoid, saponin, dan tannin. Semua bagian 

dari tanaman jarak pagar telah digunakan sejak lama dalam pengobatan tradisional.  

Terutama pada getah tanaman jarak pagar yang memiliki manfaat untuk mengobati infeksi 

pada gingiva, dan juga anti perdarahan.96  Selain itu juga dapat digunakan sebagai obat 

sariawan. Berdasarkan uji fitokimia yang telah dilakukan diketahui bahwa ekstrak daun dan 

biji jarak pagar mengandung senyawa fenol, terpenoid, flavonoid, alkaloid, dan saponin.97 

Kandungan biji jarak diantaranya protein, lipid, asam lemak, inhibitor tripsin, 

saponin, phorbol ester dan laktin. Daun, batang, buah, lateks, dan kulit kayu mengandung 

metabolit sekunder diantaranya adalah glikosida, tanin, fitosterol, flavanoid dan steroid 

sapogenin, metabolit sekunder menunjukkan adanya antibakteri, antifungi agen 

pengobatan dan pelindung tanaman,98 

Kulit batang diekstraksi menghasilkan tanin atau sekedar dijadikan bahan bakar 

local untuk kemudian menghasilkan pupuk. Getah, biji dan batang digunakan sebagai bahan 

bakar. Bagian biji dan tanaman yang tidak termanfaatkan untuk biodisel dapat diolah lebih 

                                                             
95  Andi Nur Alam Syah, Biodiesel Jarak Pagar, PT. Agromedia Pustaka, (Tanggerang: 2006) h. 

26. 
96

 Bau Andi Susilowati Ar,  “Pengaruh Getah Tanaman Jarak Pagar (Jatropha curcas L) 

terhadap Daya Hambat Bakteri Staphylococcus aureus Secara In Vitro”, Skripsi (Makasar: Fakultas 

Kedokteran Gigi Makassar, 2014)   h. 2. 
97

 Ryan Dita Pratama, Yuliani dan Guntur Trimulyono, “Efektivitas Ekstrak Daun dan Biji 

Jarak Pagar (Jatropha curcas) sebagai Antibakteri Xanthomonas campestris Penyebab Penyakit 

Busuk Hitam pada Tanaman Kubis”, Lenterabio, (Surabaya: 2015) h. 115. 
98

 Dhania Putri Risanti, “Pengaruh Pertumbuhan Jarak Pagar  (Jatropha curcas L) terhadap 

Akumulasi Sekunder Terpenoid”, Jurnal Bioedukatika, Vol. 1 No.2 (Yogyakarta: 2013) h. 9. 
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lanjut.  Bagian tersebut diantaranya adalah tempurung biji jarak, dahan, ranting dan kulit 

buah. Produk yang dapat dihasilkan melalui pemanfaatan hasil samping dan limbah 

tanaman jarak diantaranya arang aktif, kompos, dan sabun.99 

Penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun jarak cina hasil 

dari penelitian tersebut adalah ekstrak etanol daun jarak cina mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan konsentrasi 8% dan bakteri 

Escherichia coli dengan konsentrasi 5%. Daun jarak cina dan daun jarak pagar 

mempunyai kandungan senyawa kimia yang sama yaitu flavonoid, saponin, dan 

tannin.100 Daun jarak pagar berupa daun tunggal, berwarna hijau muda sampai hijau tua, 

permukaan bawah lebih pucat dari permukaan atasnya. Bentuk daun agak menjari (5-7 

lekukan) dengan panjang dan lebar 6-15 cm yang tersusun secara selang-seling. Panjang 

tangkai daun sekitar 4-15cm.101 

I. Gambir 

 

Gambir adalah sari getah yang diekstraksi dari daun dan ranting tanaman gambir. 

Tanaman gambir telah dikenal sejak zaman Mesir Kuno dan Romawi Kuno sebagai bahan 

penyamak kulit. Sementara itu bangsa Cina, memanfaatkan getah yang dihasilkan tanaman 

gambir sebagai obat penyakit perut, pewarna kain dan untuk kosmetik.  Bangsa Monggolia 

                                                             
99 Reikha Rahmasari, “Pengaruh Perlakuan Kimiawi dan Biologis terhadap Penyusutan 

Bahan, Kandungan Antitripsin, Lektin dan Nutrien Bungkil Biji Jarak Pagar (Jatropha curcas L.)”, 
Skripsi Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (Bogor: 2009) h. 6. 

100
 Maulita Cut Nuria, dkk, “Uji Aktivitas Antibakteri  Ekstrak Etanol Daun Jarak Pagar 

(Jatropha curcas L)  terhadap Bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923,  Escherichia coli ATCC 

25922, dan Salmonella Typhi ATCC 1408”, Mediagro, Vol 5. No. 2, (Yogyakarta:  2009) h. 27. 
101 Reikha Rahmasari, Op.Cit. h. 5. 
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memanfaatkan getah gambir sebagai bahan pencampur sirih, sehingga pembudidayaan 

tanaman ini menjadi berkembang pesat.102 Langkah dalam membuat gambir secara 

tradisional (pakpak bharat) yaitu, perebusan, pengempaan (pengkapitan), pengendapan 

getah, penirisan getah, dan pencetakan.103 

Tanaman gambir (Uncaria gambir Roxb) termasuk ke dalam famili Rubiaceae (kopi-

kopian).  Gambir merupakan tanaman perdu dengan tinggi 1-3 m. Batangnya tegak, bulat, 

percabangan simpodial, warna cokelat pucat. Daunnya tunggal, berhadapan, berbentuk 

lonjong, tepi bergerigi, pangkal bulat, ujung meruncing, panjang 8-13 cm, lebar 4-7 cm, dan 

berwarna hijau104. Bunga gambir adalah bunga majemuk, berbentuk lonceng, terletak di 

ketiak daun, panjang lebih kurang 5 cm, memiliki mahkota sebanyak 5 helai yang berbentuk 

lonjong, dan berwarna ungu. Buahnya berbentuk bulat telur, panjang lebih kurang 1.5 cm, 

dan berwarna hitam.105 Gambir tumbuh baik hingga pada ketinggian 900 m dpl dengan 

curah hujan 2.500-3.000 mm/tahun. Bulan basah maksimum 400-450 mm/bulan dan bulan 

basah minimum 100-200 mm/bulan dengan intensitas cahaya yang cukup banyak. Tanaman 

                                                             
102 Sabarni, “Teknik Pembuatan Gambir (Uncaria gambir Roxb) secara Tradisional”, Journal 

of Islamic Science and Technology, Vol. 1, No.1,(Aceh: Juni 2015) h. 104. 

103 Lukas Sebayang, Budidaya dan Pengolahan Gambir, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian 
Sumatera Utara, (Medan: 2013)  h.11-14 

104
 M. Aditya, Putri Ria Ariyanti, “Manfaat Gambir (Uncaria gambir Roxb) sebagai 

Antioksidan”, Universitas Lampung, Majority Vol. 5 No. 3 (lampung: September 2016) h. 130. 
105 Nurul Catur Febriana, “Pemanfaatan Gambir (Uncaria gambir Roxb) sebagai Sediaan 

Obat Kumur”, Skrpsi fakultas Pertanian Bogor, (Bogor: 2006) h. 3. 
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ini tidak tahan terhadap kondisi tanah tergenang, oleh karena itulah petani gambir memilih 

bertanam gambir pada lahan yang berlereng.106 

 

Gambar 6. Tanaman Gambir.107 

 

Kandungan kimia gambir yaitu katekin, kuarsetin, zat samak katekin, merah katekin, 

lender, lemak, malam.108 Ekstrak daun gambir dan ranting muda digunakan untuk diare dan 

disentri serta obat kumur untuk mengobati tenggorokan yang sakit. Sifat antioksidan dari 

gambir karena adanya senyawa polifenol seperti tanin, katekin, gambiriin. Secara 

tradisional daun gambir digunakan sebagai obat untuk luka, demam, sakit kepala, sakit 

perut dan infeksi karena jamur dan bakteri.109 

Pada tanaman gambir, polifenol terdapat pada daun. Pada umumnya, tingkat   

ketuaan daun berpengaruh pada kandungan dan jenis polifenolnya. Pada tanaman teh, 

                                                             
106 Nilla Kristina, Jannati Lestari dan Hamda Fauza, “Keragaman Morfologi dan Kadar Katekin 

Tanaman Gambir Berdaun Merah yang Tersebar pada Berbagai Ketinggian Tempat di Sumatera 
Barat”, Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon, (Sumatra Barat: 2016) h. 44 

107
 Wikipedia, “Tanaman gambir”, https://id.wikipedia.org/wiki/Gambir, (9 september 2017). 

108 Hamid prasetya subagja, kitab ramuan tradisional dan herbal nusantara, laksana, 
(Yogyakarta: 2013) h.161-162. 

109  Sari Intan Kailaku , “ Formulasi Granul Efervesen Kaya Antioksidan dari Ekstrak Daun 
Gambir”,  J. Pascapanen 9(1) 2012: 27 – 34, (Bogor: 2012)  h. 27 
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kadar polifenol daun muda lebih tinggi dari pada kadar polifenol daun tua, namun 

signifikansi tingkat perbedaan sampai sekarang belum diketahui. Tentu saja, untuk 

mendapatkan produk gambir dengan kadar polifenol tinggi, bahan yang digunakan dipetik 

dari daun relatif muda. Sebagai contoh, ekstraksi polifenol dari daun muda, daun tua, 

campuran daun muda dan daun tua, memberikan rendemen dan kadar polifenol secara 

beruruturut sebesar 9,71 % dan 48,82 %, 8,44 % dan 33,73 %, dan 9,16 % dan 39,51 %.110 

J. Kandungan Metabolit Sekunder Tanaman 

1. Tanin  

Tanin dapat membentuk kompleks irrevesible dengan protein kaya prolin. 

Sintesis protein terhambat, Sifat utamanya dapat berikatan dengan protein atau 

polimer lainnya seperti selulosa dan pektin untuk membentuk komplek yang 

stabil. Serangan dari ternak dapat diproteksi dengan menimbulkan rasa sepat, 

sedangkan serangan dari mikroorganisme dan insekta diproteksi dengan 

menonaktifkan enzim-enzim protease dari bakteri dan insekta yang 

bersangkutan.
111

 

2. Saponin 

Senyawa saponin merupakan zat yang dapat meningkatkan permeabilitas 

membran sehingga terjadi hemolisis sel, apabila saponin berinteraksi dengan sel 

                                                             
110

 Rindit Pambayun Dkk, “Kandungan Fenolik Ekstrak Daun Gambir (Uncaria gambir 

Roxb) dan Aktivitas Antibakterinya”, Agritech, Vol. 27, No. 2 (Banyu Asin: Juni 2007) h. 90. 

111
Dewi Andriyani, Pri Iswati Utami dan  Binar Asrining Dhiani, “Penetapan Kadar Tanin 

Daun Rambutan (Nephelium lappaceum. L ) secara Spektrofotometri Ultraviolet Visibel”, Journal 

Pharmacy, Vol.07 No. 02 , (Purwokerto: Agustus 2010) h. 2. 
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bakteri maka dinding sel bakteri tersebut akan pecah atau lisis. Begitu pula 

senyawa flavonoid merupakan senyawa fenol yang memiliki kecenderungan 

untuk mengikat protein bakteri sehingga menghambat aktivitas enzim bakteri 

yang pada akhirnya mengganggu proses metabolisme bakteri.
112

 

3. Flavonoid  

Flavonoid adalah senyawa yang terdiri atas 15 atom karbon yang umumnya 

ditemukan didalam tumbuhan. Flavonoid dalam tubuh manusia ada yang berfungsi 

sebagai antioksidan sehingga sangat baik untuk mencegah terjadinya kanker, terutama 

yang diakibatkan oleh rusaknya struktur sel akibat serangan radikal bebas. Flavonoid 

dapat berperan secara langsung sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsi dari 

mikroorganisme seperti bakteri dan virus sehingga mikroorganisme tidak dapat 

tumbuh.113 dengan membentuk kompleks dengan protein ekstraseluler yang terdapat 

pada dinding sel bakteri, menyebabkan rigiditas dari dinding sel mengalami penurunan  

mengakibatkan flavonoid mampu menerobos dinding sel. Sifat flavonoid yang lipofilik 

menyebabkan flavonoid mampu menerobos membran sel, mengurangi fluiditas dari 

membran sel, kemudian mendenaturasi protein yang menyebabkan aktivitas 

metabolisme bakteri terhenti.114 

 

                                                             
112

 Devi Juariah, “Pemanfaatan Daun Jarak (Jatropha Curcas L.) sebagai Antibakteri Alami 

dan Pengaruhnya Terhadap Performa Serta Keseimbangan Mikroflora Saluran Pencernaan Ayam 

Pedaging”, Skripsi  Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (Bogor: 2008) h. 6-7.   
113 Marham, Sitorus,  Kimia Organik Umum, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 182.  
114

 Dhiah Novalina, dkk, Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Carica pubescens  dari Dataran 

Tinggi,  Dieng Terhadap Bakteri Penyebab Penyakit Diare, EL-VIVO, Vol.1, No.1, (Surakarta: 2013) 

h. 8-9. 
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4. Alkaloid 

Alkaloid merupakan senyawa organik bahan alam yang terbesar jumlahnya, 

baik dari segi jumlah maupun sebenarnya. Alkaloid didefinisikan sebagai senyawa yang 

bersifat basa, mengandung atom nitrogen, serta berasal dari tumbuhan dan hewan. 

Umumnya alkaloid adalah senyaw metabolit sekunder yang bersifat basa dan 

mengandung satu atau lebih atom nitrogen, biasanya dalam bentuk cincin heterosiklik 

dan bersifat aktif biologis menonjol. 115 senyawa alkaloid dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri gram positif dan gram negatif, namun mekanisme 

penghambatan senyawa alkaloid terhadap bakteri, alkaloid dapat meng-ganggu 

terbentuknya komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga 

menyebabkan hilangnya fungsi dinding sel sebagai protektor tekanan osmotik.116 

5. Fenol 

Fenol adalah senyawa yang sangat beracun, sulit didegradasi serta   

menyebabkan rasa dan bau pada air dengan konsentrasi 0.002 mg/L. Dalam 

konsentrasi tertentu fenol dapat menghambat aktivitas mikroorganisme.117 

Mekanisme antimikroba senyawa fenolik dapat mengganggu kerja membran 

                                                             
115 Marham, Sitorus, Ibid.  h. 191.  
116

 Dhiah Novalina,  Loc.Cit 
117 Setijo Bismo, dkk, “Studi Awal Degradasi Fenol dengan Teknik Ozonasi di Dalam Reaktor 

Annular”, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, (Semarang: 2008) h. 1. 
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sitoplasma bakteri, termasuk diantaranya mengganggu transpor aktif dan kekuatan 

proton.118 

K. Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan 

mentah obat dengan menggunakan pelarut terpilih. Ekstrak merupakan sediaan padat, 

pekat dan cair diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai.119 Simplisia merupakan bahan alami yang digunakan 

sebagai obat, belum mengaalami pengolahan apapun dan biasanya berupa bahan yang 

telah dikeringkan.120 Selanjutnya akan dilakukan mesrasi guna mendapatkan ekstrak kental. 

Maserasi adalah cara ekstraksi yang paling sederhana. Bahan simplisia yang 

digunakan dihaluskan dan disatukan dengan bahan pengekstraksi. 121  Pada metode 

maserasi bahan berupa serbuk simplisia yang halus, yang direndam dalam pelarut sampai 

meresap dan melunakan susunan sel sehingga zat-zat yang mudah larut agar segera larut. 

Waktu lamanya maserasi berbeda-beda antara 4-10 hari. Rendaman harus dikocok 

                                                             
118

 Dhiah Novalina, dkk, Loc.Cit.  
119 Siswono Handoko Jati, “Efek Antioksidan Ekstrak Etanol 70% Daun Salam (Syzygium 

polyanthum [wight.] Walp) pada Hati Tikus Jantan Galur Wistar yang Diinduksi Karbon Tetraklorida 

(CCL4)”. Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Muhamadiyah Surakarta, (Surakarta, 2008), h. 5. 
120

 Restu Nor Hafitsha, Embit Karta Darma dan Amila Gadri, “Pengaruh Pengikat PVP dan 
CMC Serta Perbedaan Metode Ekstraksi Terhadap Karakteristik Tablet Mengandung Kombinasi 
Ekstrak Buah Mengkudu (Morinda Citrifolia L) dan Buah Mahkota Dewa (Phaleria Macrocarpa 
Scheff)”. Prosiding Penelitian Spesia, (Bandung : 2015)  h. 180. 

121
 Mukhriani, “Ekstraksi Pemisahan Senyawa Dan Identifikasi Senyawa Aktif”, Jurnal 

Kesehatan, Vol. VII No. 2, (makasar: 2014) h. 362. 
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berulang-ulang karna dalam keadaan diam selama maserasi menyebabkan turunnya 

perpindahan bahan aktif pada simplisia.122  

L. Analisis Materi Pembelajaran 

Tujuan pembelajaran biologi antara lain mengembangkan pengetahuan praktik dari 

materi biologi untuk memecahkan masalah kehidupan individu dan sosisal serta 

mengembangkan cara berfikir ilmiah melalui penelitian dan percobaan. Materi kingdom 

monera diajarkan pada yaitu pada KI.4 dan  KD 4.5. kelas X semester ganjil, Pada submateri 

archaebacteria dan eubacteria selain dapat dikaji dengan teori, juga dapat dilakukan 

dengan praktikum untuk memahami materi. Praktikum dapat melatih siswa menggunakan 

metode ilmiah dalam menghadapi masalah, sehingga siswa meperoleh pengetahuan dan 

wawasan yang baru. Berkaitan dengan itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

pengembangan petunjuk praktikum. 

Kompetisi dasar yang diharapkan dapat dikuasai peserta didik yaitu peserta didik 

dapat menyajikan peranan bakteri dalam kehidupan berdasarkan literature. Dalam 

menyampaikan materi perlu metode 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 eksperimen dapat menjawab permasalahan 

dari topik pembelajaran melalui percobaan yang mereka lakukan. 

                                                             
122 Siswono Handoko Jati, “Efek Antioksidan Ekstrak Etanol 70% Daun Salam (Syzygium 

polyanthum [wight.] Walp) pada Hati Tikus Jantan Galur Wistar yang Diinduksi Karbon Tetraklorida 

(CCL4)”. Skripsi Fakultas Farmasi Universitas Muhamadiyah Surakarta, (Surakarta, 2008), h. 5. 
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Melalui eksperimen, siswa berlatih menggunakan metode ilmiah dalam 

menghadapi berbagai masalah, lebih efektif berfikir, dan membuat siswa memperoleh ilmu 

pengetahuan, menemukan pengalaman praktik dan keterampilan dalam menggunakan 

alat-lat laboratorim.  

M. Kerangka Pemikiran 

Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan Gambir (Uncaria gambir Roxb) yang 

merupakan salah satu diantara bahan alam yang memiliki efek antibakteri. Komponen 

paling tinggi antimikroba tanin, pholbatannin, flvonoid, terpenoid, cardiac glycoside, 

alkaloid, katekenin, saponin,  anthraquinone dan fenol. Senyawa-senyawa tersebut bersifat 

antibakteri yang mampu menembus dinding sel dan mampu menetralisir gradien PH 

transmembran. Senyawa fenol mengganggu permeabilitas membran sel, inaktivasi enzim-

enzim esensial, dan perusakan atau inaktivasi fungsional material genetik. Respon bakteri 

terhadap senyawa antibkateri berbeda-beda hal ini dikarenakan komponen penyusun 

bakteri juga berbeda-beda. Bakteri Gram positif umumnya mempunyai membran plasma 

tunggal yang dikelilingi dinding sel tebal berupa peptidoglikan. Sekitar 90% dari dinding sel 

tersebut tersusun atas peptidoglikan sedangkan sisanya berupa molekul lain bernama asam 

teikoat. Bakteri Gram negatif memiliki sistem membran ganda, membran plasmanya 

diselimuti oleh membran luar permeabel. Bakteri ini mempunyai dinding sel berupa 

peptidoglikan yang terletak di antara membrane dalam dan membran luar . 

Bakteri Gram positif umumnya lebih tahan terhadap tekanan fisik dibandingkan 

Gram negatif karena Gram positif memiliki lapisan peptoglikan yang lebih tebal dan kuat. 

Bakteri Gram negatif umumnya lebih tahan terhadap antibakteri dan desinfektan 
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dibandingkan bakteri Gram positif yang tidak berspora dikarenakan bakteri Gram negatif 

memiliki lapisan lipopolisakarida pada membran selnya sehingga bisa menghalangi 

masuknya antibakteri dan kedalam sel. Penelitian ini digunakan 2 jenis bakteri yaitu 

Staphylococcus aurerus. dan E. coli. Staphylococcus aurerus  mewakili bakteri Gram positif 

sedangkan E. coli mewakili Gram negatif. Penentuan aktivitas antibakteri Daun Jarak Pagar 

(Jatropha curcas L) dan Gambir (Uncaria gambir Roxb)  menggunakan metode difusi agar 

sumuran. Antibakteri diinjeksikan pada sumuran media yang telah ditanami bakteri. Setelah 

dilakukan inkubasi, pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada tidaknya zona jernih 

disekitar sumuran. Zona jernih mengindikasikan adanya penghambatan bakteri oleh Daun 

Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan Gambir (Uncaria gambir Roxb), Zona hambat hanya 

menunjukan zona penghambatan tapi belum menunjukkan daya bunuh suatu antibakteri, 

oleh karena itu perlu dilakukan uji lanjut dengan penentuan Konsentrasi Hambat Minimum 

(KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) menggunakan metode sumuran  guna 

mengetahui konsentrasi optimum pada antibakteri ini. 

N. Hipotesis 

H0 = Tidak  ada pengaruh uji aktivitas antibakteri ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha 

Curcas L) dan Gambir (Uncaria Gambir Roxb) sebagai penghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aurerus dan Escherichia coli. 

H1 = Ada pengaruh perbandingan efektivitas ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha Curcas 

L) dan Gambir (Uncaria Gambir Roxb) sebagai penghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aurerus dan Escherichia coli.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Febuari 2018, di laboratorium Biokimia 

UNILA  untuk pembuatan esktrak daun jarak pagar serta gambir dan Laboratorium  

Terpadu UIN Raden Intan Lampung untuk membuat media Nutrient Agar (NA), 

pengenceran dan inokulasi bakteri uji, serta pengujian aktivitas antibakteri.  

B. Alat dan Bahan  

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu blender, thermoshaker, ose, 

tabung reaksi, labu erlenmeyer, beaker glass, gelas ukur, cawan petri, pembakar bunsen, 

autoklaf, oven, inkubator, timbangan, spatula, rotatory evaporator, pisau, pipa 

aluminium foil, jangka sorong, ayakan, alat tulis, kassa, kertas saring,suntikan. 

Sedangkan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah Daun Jarak Pagar 

(Jatropha curcas L) dan Gambir (Uncaria gambir Roxb), biakan murni bakteri 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus, medium Nutrient Agar (NA), aquades, 

Ciprofloxacin, etanol 70%.   
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C. Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan rancangan acak lengkap (RAL).123 Bahan yang digunakan sebagai sampel 

pada penelitian ini yaitu daun jarak pagar dikeringkan agar dapat diekstraksi 

sedangkan gambir digerus sampai halus.  

Ekstrak daun jarak dan gambir yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

konsentrasi 20%, 40%, 60%, dan 80%. Serta dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali 

pengulangan, untuk kontrol positif menggunakan Ciprofloxacin 50 μg/ml dan control 

negatif aquades. Perlakuan ekstrak daun jarak pagar (Jatropha curcas L) dan Gambir 

(Uncaria gambir Roxb) dengan menggunakan perbandingan konsentrasi 20%:80%, 

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

dalam uji aktivitas antibakteri ini dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut: 

Tabel 1. Perlakuan dan pengualangan pada uji aktivitas antibakteri ekstrak Daun 

Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan Gambir (Uncaria gambir Roxb), terhadap 

bakteri Staphylococus aureus dan Escherichia coli.. 

 

Perlakuan 

Daun Jarak : Gambir 

Ulangan 

I II III 

Kontrol + (Ciprofloxacin) P0
I 

P0
II 

P0
III 

Kontrol – (aquades) P1
I 

P1
II 

P1
III 

                                                             
123 Irfan Guranda, Hady Maulanza, “Uji Efektifitas Tanaman Jarak Pagar (Jatropha curcas 

L.)”, Serambi Sintia, Vol. IV, No. 2, (Aceh: 2016)  h. 43. 
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Konsentrasi 20% : 80% P2
I 

P2
II 

P2
III 

Konsentrasi 40% : 60% P3
1 

P3
II 

P3
III 

Konsentrasi 60% : 40% P4
I 

P4
II 

P4
III 

Konsentrasi 80% : 20% P5
I 

P5
II 

P5
III 

 

Keterangan : 

P0 : Perlakuan kontrol positif 

P1 : Perlakuan kontrol negatif  

P2 : Perlakuan perbandingan campuran konsentrasi 20% ekstrak daun jarak dan  80% 

ekstrak gambir. 

P3 : Perlakuan perbandingan campuran konsentrasi 40% ekstrak daun jarak dan  60% 

ekstrak gambir 

P4 : Perlakuan perbandingan campuran konsentrasi 60% ekstrak daun jarak dan   

40% ekstrak gambir 

P5 : Perlakuan perbandingan campuran konsentrasi 80% ekstrak daun jarak dan  20% 

ekstrak gambir 

D. Prosedur Kerja 

Prosedur kerja dalam penelitian ini terdiri sterilisasi alat dan bahan, pembuatan 

esktrak, persiapan media Nutrient Agar (NA), pengenceran dan inokulasi bakteri uji, 

serta pengujian aktivitas antibakteri. 
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1. Sterilisasi Alat dan Bahan 

Sebelum penelitian dilakukan alat yang digunakan untuk penelitian 

sebelumnya dicuci hingga bersih dan dikeringkan, kemudian disterilisasi dalam 

oven selama 2-3 jam pada suhu 1600-1700C. Sterilisasi bahan, seperti aquades 

dengan menggunakan autoklaf dan dipanaskan selama ± 2 jam pada suhu 121º C. 

  

2. Pembuatan Ekstrak 

Adapun tahap pembuatan simplisia dan ekstrak yang dilakukan pada penelitian 

ini sebagai berikut : 

a. Pembuatan Ekstrak Gambir  

Sampel bubuk gambir berukuran 40-60 mesh ditimbang sebanyak 120 g 

dimasukkan dalam labu dan di tambahkan pelarut 500 ml digoyang selama satu jam 

untuk mencapai kondisi homogen dalam shaker water bath. Selanjutnya, larutan 

dimaserasi selama 24 jam pada suhu kamar. Setelah 24 jam, larutan dipisahkan 

(difiltrasi) dengan menggunakan kertas saring, ampasnya dimaserasi ulang selama 

24 jam lagi dan disaring dengan kertas saring, ulangan dilakukan sampai tiga kali. 

Filtrat pertama, kedua, dan ketiga digabung dan dievaporasi menggunakan rotary 

evaporator hingga diperoleh ekstrak kering.  

b. Pembuatan Ekstrak Daun Jarak 

Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Jarak Pagar Pembuatan ekstrak daun jarak 

pagar. Daun jarak pagar yang dipakai dalam penelitian ini adalah daun jarak pagar 

yang masih muda, hal ini dikarenakan tingkat metabolismenya masih tinggi 
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sehingga zat aktif yang terkandung didalamnya cukup besar. Daun muda dipetik 

kemudian dikumpulkan, lalu dicuci menggunakan air mengalir, lalu ditiriskan. Daun 

dikeringkan selama 3-5 hari. Daun yang sudah kering sebanyak 500 gr akan 

dihancurkan menjadi serbuk kasar akan dimaserasi (direndam) dengan 

menggunakan etanol (karena bersifat netral, kapang dan kuman sulit tumbuh 

dalam etanol 96% dan dievaporasi agar terjadi pemisahan atau pemurniaan anatara 

zat terlarut dan pelarut. Ekstrak daun jarak pekat yang terbentuk (kadar konsentrasi 

100%).  

Pembuatan larutan uji dengan mngkombinasi ekstrak jarak pagar dan gambir 

yaitu 80%:20%, 60%:40%, 40%:60%, 20%:80%, ekstrak 80%:20% dibuat dengan cara 

mencampurkan 8 ml ekstrak daun jarak pagar dan 2 ml ekstrak gambir sampai 

volumenya menjadi 10 ml begitu pula perlakuan yang lain, kontrol positif dibuat 

dengan cara mencampurkan 0,5 gr Ciprofloxacin dengan 100 ml aquades sehingga 

terbentuk larutan 50 µg/ml 

3. Persiapan Media Nutrient Agar (NA) 

 Pembuatan media agar dilakukan dengan cara 14 gram nutrient agar 

dilarutkan ke dalam 500 ml akuades ke dalam tabung erlenmeyer. Kemudian 

campuran tersebut dipanaskan di atas kompor agar homogen sampai mendidih 

selama ± 40 menit. Media agar disterilkan ke dalam autoclave pada suhu 121
o
C 

selama 15 menit. Setelah disterilisasi, media lalu didinginkan hingga suhunya 

mencapai 450C, baru kemudian dituangkan masing-masing sebanyak 20 ml ke 
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dalam cawan petri. Media NA yang telah dituang ke dalam cawan petri dibiarkan 

hingga mengeras. 

 

 

4. Pengenceran dan Inokulasi Bakteri Uji  

Pengenceran dilakukan terlebih dahulu sebelum biakan bakteri murni 

diinokulasi. Teknik pengenceran yang digunakan dalam hal ini adalah 

menggunakan seri pengenceran. Seri pengenceran dilakukan dengan tujuan untuk 

mengurangi padatan koloni bekteri uji. Seri pengenceran dilakukan dengan 

menggunakan tujuh tabung reaksi yang berbeda untuk pengujian dalam satu 

bakteri, sehingga total tabung reaksi yang digunakan adalah 14 tabung reaksi.  

Tabung reaksi yang pertama diberi label 10-1, tabung reaksi kedua diberi label 10-2, 

dan seterusnya sampai dengan tabung reaksi yang terakhir. Masing-masing 

tabung reaksi kemudian diisi dengan aquades sebanyak 9 ml. Pada seri 

pengenceran pertama biakan murni Staphylococcus aurerus dan Eschrichia coli 

diambil sebanyak 1 ml dengan menggunakan suntikan ukur kemudian dimasukkan 

ke dalam tabung reaksi berlabel 10-1 lalu dihomogenkan. Seri pengenceran kedua 

dilakukan dengan menambah 1 ml larutan dari tabung10-1 kedalam tabung 10-2 

lalu dihomogenkan. Seri pengenceran yang sama dilakukan sampai terakhir 

sampai mempunyai kekeruhan 10-7 – 10-8 CFU/ml sesuai standar 0,5 Mc.Farland I 

(10-7–10-8 CFU/ml) karena Penelitian lainnya melakukan kultur kuantitatif tinja dari 
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kelinci dengan diare didapatkan bakteri yang lebih banyak dengan rerata 1,1 X 

108 CFU per Gram tinja, nilai median 1.6x108 CFU dibandingkan kelinci tanpa 

diare nilai rerata 2,8 x 104 CFU, nilai median 3.9x104 CFU (nilai p<.0001). 

5. Pengujian Efektivitas Antibakteri 

Pengujian aktivitas antibakteri ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas 

L) dan Gambir (Uncaria gambir Roxb) dilakukan dengan menggunakan metode 

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

untuk melihat daerah bening yang dihasilkan disekitar lubang sumur yang dibuat. 

Daerah bening yang disekitar sumuran inilah yang disebut sebut zona hambat. 

Cup-plate technique dilakukan dengan cara membuat sumur atau lubang kecil 

pada media NA yang telah ditanami dengan bakteri uji. Sumuran pada media NA 

yang dibuat dengan menggunakan alat lubang tipis. Media NA pada setiap cawan 

petri dibuat sumuran sebanyak empat  lubang. Jarak antar sumuran diatur 

sedemikian rupa sehingga tidak terlalu dekat. sumuran dalam satu cawan petri 

ditetesi dengan 1 ml larutan uji dengan menggunakan suntikan steril sesuai 

konsentrasinya (1 sumuran untuk 1 perlakuan). Media yang sumurannya telah 

ditetesi dengan larutan uji kemudian ditutup dan diinkubasi pada suhu 370C 

selama 24 jam, Setelah diinkubasi dilakukan pengamatan 2x24 jam dan 

pengukuran zona hambat yang terbentuk menggunakan jangka sorong dengan 

satuan milimeter (mm).   

E. Teknik Pengumpulan Data 
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Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan eksperimen dan 

pengamatan. Pengamatan dalam penelitian adalah suatu prosedur berencana,  meliputi 

melihat, serta mencatat sejumlah dari taraf aktivitas tertentu atau situasi tertentu yang 

ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Adapun yang diamati dalam penelitian 

ini adalah uji aktivitas antibakteri Ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan 

Gambir (Uncaria gambir Roxb) Sebagai penghambat pertumbuhan bakteri  

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dengan mengukur zona hambat. Zona 

hambat diukur dengan menggunakan jangka sorong dengan satuan milimeter (mm). 

Menurut Departemen Kesehatan RI menyebutkan bahwa mikroba dinyatakan peka 

terhadap antibakteri asal tanaman apabila mempunyai diameter daya hambatnya 

antara 12-24 mm, berdasarkan zona hambat tersebut peneliti menggolongkannya 

sebagai berikut : 

1. Zona hambat < 5 mm  = antibakteri tergolong lemah.  

2. Zona hambat antara 5 – 10 mm = antibakteri tergolong sedang. 

3. Zona hambat antara 10 – 20 mm = antibakteri tergolong kuat. 

4. Apabila zona hambat antara > 20 mm = antibakteri tergolong sangat kuat. 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh secara deskriptif- kuantitatif melalui pencatatan hasil 

identifikasi kultur bakteri Gram positif Staphylococcus aureus dan bakteri Gram negatif 

Escherichia coli setelah diberikan perlakuan terhadap ekstrak daun jarak pagar dan 

gambir pada konsentrasi 20%:80, 40%:60%, 60%:40%,  dan  80%:20%, kontrol negatif 

(akuades), dan juga kontrol positif (antibiotik). Data disajikan secara deskriptif dalam 
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bentuk tabel dan gambar. Pengujian antibakteri yang akan dilihat adalah zona hambat 

yang terbentuk di sekitar sumuran. Data diolah dengan perangkat komputer software 

SPSS (Statistic Program for Social Science) for windows versi 17. Untuk analisis data 

digunakan uji statistik yang menggunakan uji One Way Anova dengan α=0.05 dan LSD 

(Least Significant Different). 

G Alur Kerja Penelitian 

Adapun alur kerja menggunakan metode maserasi  dan metode Cup-plate 

technique adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alat dan Bahan 

Penelitian 
Persiapan 

Meliputi: 

1. Pengambilan 

2. Pencucian 

3. Pengeringan 

4. Pembuatan 

Simplisia 

 

 Sampel 

Gambir Daun Jarak 

Menggunakan Metode 

Meserasi dengan pelarut 

etanol 70% 

Pembuatan Ekstrak 

Ekstrak Gambir Ekstrak Daun Jarak 

Konsentrasi 20%, 40%, 

60%, dan 80% Pembuatan Larutan Uji 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemanasan dengan 

Autoklaf pada suhu 100
o
C Sterilisasi Alat dan Bahan 

Melarutkan 23 gr Medium NA 

kedalam 1 liter aquades kemudian 

dipanaskan dan diaduk hingga 

homogen. Dinginkan lalu letakkan 

kedalam cawan petri. 

Persiapan Media Nutrient Agar (NA) 

Menggunakan seri pengenceran 

lalu dihomogenkan dengan 

media NA lalu di inokulasi 

pada suhu 37
o
C selama 24 jam. 

Pengenceran dan 

Inokulasi Bakteri Uji 

Uji Aktivitas Antibakteri 
Menggunakan metode 

difusi sumuran. 

Mengamati dan mengukur 

zona hambat yang terbentuk Pengumpulan Data 

Menarik Kesimpulan  

Analisis Data 

 

Deskriptif-Kuantitatif 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

Penelitian Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Jarak Pagar 

(Jatrophacurcas L) dan Gambir (Uncaria gambir Roxb) Terhadap Bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli diawali dengan pembuatan ekstrak dari 

daun jarak pagar dan gambir di Laboratorium Kimia Organik Universitas Lampung. 

Selanjutnya, dilakukan uji fitokimia dan uji aktivitas antibakteri pada ekstrak Daun 

Jarak Pagar dan Gambir yang dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Uji efektivitas 

dinyatakan dengan adanya hambatan pada pertumbuhan dari bakteri Escherichia 

coli dan Staphylococcus aureus. 

1. Ekstraksi Sampel 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua ekstrak yaitu tanaman 

jarak pagar dan gambir, tanaman jarak pagar digunakan bagian daun karena daun 

adalah tempat diolahnya zat makanan pada tanaman. Daun yang dipetik dikeringkan 

selama 7 hari, kemudian dijadikan simplisia dengan cara diblender. Pengeringan 

bertujuan agar mengurangi kadar air, mencegah tumbuhnya jamur dan tidak mudah 
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untuk rusak sehingga kandungan senyawa kimianya tidak mengalami perubahan. 

Penghalusan dengan cara diblender dapat mempermudah proses ekstaksi. 

 Gambir didapatkan dari pedagang sudah dalam bentuk batangan kemudian 

dihaluskan dengan blender. Simplisia dengan ukuran kecil akan memperbesar luas 

permukaannya. Hal ini mengakibatkan interaksi zat cairan hasil ekstraksi semakin 

besar, sehingga prosesnya lebih efktif. Serbuk dengan proses penghalusan yang 

berlebihan akan memungkinkan sel-sel yang rusak semakin besar. Sehingga, 

memudahkan dari pengambilan bahan kandungan oleh pelarut saat proses 

maserasi.
124

 

2. Uji Fitokimia 

 Uji fitokimia dilakukan guna mengetahui kandungan dari metabolit sekunder 

yang terkandung pada daun jarak pagar dan gambir. Uji dilakukan untuk mengetahui 

kandungan senyawa tanin, flavonoid, alkaloid, dan saponin. Hasil uji fitokimia yang 

terdapat Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan Gambir (Uncaria gambir Roxb) 

menunjukkan adanya senyawa tanin, flavonoid, alkaloid, dan saponin (tabel 4.1). 

 

 

 

                                                             
124

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

L.) terhadap Rendemen Ekstrak dan Kandungan Total Antosianin. Pharmaciana.Vol. 5. No. 1. 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Skrining Fitokimia Ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas 

L) dan Gambir (Uncaria gambir Roxb). 

 

Golonga

n 

Senyawa 

Preaksi 
Pengamata

n 

Ekstrak 

Keterangan  

Daun 

Jarak 

Pagar 

(Jatrop

ha 

curcas 

L) 

Gambir 

(Uncaria 

gambir 

Roxb) 

Flavonoi

d 

Shinoda 

(Mg+HCl

) 

Jingga/Mera

h 

Muda/Merah 

+ - 

Ekstrak pada jarak 

pagar berubah 

warna dari hijau 

menjadi merah, 

ekstrak gambir 

tidak mengalami 

perubahan warna 

Tanin FeCl3 5% 

Hijau/Merah

/Ungu/biru/

Hitam kuat 

+ + 

Kedua ekstrak 

menunjukkan 

perubahan warna 

menjadi warna 

hitam setelah 

diberi preaksi  

Saponin 
Aquades 

Steril 
Busa Stabil + + 

Kedua ekstrak 

mennjukkan busa 

yang bertahan 

lebih dari 1 menit 

dengan tinggi lebih 

dari 1 cm 
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Alkaloid Mayer 
Endapan 

merah 
+ - 

Ekstrak pada jarak 

pagar berubah 

warna dari hijau 

menjadi terdapat 

endapan merah, 

ekstrak gambir 

tidak mengalami 

perubahan warna 

Keterangan :  

(+) = Teridentifikasi senyawa metabolit sekunder. 

(-) = Tidak teridentifikasi senyawa metabolit sekunder. 

3. Uji Antibakteri 

Ekstrak daun jarak pagar dan gambir digunakan sebagai larutan uji dengan 

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

80%: 20%. Selain itu, larutan yang diujikan berupa kontrol positif (+) dan 

negatif (-). Kontrol (+) menggunakan Ciprofloxacin 50  µg/ml. Kontrol (-) 

menggunakan aquades steril. Zona hambat yang terbentuk didaerah sumuran 

dihitung menggunakan jangka sorong dengan ketelitian ukurannya milimeter 

(mm). 

Ekstrak daun jarak pagar dan gambir dianalisis dengan berbagai macam yaitu 

yang 1. Membandingkan masing-masing dengan kontrol baik pada zona hambat 

pertumbuhan pada bakteri S. aureus maupun E. coli. 2. Membandingkan rata-rata 

ekstrak daun jarak pagar dan gambir pada zona pertumbuhan bakteri S. aureus 

dengan E. coli. 
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Hasil uji One way anova untuk zona hambat dari pertumbuhan bakteri S. 

aureus oleh ekstrak daun jarak pagar dan gambir yang dibandingkan dengan kontrol 

memiliki nilai signifikan yaitu 0,000. Ketika diuji menggunakan one way annova, 

daun jarak pagar dan gambir yang diujikan pada bakteri E. coli memiliki zona 

hambat pertumbuhan dengan nilai signifikan yang sama, yaitu 0,000. Hasil uji one 

way annova tersebut baik terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri S. aureus 

maupun E. coli, menunjukkan bahwa nilai signifikan p<0,05 sehingga H0 ditolak dan 

H1 diterima. H1 menyatakan bahwa ada pengaruh perbandingan efektivitas Daun 

Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan Gambir (Uncaria gambir Roxb) sebagai 

penghambat pertumbuhan bakteri S. aureus dan E. coli secara in vitro, juga 

menyatakan dapat dilakukan uji lanjut Post Hoc berupa Least Significant Diference 

(LSD). Uji lanjut ini dilakukan agar dapat melihat perbedaan konsentrasi-konsentrasi 

ekstrak yang satu dengan lainnya dalam menghambat pertumbuhan bakteri.
125

 

3.1 Uji Efektivitas Ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan Gambir 

(Uncaria gambir Roxb) Dibandingkan Dengan Kontrol Terhadap Bakteri 

S. aureus dan E. Coli 

a. Uji Efektivitas Ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan 

Gambir (Uncaria gambir Roxb) Dibandingkan Dengan Kontrol 

Terhadap Bakteri S. aureus 

                                                             
125

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

(Allium sativum L.) terhadap Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 

Skripsi. Yogyakarta:Universitas Sanata Darma. h. 59. 
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Hasil dari uji anova yang memiliki signifikan p<0.05 maka akan dilakukan uji 

lanjutan Post Hoc. Hasil uji lanjutan Post Hoc yaitu LSD dengan taraf kepercayaan 

95% mengenai zona hambat pertumbuhan bakteri S. aureus pada daun diperoleh data 

pada tabel dibawah ini: 

Tabel. 4.2 Uji Perbandingan Ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L) 

dan Gambir (Uncaria gambir Roxb) dengan kontrol terhadap bakteri S. 

aureus 24 jam 

  

No Perlakuan Zona Hambat Pertumbuhan (ZHP) 

(mm) 

1 Kontrol (+) 32,27
a 
± 4,57 

2 20%: 80% 6,87
b 
± 1,07 

3 40%: 60% 8.40
b 
± 1,54 

4 60%: 40% 8,83
b 
± 1.39 

5 80%: 20% 6,00
b 
± 1,01 

6 Kontrol (-)  0,00
c 
± 0,00  

 

Tabel. 4.3 Uji Perbandingan Ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L) 

dan Gambir (Uncaria gambir Roxb) dengan kontrol terhadap bakteri S. 

Aureus 48 jam 

 

No Perlakuan Zona Hambat Pertumbuhan (ZHP) 

(mm) 

1 Kontrol (+) 35,17
a 
± 5,06 

2 20%: 80% 6,20
b 
± 0,40 

3 40%: 60% 7,20
b 
± 0,46 

4 60%: 40% 7,67
b 
± 0,98 

5 80%: 20% 5,27
b 
± 0,15 

6 Kontrol (-)  0,00
c 
± 0,00  

 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2 dan 4.3. Uji statistik diatas zona hambat 

pada waktu 24 jam dan 48 jam menunjukkan hasil kontrol (+) berbeda signifikan 
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dengan konsentrasi lainya, kontrol (-) berbeda signifikan dengan konsentrasi lainya, 

konsentrasi 20%:80% berbeda signifikan dengaan kontrol (+) dan kontrol(-) tetapi 

tidak berbeda signifikan dengan konsntrasi 40%: 60%, 60% :40%,80%:20%. Zona   

hambat yang terbentuk dari tinggi kerendah yaitu konsentrasi 80%:20%, 20%: 

80%,40%: 60%, 60% :40% hal ini terjadi karena kandungan yang terdapat pada dua 

ekstrak bekerja secara signifikan. Ekstrak daun jarak pagar dan gambir yang 

digunakan menunjukkan adanya peningkatan rata-rata diameter zona hambat pada 

setiap konsentrasinya dari konsentrasi 20%: 80%,40%: 60%, 60% :40%, lalu 

mengalami penurunan keefektifan pada konsentrasi 80%:20% karena pada 

konsentrasi ini adanya mekanisme yang sama antara senyawa yang bertanggung 

jawab sebagai antibakteri, sehingga menyebabkan penurunan aktivitas antibakteri. 

Selain itu dapat disebabkan karena adanya senyawa dari ekstrak daun jarak pagar 

yang mampu bereaksi dengan gambir membentuk senyawa yang tidak aktif.
126

 

 Perbandingan zona hambat ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L) 

dan Gambir (Uncaria gambir Roxb) dengan kontrol terhadap bakteri S. Aureus pada 

pengamatan 24 jam tertinggi pada konsentrasi 60%: 40%  dan yang terendah adalah 

80%: 20%. Konsentrasi ekstrak 20%: 80%,40%: 60%, 60% :40%, 80%: 20% 

dikategorikan pada zat antibakteri yang tergolong sedang karena memiliki rata-rata 

zona hambat 5-10 mm yaitu 6,87 mm, 8,40 mm, dan 8,83 mm, dan 6,00 mm. Hasil 

                                                             
126

 Dwi Puspita Ayu, 2013, Aktivitas Antibakteri Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Jambu 

Monyet (Anacardium occidentale L.) dan Vankomisin Terhadap Staphylococcus aureus dan 

Staphylococcus epidermidis, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, h.14 
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kontrol (+) Ciprofloxacin memiliki efektivitas antibakteri yang tergolong kuat karena 

memiliki rata-rat zona hambat >20 mm yaitu 32,27 mm. Semakin besar konsentrasi 

ektrak daun berbanding lurus dengan zona hambat yang terbentuk. Pengamatan 48 

jam menunjukkan uji statistik diatas zona hambat pertumbuhan  yang tertinggi pada 

konsentrasi 60%: 40%  dan yang terendah adalah 80%: 20%. Konsentrasi ekstrak 

yang 20%: 80%, 40%: 60%, 60% :40%, 80%: 20% dikategorikan pada zat 

antibakteri yang tergolong sedang karena memiliki rata-rata zona hambat 5-10 mm 

yaitu 6,20 mm, 7,20 mm, 7,67 mm, dan 5,27 mm. Hasil kontrol (+) Ciprofloxacin 

memiliki efektivitas antibakteri yang tergolong sangat kuat karena memiliki rata-rata 

zona hambat >20 mm yaitu 35,17 mm. Semakin besar konsentrasi daun jarak 

berbanding lurus dengan zona hambat yang terbentuk. Hal ini dapat dilihat pada 

grafik di bawah. 

Grafik 4.1 Rata-rata Zona Hambat Ekstrak Terhadap Bakteri S. aureus 24 jam dan 48  

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

menggunakan Ciprofloxacin masih lebih efektif dari pada ekstrak daun jarak pagar 

dan gambir. Karena Ciprofloxacin dapat menghambat sintesis protein dari sel 

bakteri. Mekanisme kerjanya yaitu dengan cara menghalangi terikatnya RNA (RNA 

transfer aminoasil) pada situs spesifik di ribosom, selama pemanjangan rantai 

peptide. Akibatnya sintesis protein terhambat.
127

 

Gambar 4.1 Zona beningekstrakdaun jarak pagar dan gambir pada media 

yang ditumbuhi bakteri S. aureus24 jam 

 

 

Gambar 4.2  Zona bening ekstrak daun jarak pagar dan gambir pada media 

yang ditumbuhi bakteri S. aureus 48 jam 

                                                             
127

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

h.521. 
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Zona hambat yang terbesar ditunjukkan pada konsentrasi 20%: 80%, 40%: 

60%, 60%:40%, dan yang terkecil 80%:20%. Pada (Gambar 4.1 dan 4.2) zona 

hambat yang terbentuk membuktikan bahwa adanya aktivitas antibakteri pada daun 

jarak pagar dan gambir. Hal ini disebabkan oleh adanya kandungan saponin, tanin 

dan flavonoid sebagai antimikroba.  

b. Uji Efektivitas Ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan 

Gambir (Uncaria gambir Roxb) Dibandingkan Dengan Kontrol 

Terhadap Bakteri E. coli 24 jam dan 48 jam 

Berdasarkan uji aktivitas daun jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan Gambir 

(Uncaria gambir Roxb) 24 jam terhadap bakteri E. coli memiliki rata-rata zona 

hambat pertumbuhan yang berbeda-beda. Uji statistik diatas zona hambat pada waktu 

24 jam dan 48 jam menunjukkan hasil pada kontrol (+) berbeda signifikan dengan 

kontrol (-) serta perlakuan konsentrasi 20%: 80%,40%: 60%, 60% :40%, 80%: 20%, 

kontrol (-) juga berbeda signifikan dengan seluruh perlakuan  lainnya, konsentrasi 

60:40% 80:20% 40:60% 

20:80% 
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40%: 60% berbeda signifikan dengan kontrol (+) dan kontrol (-) tetapi tidak berbeda 

signifikan dengan konsentrasi 20%: 80%, 60% :40%, 80%: 20%. Pengamatan 48 jam  

pada E. coli menunjukkan kontrol (+) berbeda signifikan dengan perlakuan yang 

lainya, kontrol (-) berbeda signifikan dengan kontrol (+) dan konsentrasi 80%: 20% 

tetapi tidak berbeda signifikan dengan konsentrasi  20%: 80%,40%: 60%, dan 60% 

:40%. 

Tabel. 4.4 Uji Perbandingan Ekstrak Daun Jarak Pagar dan Gambir Dengan Kontrol 

Terhadap Bakteri E. coli 24 jam 

No Perlakuan Zona Hambat Pertumbuhan (ZHP) 

(mm) 

1 Kontrol (+) 29,06
a
 ± 1,37 

2 20%: 80% 1,67
b
 ± 0,21 

3 40%: 60% 3,03
bc

 ± 0,49 

4 60%: 40% 3,43
c 
± 0,85 

5 80%: 20% 4,40
c
± 0,98 

6 Kontrol (-) 0,00
d 
± 0,00  

 

 

Tabel. 4.5 Uji Perbandingan Ekstrak Daun Jarak Pagar dan Gambir Dengan Kontrol 

Terhadap Bakteri E. coli 48 jam 

No Perlakuan Zona Hambat Pertumbuhan (ZHP) 

(mm) 

1 Kontrol (+) 36,81
a
 ± 1,37 

2 20%: 80% 2,17
bc

 ±0.12 

3 40%: 60% 3,33
bc

 ± 0,49 

4 60%: 40% 3,73
bc 

± 0,65 

5 80%: 20% 5,73
b 
± 0,97 

6 Kontrol (-)  0,00
c 
± 0,00  
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Berdasarkan tabel 4.4 dan tabel pada pengamatan 24 jam dan 48 jam ekstrak 

Daun jarak pagar dan gambir dapat menghambat bakteri E. coli dengan daya hambat 

yang berbeda-beda. Daya hambat yang termasuk dalam kategori yang tergolong kuat 

pada kontrol (+) Ciprofloxacin karena terbentuk diameter zona hambat yang >20 mm 

yaitu 29,06 mm. Konsentrasi 20%: 80%,40%: 60%, 60% :40%, dan 80%: 20% 

tergolong antibakteri dengan kategori lemah karena terbentuk zona hambat ≤5 mm 

yaitu 1,67 mm, 3,03, 3,43 dan 4,40 mm. Sedangkan kontrol (-) aquades tidak dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. 

 Pengamatan 48 jam zona hambat mengalami kenaikan pada setiap perlakuan 

kontrol (+) Ciprofloxacin diameter zona hambat dari 29,06 mm menjadi 36,81. 

Konsentrasi 20%: 80%,40%: 60%, 60%: 40%, dan 80%: 20% berturut-turut yaitu 

2,17 mm, 3,33, 3,73 dan 5,73 mm. Hal ini dapat dilihat pada grafik 4.2. 
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Grafik 4.2 Rata-rata Zona Hambat Ekstrak Terhadap Bakteri E. coli 24 jam dan 48 

jam 

 
 

Grafik 4.2 menunjukkan Ekstrak daun jarak pagar dan gambir membentuk 

zona hambat pada pengamatan 24 jam, yang terbentuk yang paling tinggi pada 

kontrol (+) Ciprofloxacin sedangkan pada kontrol (-) tidak dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri E coli. Konsentrasi 20%: 80%,40%: 60%, 60% :40%, 80%:20% 

menunjukkan adanya zona hambat yang tebentuk secara signifikan dan semakin luas. 

Pengamatan 48 jam terjadi perluasan zona hambat di setiap konsentrasi kecuali 

kontrol (-) yang memang tidak dapat menghambat pertumbuhan bakteri. 
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Gambar 4.3 Zona bening ekstrak daun jarak pagar dan gambir pada media yang 

ditumbuhi bakteri E. coli 24 jam 

 

Gambar 4.4Zona bening ekstrak daun jarak pagar dan gambir pada media yang 

ditumbuhi bakteri E. coli 48 jam 

 

 

 

Berdasarkan gambar 4.2 ekstrak daun yang digunakan menunjukkan adanya 

peningkatan rata-rata diameter zona hambat pada setiap konsentrasinya. Semakin 

besar konsentrasi Ekstrak daun jarak pagar dan gambir maka diameter zona bening 

yang terbentuk semakin lebar. Hal ini dikarenakan pada kombinasi ekstrak, 

kandungan senyawa metabolit sekunder yang terkandung lebih banyak dari pada 

konsentrasi yang lainnya dan bekerja saling signifikan dan saling menguatkan satu 

sama lain.  

60:40% 

80:20% 

20:80% 

40:60% 
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c. Uji  Perbandingan Ekstrak Daun Jarak Pagar dan Gambir Terhadap 

Bakteri S. aureus Pada Waktu Pengamatan 24 Jam dan 48 Jam 

Pengamatan 

Berdasarkan hasil penelitian pengamatan berdasarkan waktu memiliki zona 

hambat yang berbeda seperti pada tabel 4.6 

Tabel. 4.6 Uji Perbandingan Ekstrak Terhadap Bakteri S. aureus pada 24 jam 

dan 48 jam 

No Waktu  Zona Hambat Pertumbuhan (ZHP) 

(mm) 

1 24 jam 7,52 mm 

2 48 jam 6.58 mm 

 

Berdasarkan tabel 4.6 pada pengamatan 24 jam dan 48 jam kombinasi ekstrak 

daun jarak pagar dan gambir tergolong sebagai antibakteri yang dikategorikan 

sedang karena memiliki zona hambat yang berada diantara 5-10 mm yaitu 7,52 mm 

dan 6,58 mm. Kombinasi konsentrasi kedua ekstrak menunjukkan bahwa pada 

pengamatan 24 jam lebih efektif dibanding 48 menghambat bakteri S. aureus hal ini 

dikarnakan pertumbuhan bakteri terus terjadi sedangkan ekstrak tetap pada jumlah 

yang semula seperti pada (Grafik 4.3)  

Grafik 4.3 Uji Perbandingan Ekstrak 24 jam dan 48 jam Terhadap Bakteri S. aureus 
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Berdasarkan grafik 4.3 Uji Perbandingan Ekstrak selama 24 jam dan 48 jam 

Terhadap Bakteri S. aureus ternyata bahwa berbagai konsentrasi mengalami 

penurunan selama 48 jam kecuali pada kontrol positif yang menggunakan 

Ciprofloxacin mengalami kenaikan atau pelebaran diameter zona hambatan. 

Penurunan diameter zona hambat ini diduga akibat jumlah senyawa antibakteri yang 

terdapat di dalam ekstrak etanol daun jarak pagar dan gambir tidak cukup banyak 

sehingga bakteri masih dapat tumbuh setelah diinkubasi. Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi akitivitas antibakteri antara lain konsentrasi antibakteri, intensitas 

senyawa antibakteri,  jumlah inokulum, pH media, suhu inkubasi, potensi dari suatu 

zat antibakteri pada larutan yang diuji dan kepekaan dari suatu bakteri terhadap 

konsentrasi antibakteri. 

Pengukuran diameter zona hambat pada waktu inkubasi 48 jam mengalami 

penurunan. Adanya penurunan diameter zona hambat setelah penambahan waktu 

inkubasi bakteri dengan zat antibakteri menunjukkan bahwa zat antibakteri tersebut 

24 jam
48 jam

7.52 

6.58 

Zona Hambat Pertumbuhan S. aureus 

Zona Hambat Pertumbuhan S. aureus
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memiliki sifat toksisitas selektif yang bersifat bakteriostatik. Bakteriostatik 

merupakan kemampuan suatu senyawa untuk dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri, dimana bakteri tersebut akan mampu melakukan pertumbuhan kembali jika 

senyawa tersebut dihilangkan. Bakteri akan terhambat pertumbuhannya selama 

senyawa antibakteri tersebut masih ada.
128

 

d. Uji  Perbandingan Ekstrak Daun Jarak Pagar dan GambirTerhadap 

Bakteri E.coli Pada Waktu Pengamatan 24 Jam dan 48 Jam  

Berdasarkan hasil penelitian daun jarak pagar dan gambir memiliki zona 

hambat yang berbeda seperti pada tabel 4.7: 

Tabel. 4.7 Uji Ekstrak Terhadap  Bakteri E. coli Pada Waktu 24 Jam dan 48  Jam 

No Waktu Zona Hambat Pertumbuhan (ZHP) 

(mm) 

1 24 jam 3,13 mm 

2 48 jam 3,74 mm 

 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas daun jarak pagar dan gambir  tergolong sebagai 

antibakteri yang dikategorikan sedang karena memiliki rata-rata zona hambat berada 

diantara 0-5  yaitu 3,13 mm pada waktu pengamatan 24 jam, sedangkan pengamatan 

48 jam yaitu 3,74 mm terjadi peningkatan zona hambat pada waktu pengamatan  

pada waktu 48 jam. Zona hambat pertumbuhan yang terbentuk dari kombinasi kedua 

ekstrak tersebut ternyata yang lebih efektif untuk menghambat bakteri E. coli adalah 

                                                             
128

 Septiani, Eko Nurcahya Dewi dan Ima Wijayanti, 2017, Aktivitas Antibakteri Ekstrak 

Lamun (Cymodocea rotundata) Terhadap Bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli, 

Saintek Perikanan Vol.13 No.1, h. 5. 
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pada waktu 48 jam dibandingkan dengan waktu pengmatan 24 jam. Hal tersebut 

ditunjukkan pada Grafik 4.4 

Grafik 4.4 Uji Perbandingan Ekstrak Terhadap Bakteri E. coli 

  

 

 

Berdasarkan grafik 4.4 Uji Perbandingan 24 jam dan 48 jam Terhadap 

Bakteri  E. coli ternyata bahwa berbagai konsentrasi mengalami kenaikan selama 48 

jam dan pada kontrol positif yang menggunakan Ciprofloxacin mengalami kenaikan 

paling besar diameter zona hambatan Pengukuran diameter zona hambat pada waktu 

inkubasi 48 jam mengalami kenaikan pada konsentrasi 20%:80%, 40%:60%; 

60:40%, dan 80%:20%.  

Kandungan flavonoid, tanin, dan saponin diketahui mempunyai kemampuan 

sebagai antibakteri. Mekanisme kerja dari senyawa tersebut sebagai antibakteri 

secara umum adalah dengan cara merusak dinding sel, mengubah permeabilitas 
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membran, mengganggu sintesis protein, dan menghambat kerja enzim
129

. Senyawa 

flavonoid berfungsi sebagai bakteriostatik dengan mendenaturasi protein sel bakteri 

dan dapat merusak membran sitoplasma. Senyawa tanin bekerja mengkerutkan 

dinding sel atau merusak membran sitoplasma sehingga dapat mengganggu 

permeabilitas sel itu sendiri. Sedangkan senyawa saponin bersifat bakteriostatik 

dengan cara merusak membran sitoplasma
130

. Akibat kerusakan tersebut, sel bakteri 

tidak dapat melakukan aktivitas metabolisme sehingga pertumbuhannya terhambat 

atau bahkan mati.
131

 

e. Uji Perbandingan Ekstrak Daun Jarak Pagar dan GambirTerhadap 

Bakteri S. aureus dengan E. coli 

Berdasarkan hasil penelitian ekstrak daun jarak pagar dan gambir memiliki 

zona hambat pertumbuhan yang berbeda-beda baik pada bakteri S. aureus maupun  

E. coli selama pengamatan 2x24 jam. Ekstrak daun jarak pagar dan gambir lebih 

efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus dibandingkan E. coli. 

Tabel. 4.8 Uji Perbandingan Ekstrak Daun Jarak Pagar dan GambirTerhadap S. 

aureus dengan E. coli 

No Waktu  S.aureus E.coli 
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 Pelczar MJ & Chan ECS, 2008. Dasar-Dasar Mikrobiologi 1. Jakarta: Penerbit 

Universitas Indonesia. 
130

 Robinson T, 1995. Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi. Bandung: Penerbit ITB. 
131

 Dita Purwinda Anggrella, Joko Waluyo, Dwi Wahyuni. Perbedaan Daya Hambat Ekstrak 

Etanol Biji Alpukat (Persea americana Mill) Terhadap Pertumbuhan Bakteri Escherichia  coli 

Dengan Staphylococcus.(Jawa Timur:Program studi Pendidikan BiologI Fakultas Keguruan dan 

Pendidikan Universitas Jember).2014.h. 4 
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(mm) (mm) 

1 24 jam 7,52 3,13 

2 48 jam 6,58 3,74 

 

Berdasarkan tabel 4.8 ekstrak daun jarak pagar dan gambir lebih efektif untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus dibandingkan E. coli, karena zona 

hambat yang terbentuk lebih luas. Pengamatan 24 jam ekstrak daun jarak pagar dan 

gambir dalam menghambat bakteri S. aureus memiliki Zona hambat 7,52 mm, 

sedangkan pada bakteri E. coli  adalah 3,13 mm. Konsentrasi ekstrak daun jarak 

pagar dan gambir untuk penghambatan bakteri S. aureus digolongkan sebagai 

antibakteri dalam kategori yang sedang karena memiliki rata-rata zona hambat yang 

berada diantara 5-10 mm. Sedangkan pada penghambatan bakteri E. coli 

dikategorikan sebagai antibakteri yang lemah karena memiliki rata-rata zona hambat 

yang berada 0-5 mm. 

Pengamatan 48 jam ekstrak daun jarak pagar dan gambir juga dapat lebih 

menghambat pertumbuhan baktersi S. aureus dibandingkan bakteri E. coli. Zona 

hambat pertumbuhan yang terbentuk untuk bakteri S. aureus yaitu 6,58 mm 

sedangkan pada bakteri E. coli 3,74 mm. Konsentrasi ekstrak pada pengamatan 48 

jam dalam menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus digolongkan sebagai 

antibakteri dalam kategori yang juga sedang karena memiliki rata-rata zona hambat 

yang berada diantara 0-10 mm. Sedangkan pada penghambatan bakteri E. coli 
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dikategorikan sebagai antibakteri yang lemah karena memiliki rata-rata zona hambat 

yang berada 0-5 mm. 

Hasil yang dapat dicapai dengan kombinasi ini bervariasi antara kombinasi 

yang satu terhadap yang lain seperti; indiferen, yakni aksi gabungan tidak lebih baik 

dari pada agen yang lebih efektif jika digunakan sendiri; adisi, yakni aksi kombinasi 

ekuivalen terhadap jumlah aksi pada masing-masing obat jika digunakan sendiri; 

sinergisme, yakni aksi kombinasi lebih besar dari pada jumlah aksi kedua agen yang 

digunakan sendiri; dan efek antagonisme, yaitu di mana antibiotik yang satu bersifat 

mengurangi atau meniadakan efek dari antibiotik yang lain.
132

 

Pengamatan 48 jam menghasilkan Zona hambat pertumbuhan bakteri S. 

aureus dan E. coli lebih besar dibandingkan 24 jam. Hal ini dapat dilihat pada grafik 

4.5. 

Grafik 4.5 Rata-rata Zona Hambat Ekstrak terhadap bakteri S. aureus dengan E. Coli 
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Berdasarkan grafik 4.5 dapat kita bandingkan hasilnya dengan penelitian-

penelitian sebelumnya misalnya saja penelitiandaun jarak (Jatropha curcas L) lebih 

efektif menghambat S. aureus dibandingkan E. coli.
133

 Uji daya hambat (Uncaria 

gambir) juga membuktikan bahwa S. aureus lebih besar zona hambatnya 

dibandingkan dengan  E. coli.
134

 Zona hambat yang terbentuk dari kedua penelitian 

tanpa kombinasi menunjukkan hasil yang lebih besar dari kombinasi kedua ekstrak 

daun jarak pagar dan gambir. 
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  Ekstrak daun sirih dapat menghambat pertumbuhan S. aureus lebih besar 

dibandingkan dengan E. coli.
135

 Ekstrak dan biji buah pulasan memiliki zona hambat 

yang lebih besar pada S. aureus dibandingkan dengan E. coli.
136

 S. aureus memiliki 

zona hambat yang lebih besar dibandingkan E. coli karena adanya perbedaan 

susunan peptidoglikannya. 

Bakteri S. aureus memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih tebal 

dibandingkan dengan E. coli. Lapisan peptidoglikan S. aureus tebalnya 15-80 nm, 

sedangkan E. coli 10-15  nm. Namun, kandungan lipid dari S. aureus rendah hanya 

1-4%, sedangkan pada E. coli tinggi yaitu 11-12 %. S. aureus memiliki asam teikoat 

yang dapat larut dalam air dan bersifat polar. E. coli tidak mengandung asam 

teikoat.
137

 Dengan demikian dapat diketahui bahwa E. coli memiliki lapisan 

peptidoglikan yang lebih kompleks daripada S. aureus, meskipun bakteri gram 

positif ini lapisan peptidoglikannya lebih tebal. Zona bening yang terbentuk pada 

media yang ditumbuhi S. aureus dan E. coli disebabkan adanya zat penghambat 

pertumbuhan bakteri. 

Zat hambat pertumbuhan bakteri yang terdapat pada ekstrak daun jarak pagar 

berupa senyawa metabolit sekunder yaitu flavonoid, saponin, alkaloid dan tanin. 
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Sedangkan pada gambir terdapat katekenin dan tanin. Flavonoid dapat memberikan 

zona hambat terhadap S. aureus lebih besar dari pada E. coli. Hal ini, karena 

flavonoid memiliki sifat yang sama seperti peptidoglikan S. aureus yaitu polar. 

Peptidoglikan E. coli lebih bersifat nonpolar karena kandungan lipidnya yang tinggi 

dan tidak mengandung asam teikoat. Oleh karena itu, zat aktif flavonoid lebih mudah 

menembus dan merusak peptidoglikan bakteri S. aureus dibandingkan E. coli. Begitu 

pula saponin yang dapat menurunkan tegangan permukaan dinding sel. Saponin lebih 

mudah menurunkan tegangan permukaan dinding sel dari bakteri S. aureus karena 

sifatnya polar dibandingkan E. coli yang nonpolar. Setelah lapisan peptidoglikan 

rusak barulah tanin dapat masuk ke dalam sel bakteri. Jika sel bakteri sulit dirusak 

atau ditembus karena kandungan lipidnya tebal, maka tanin yang masuk kedalam sel 

bakteripun tidak bisa optimal, begitupun sebaliknya. Flavonoid yang dapat 

menembus dan merusak lapisan peptidoglikan bakteri S. aureus dengan cepat karena 

bersifat polar maka tanin yang dapat masuk ke dalam sel pun  akan optimal untuk 

merusak membran sitoplasma sehingga mengganggu permeabilitas sel itu sendiri. 

Akibat terganggunya, sel tidak dapat melakukan aktivitas metabolisme sehingga 

pertumbuhannya terhambat atau bahkan mati. Sehingga, zona hambat yang terbentuk 

pada media yang ditumbuhi bakteri S. aureus lebih luas dibandingkan E. coli. 

Flavonoid merupakan salah satu kelompok senyawa aromatik yang termasuk 

polifenol dan mengandung antioksidan. Flavonoid yang tergolong senyawa fenol ini 

dapat merusak membran sel, mengendapkan protein, dan menonaktifkan enzim-
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enzim yang berperan dalam proses metabolisme sekunder Mekanisme penghambatan 

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

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

tersebut menyebabkan terdenaturasinya protein struktural pada dinding sel bakteri. 

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

rusak mengakibatkan membran sel tidak memiliki pelindung, sehingga dapat 

mengalami penurunan semipermeabilitasnya. Selanjutnya nutrisi dan enzim-enzim 

akan keluar dari sel sehingga mengakibatkan hambatan dalam metabolisme dan 

produksi ATP menurun. Metabolisme dan produksi ATP yang menurun 

mengakibatkan pertumbuhan sel terhambat sehingga dapat terjadi kematian sel.
138

 

Saponin dapat menghambat pertumbahan bakteri dengan cara menurunkan 

tegangan permukaan dinding sel bakteri dan merusak permeabilitas membran karena 

sifatnya seperti sabun. Mekanisme kerjanya yaitu dengan cara berdifusi melalui 

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

Saponin yang masuk ke dalam kemudian mengikat membran sitoplasma sehingga 

mengganggu dan merusak kestabilan membran sel. Membran yang terikat saponin 

dan tidak stabil menyebabkan sitoplasma bocor keluar dari sel.
139

 Membran 

sitoplasma yang bocor menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari 

                                                             
138

Utami Sri Hastuti, et al. 2016. Daya Antibakteri Metabolit Kapang Endofit Dari Tanaman 

Obat Gingseng Jawa (Talinum Paniculatum (JAQ.)  GEARTN) Terhadap E. coli dan B. Subtilis. 

Seminar Nasional Pendidikan dan Saintek. h. 127-130. 
139

M. Rizki Valian Akbar, et al. 2016. Perbandingan Efektivitas Antibakteri Anatara Ekstrak 

Metanol Kulit Batang Kasturi dengan Ampisilin terhadap Staphylococcus aureus In Vitro. Berkala 

Kedokteran. Vol. 12. No. 1. h. 1-9. 



98 
 

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

bekerja untuk mempertahankan dan mengatur keluar masuknya  bahan-bahan 

tertentu. Selain itu, membran sitoplasma juga menyediakan peralatan biokimiawi 

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

metabolit-metabolit lain melintasi membran. Kerusakan pada membran akan 

mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel bahkan kematian sel bakteri. 

Senyawa saponin memiliki sifat antibakteri dengan cara menurunkan tegangan 

permukaan dinding sel bakteri karena saponin memiliki komponen aktif aglycone 

yang bersifat membranolitik. Setelah tegangan permukaan dinding sel bakteri 

menurun, saponin membentuk kompleks dengan sterol yang menyebabkan 

pembentukan single ion chanel menyebabkan ketidakstabilan membran sel sehingga 

menghambat aktivitas enzim, terutama enzim-enzim yang berperan dalam transpor 

ion. Terhambatnya transpor ion menyebabkan pertumbuhan bakteri terhambat.
140

 

Tanin dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mengumpalkan 

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

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

ke dalam sel dapat menggumpalkan protoplasma dari bakteri tersebut.
141

 

Protoplasma yang menggumpal dapat menyebabkan lisis, akibatnya metabolisme sel 

terhambat dan menyebabkan kematian sel. Selain itu tanin juga dapat bereaksi 
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dengan protein membentuk kopolimer yang tidak larut dalam air. Hal ini 

menyebabkan terganggunya penyerapan protein oleh cairan tubuh karena 

menghambat proteolitik menguraikan protein menjadi asam amino. Terhambatnya 

penyerapan protein dapat menghmbat metabolisme sel. 

Ciprofloxacin dapat menghambat sintesis protein dar sel bakteri. Mekanisme 

kerjanya yaitu dengan cara menghalangi terikatnya RNA (RNA transfer aminoasil) 

pada situs spesifik di ribosom, selama pemanjangan rantai peptide. Akibatnya 

sintesis protein terhambat.
142

 

Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan penggunaan daun jarak pagar 

dan gambir yang tidak dikombinasikan lebih efektif dalam menghambat 

pertumbuhan dari bakteri S. aureus dibandingkan kombinasi keduanya seperi 

penelian oleh Maulita Cut Nuria dkk sedangkan pada bakteri E. coli lebih efektif 

kombinasi keduanya seperti pada penelitian yang telah dilakukan oleh Rindit 

Pambayun dkk. Penelitian jarak  pagar pada Penggunaan kombinasi daun jarak pagar 

dan gambir menunjukkan bahwa lebih efektif jika konsentrasi daun jarak pagar lebih 

banyak dari gambir hal ini disebabkan karena kandungan fitokimia dari daun jarak 

pagar lebih banyak dari kandungan pada gambir sesuai uji skrining fitokimia yang 

telah dilakukan. 
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B. Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

Biologi dalah kajian tentang kehidupan, dan organisme hidup, termasuk 

struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. 

Mikroorganisme adalah meteri pembelajaran tentang organisme hidup yang 

diajarkan dijenjang sekolah menengah selain tingkat organisasi kehidupan tersebut. 

Mikroorganisme yang biasanya dipelajari mencakup virus, protozoa, fungi dan 

bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme kecil yang dapat merugikan atau 

menguntungkan. 

Bakteri dipelajari oleh peserta didik yang duduk di bangku sokolah menengah 

atas kelas X semester 1.  

 Penelitian ini dibuat sebagai sumber belajar bagi peserta didik untuk 

mengenal lebih jauh mengenai perbedaan bakteri gram positif dan gram negatif. 

Sehingga peserta didik dapat belajar dengan cara mempraktekkan langsung dengan 

adanya panduan praktikum. Penuntun atau panduan praktikum diharapkan mampu 

membuat peserta didik lebih mudah memahami konsep mengenai Archaebacteria 

dan Eubacteria, khususnya dalam bab materi monera. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian penelitian dan pembahasan maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan Gambir (Uncaria gambir 

Roxb) dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli 

2. Ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L) dan Gambir (Uncaria gambir 

Roxb) lebih efektif menghambat S. aureus dibandingkan dengan E. coli. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka disarankan : 

1. Guru Biologi 

Kepada guru biologi SMA agar dapat menggunakan hasil penelitian ini 

sebagai sumber belajar di kelas X semester ganjil pada sub konsep 

mengenai perbedaan bakteri gram positif dan gram negatif. 

2. Peserta didik 

Kepada Peserta Didik dapat menggunakan penelitian ini sebagai 

penambah wawasan pemahaman tentang bakteri. 

3. Masyarakat 



102 
 

Dapat menggunakan penelitian ini sebagai rujukan untuk memanfaatkan 

tanaman herbal yang ada disekitar lingkungan. 

4. Peneliti Selanjutnya  

Dari hasil penelitian disarankan perlu adanya standarisasi, baik dari 

pemilihan bahan yang digunakan Ekstrak Daun Jarak Pagar (Jatropha 

curcas L) atau Gambir (Uncaria gambir Roxb) serta lamanya masa 

simpan (jangka waktu ekstrak masih dapat digunakan sebagai 

antibakteri).  
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