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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Antimikroba

2.1.1 Pengertian

Antimikorba adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri,

zat tersebut memiliki khasiat atau kemampuan untuk mematikan/menghambat

pertumbuhan kuman sedangkan toksisitas terhadap manusia relative kecil.

Pernyataan tentang definisi antimikroba menurut Waluyo (2004), antimikroba

merupakan suatu zat-zat kimia yang diperoleh/dibentuk dan dihasilkan oleh

mikroorganisme, zat tersebut mempunyai daya penghambat aktifitas

mikororganisme lain meskipun dalam jumlah sedikit. Pengertian antimikroba

menurut Entjang (2003) dalam Rostinawati (2009), antimikroba adalah zat kimia

yang dihasilkan oleh suatu mikroba yang mempunyai khasiat antimikroba.

2.1.2 Sifat-Sifat Antimikroba

Beberapa sifat yang perlu dimiliki oleh zat antimikroba menurut Waluyo

(2004) adalah sebagai berikut.

1. Menghambat atau membunuh mikroba patogen tanpa merusak hospes/inang,

yaitu antimikroba dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan mikroba

bahkan menghentikan pertumbuhan bakteri/membunuh namun tidak

berpengaruh/merusak pada hospes.
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2. Bersifat bakterisida dan bukan bakteriostatik, yaitu antimikroba baiknya bersifat

bakterisida atau bersifat menghentikan laju pertumbuhan/membunuh mikroba

bukan bakteriostatik yang hanya menghambat laju pertumbuhan mikroba.

3. Tidak menyebabkan resistensi pada kuman atau mikorba, yaitu antimikroba

tidak akan menimbulkan kekebalan kepada mikroba sehingga antimikorba tidak

dapat digunakan untuk menghentikan pertumbuhan mikroba patogen lagi.

4. Berspektrum luas, yaitu antimikroba efektif digunakan untuk berbagai spesies

bakteri, baik bakteri kokus, basil, dan spiral.

5. Tidak menimbulkan alergenik atau menimbulkan efek samping bila digunakan

dalam jangka waktu lama, yaitu antimikroba yang digunakan sebagai obat tidak

menimbulkan efek samping kepada pemakai jika digunakan dalam jangka waktu

lama.

6. Zat antimikroba tetap aktif dalam plasma, cairan tubuh atau eskudat, antimikroba

yang berada dalam plasma atau cairan tubuh tetap bersifat aktif dan tidak dalam

keadaan berhenti tumbuh atau dormansi.

7. Zat antimikroba dapat larut dalam air dan stabil, antimikroba dapat larut dan

menyatu dalam air.

2.1.3 Mekanisme Kerja Zat Antimikroba

Berdasarkan beberapa ahli menyebutkan bahwa mekanisme kerja zat

antimikroba mengganggu bagian-bagian yang peka di dalam sel, yaitu:

1. Antimikroba menghambat metabolisme sel

Untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupan, mikroba membutuhkan

asam folat. Mikroba patogen tidak mendapatkan asam folat dari luar tubuh,
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sehingga mikroba perlu mensintesis asam folat sendiri. Zat antimikroba akan

mengganggu proses pembentukkan asam folat, sehingga menghasilkan asam

folat yang nonfungsional dan metabolisme dalam sel mikroba akan terganggu

(Setiabudy, 2007).

2. Antimikroba menghambat sintesis protein

Suatu sel dapat hidup apabila molekul-molekul protein dan asam nukleat dalam

sel dalam keadaan alamiahnya. Terjadinya denaturasi protein dan asam nukleat

dapat merusak sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Suhu tinggi dan konsentrasi

pekat dari beberapa zat kimia dapat mengakibatkan koagulasi ireversibel

komponen sel yang mendukung kehidupan suatu sel (Pelczar, 1988 dalam

Rahmadani, 2015).

3. Antimikroba menghambat sintesis dinding sel

Bakteri dikelilingi oleh struktur kaku seperti dinding sel yang berfungsi untuk

melindungi membrane protoplasma yang ada dalam sel. Senyawa antimikroba

mampu merusak dan mnecegah proses sintesis dinding sel, sehingga akan

menyebabkan terbentuknya sel yang peka terhadap tekanan osmotik (Waluyo,

2004).

4. Antimirkoba menghambat permeabilitas membrane sel

Membrane sel berfungsi untuk penghalang dengan permeabilitas selektif,

melakukan pengangkutan aktif dan mengendalikan susunan dalam sel. Membran

sel mempengaruhi konsentrasi metabolit dan bahan gizi di dalam sel dan tempat

berlangsungnya pernafasan sel serta aktivitas sel biosintesis tertentu. Beberapa

antimikorba dapat merusak salah satu fungsi dari membrane sel sehingga dapat

menyebabkan gangguan pada kehidupan sel (Waluyo, 2004).
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5. Antimikroba merusak asam nukleat dan protein

DNA, RNA dan protein memegang pernana penting di dalam proses kehidupan

sel. Sehingga gangguan apapun yang terjadi dalam pembentukan atau pada

fungsi zat-zat tersebut dalam mengakibatkan kerusakan secara menyeluruh pada

sel (Pleczar, 1988 dalam Rahmadani, 2015).

2.1.4 Metode Pengujian Daya Antimikroba

Metode pengujian daya antimikroba bertujuan untuk menentukan

konsentrasi suatu zat antimikroba sehingga memeperoleh suatu sustem pengobatan

yang efektif dan efisien. Terdapat dua metode untuk menguji daya antimikroba,

yaitu dilusi dan difusi. Menurut Pratiwi (2008) dalam Atikah (2013) metode difusi

dan metode dilusi terbagi menjadi beberapa metode, yaitu:

1. Metode Difusi adalah pengukuran dan pengamatan diameter zona bening yang

terbentuk di sekitar cakram, dilakukan pengukuran setelah didiamkan selama

18-24 jam dan diukur menggunakan jangka sorong (Khairani, 2009; Sari, dkk,

2013)

a. Metode disc diffusion atau metode Kirby Baure, metode ini menggunakan

kertas cakram yang berisi zat antimikroba dan diletakkan pada media agar

yang telah ditanami bakteri uji.

b. Metode E-Test digunakan untuk menentukan KHM (Kadar Hambat

Minimum), yaitu konsentrasi minimal zat antimikroba dalam menghambat

pertumbuhan bakteri uji. Metode ini menggunakan strip plastik yang telah

berisi zat antibakteri dan diletakkan pada media agar.



15

c. Ditch plste technique, zat antimirkoba diletakkan pada parit yang dibuat

dengan cara memotong media agar dalam cawan petri pada bagian tengah

secara membujur dan bakteri uji digoreskan ke arah parit.

d. Cup-plate technique, metode ini hampir sama dengan metode disc

diffusion namun bedanya tidak menggunakan kertas. Pada media agar

dibuat sumur, dan pada sumur tersebut diberi zat antimikroba.

e. Gradient-plate technique, media agar dicairkan dan ditambahkan larutan

uji kemudian campuran tersebut dituangkan ke dalam cawan petri dan

diletakkan dalam posisi miring.

2. Metode Dilusi dibedakan mejadi dua, yaitu:

a. Metode Dilusi cair/ broth dilution test, digunakan untuk mengukur KHM

dan KBM. Zat antimikroba diencerkan pada medium cair yang telah

ditambhakan bakteri uji. Larutan antimikroba dengan kadar terkecil dan

terlihat jernih ditetapkan sebagai KHM. KHM dikultur ulang pada media

cair tanpa penambahan bakteri dan zat antimirkoba, kemudian diinkubasi

selama 18-24 jam. Media yang tetap cair ditetapkan sebagai KBM.

b. Metode dilusi padat/ solid dilution test, metode ini hampir sama dengan

metode dilusi cair, namun menggunakan media padat/solid. Metode dilusi

padat dapat menguji beberapa macambakteri dalam satu konsentrasi zat

antimikroba.

2.1.5 Senyawa yang Bersifat Antimikroba

Senyawa yang mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan

bakteri banyak terkandung di dalam tumbuhan. Beberapa senyawa antimikroba
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antara lain yaitu, saponin, tannin, flavonoid, xantol, terpenoid, alkaloid dan

sebagainya (Suerni, dkk, 2013). Selain senyawa antimikorba yang diperoleh dari

tumbuhan ada pula senyawa antimikroba buatan, contohnya amoxilin. Pada

dasarnya setiap senyawa antimikroba memiliki kemampuan untuk menghambat

pertumbuhan bakteri dengan cara melisiskan dinding sel bakteri. Berikut adalah

beberapa senyawa antimikroba yang ada dalam tumbuhan.

1. Saponin

Merupakan salah satu senyawa yang mempunyai kemampuan untuk melisiskan

dinding sel bakteri apabila berinteraksi dengan dinding bakteri (Pratiwi dalam

Karlina, 2013). Saponin yang diujikan langsung pada bakteri dapat meningkatkan

permeabilitas membrane sel bakteri, sehingga struktur dan fungsi membran sel

berubah. Hal tersebut akan menganggu kestabilan permukaan dinding sel,

memudahkan zat antibakteri masuk ke dalam sel dan mengganggu metabolisme sel

yang mengakibatkan terjadinya denaturasi protein bakteri.

2. Flavonoid

Merupakan senyawa fenol yang mempunyai sifat sebagai desinfektan. Karena

flavonoid yang bersifat polar membuat flavonoid dapat dengan mudah menembus

lapisan peptidoglikan yang juga bersifat polar, sehingga flavonoid sangat efektif

untuk menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif. Flavonoid mempunyai cara

kerja yang sama seperti saponin dalam hal menghambat pertumbuhan bakteri, yaitu

dengan mendenarurasi protein bakteri yang menyebabkan terhentinya aktivitas

metabolisme sel bakteri. Terhentinya aktivitas metabolisme mengakibatkan

kematian pada sel.
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3. Tannin

Tannin merupakan senyawa yang dapat merusak membran sel bakteri. Pernyataan

yang diungkapkan oleh Pratiwi dan Karlina (2013), senyawa tanin mampu

menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mengkoagulasi protoplasma

bakteri.

4. Terpenoid

Senyawa antibakteri jenis terpenoid efektif dalam menghambat pertumbuhan

bakteri, fungi, virus dan protozoa. Seperti pada umumnya mekanisme kerja

terpenoid dalam menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mengiritasi dinding

sel dan mengumpalkan protein bakteri. Sehingga menyebabkan terjadi hidrolisi dan

difusi cairan sel karena adanya perbedaan tekanan osmosis (Pratiwi dalam Karlina,

2013).

5. Xanthone

Senyawa xanthone memiliki fungsi antioksidan tinggi sehingga dapat menetralkan

dan menghancurkan radikal bebas yang memicu munculnya penyakit degeneratif.

6. Alkaloid

Alkaloid mencakup senyawa bersifat bassa yang mengandung satu atau lebih atom

nitrogen, umumnya berupa asam amino. Alkaloid mempunyai aktivitas antimikroba

yang diketahui dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat

sintesis dinding sel, mengubah permeabilitas membran melalui transport aktif dan

menghambat sintesis protein (Mangunwardoyo, 2009).

7. Minyak Atsiri

Minyak atsiri tersusun dari beberapa senyawa utama, yaitu citral, sitronelol dan

geraniol yang bersifat antibakteri dan memiliki kemamuan untuk membunuh
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bakteri (Rahman, dkk, 2013). Selain itu, minyak atsiri mengandung senyawa-

senyawa volatile seperti golongan monoterpen dan sesquiterpen yang termasuk

golongan senyawa bersifat antimikroba (Emamgoreishi, 2005 dalam Dewi, dkk,

2013).

2.2 Berbagai Tumbuhan yang Dimanfaatkan untuk Antimikroba

Banyak tanaman yang dapat dijadikan obat infeksi yang disebabkan oleh

mikroba/bakteri. Banyak penelitian yang berkaitan tentang berbagai tumbuhan

yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Setiap bagian dari tumbuhan dapat

digunakan sebagai antimikroba selama bagian tumbuhan tersebut mempunyai

kandungan senyawa antimikroba. Dalam satu bagian tumbuhan dapat terkandung

berbagai macam senyawa, namun memiliki kadar yang berbeda dengan bagian

tumbuhan yang lain. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan sebagai bahan

antibakteri seperti daun, buah, biji, kulit batang, akar, rempah-rempah dan lainnya.

Terdapat banyak penelitian tentang uji daya antimikroba dengan

menggunakan tumbuhan herbal, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Manu

(2013) untuk mengetahui daya antimikroba menggunakan bahan daun beluntas

(Pluchea indica L.) terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, dan

Pseudomonas aeruginosa. Tanaman beluntas merupakan salah satu tanaman dari

suku Asteraceae yang mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, minyak

atsiri, asam klorogenik, natrium, kalium, magnesium, dan fosfor serta akarnya

mengandung flavonoid dan tanin (Agoes, 2010 dalam Manu, 2013).  Daun beluntas

melalui proses maserasi dan dilarutkan dengan etanol 80% untuk mendapat ekstrak

kemudian diujikan daya antimikroba dengan metode difusi agar menggunakan
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cylinder cup.  Hasil dari penelitian dari ekstrak etanol daun beluntas memberikan

diameter daya hambat antara 1,203-1,593 cm terhadap Staphylococcus aureus;

1,051-1,430 cm terhadap Bacillus subtilis dan 1,143-1525 cm terhadap

Pseudomonas aeruginosa.

Penelitian lain memanfaatkan daun lidah buaya (Aleo barbadensis, Miller)

untuk menguji daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus

ATCC 25923 dan Escherichia coli ATCC 25922, kedua bakteri yang menyebabkan

banyak terjadinya infeksi. Lidah buaya diketahui memiliki kandungan zat aktif

antara lain saponin, sterol, acemannan dan antrakuinon (Furnawati, 2004 dalam

Aryani, dkk, 2012). Penelitian dilakukan oleh Ariyanti, dkk (2012) menggunakan

metode Kirby Baure untuk menguji tingkat kepekaan bakteri uji melalui zona

hambat yang terbentuk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak lidah buaya

memiliki kemampuan untuk penghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus

aureus pada konsentrasi 100% dan bakteri Echerichia coli pada konsentrasi 75%.

Curcuma sp. diketahui mengandung senyawa aktif antara lain terpenoid,

flavonoid, minyak atsiri, fenol dan kurkuminoid yang berfungsi sebagai

antimikroba sehingga sering digunakan dalam ramuan tadisional (Rukmana, 2010).

Penelitian uji daya antimikroba menggunakan Curcuma sp. dilakukan oleh Adila,

dkk (2013) dengan bakteri uji Staphylococcus aureus, Echerichia coli, dan

Candidas albicans. Tumbuhan lain yang diketahui dapat menghambat

pertumbuhan bakteri adalah daun salam. Daun salam (Syzygium polyantum)

mempunyai kandungan zat aktif seperti flavonoid, tannin dan minyak atsiri yang

teridiri dari eugenol dan sitral (Sudirman, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh
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Sudirman (2014) mendapatkan hasil bahwa ekstrak daun salam dapat menghambat

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus.

Bunga Rosella dikenal mempunyai kandungan senyawa kimia yang

bermanfaat untuk pengobatan maupun sebagai bahan makanan. Rosella atau

Hibiscus sabdariffa L. mengandung senyawa aktif yang berfungsi sebagai

antibakteri, antara lain alkaloid, tanin, flavonoid dan saponin. Pengujian aktivitas

antimikroba ekstrak etanol kelopak yang dilakukan oleh Yoo, dkk (2012)

mendapatkan hasil bahwa ekstrak etanol kelopak bunga Rosella memiliki aktivitas

antimikroba pada konsentrasi 5%, 10%, 20% dan 30% terhadap Streptococcus

pyogenes.

Kepekaan suatu senyawa aktif  dalam menghambat pertumbuhan bakteri

berdasarkan kriteria CLSI (Clinical and Laboratory Standart Institute) terbagi

menjadi 3 kategori yaitu, sensitif (S), intermediate (I), dan resisten (R).  Standart

kriteria sensitif juga berbeda berdasarkan obat antibiotik. Seperti penelitian yang

dilakukan oleh Sari, dkk (2012) tentang zona hambat ekstrak daun putri malu

terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan MRSA dengan perlakuan ekstrak daun

putri malu yang digunakan adalah 25 mcg/ml, 50 mcg/ml, 75 mcg/ml, dan 100

mcg/ml, dengan kontrol negatif etanol dan kontrol positif amoxcillin dan

vacomycin. Kriteria sensitif berdasarkan standar amoxcillin adalah rerata diameter

zona hambat  >20 mm dan kriterian sensitif berdasarkan vacomycin apabila rata-

rata >15 mm. Hasil penelitian Sari, dkk, (2012) menunjukkan bahwa senyawa aktif

pada putri malu sensitif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus

aureus dengan rata-rata zona hambat terendah sebesar 28.8 mm. Namun senyawa

aktif putri malu belum dapat memenuhi kriteria sensitif CLSI terhadap MRSA
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karena rata-rata zona hambat yang dihasilkan 14.6 mm pada perlakuan tertinggi 100

mcg/ml.

2.3 Tamarindus indica

2.3.1 Klasifikasi Tamarindus indica

Sistematika penulisan Asam Jawa menurut Stenis (2005), sebagai berikut.

Kingdom : Plantae
Divisi : Spermatophyta
Kelas : Dicotyledonaeae
Ordo : Rosales
Family : Caesalpinaceae
Genus : Tamarindus
Spesies : Tamarindus indica

2.3.2 Morfologi dan Syarat Tumbuh Tamarindus indica

Tamarindus indica merupakan salah satu tanaman tahunan yang memiliki

tinggi pohon yang mencapai 15-25 m, daun berseling, majemuk menyirip genap

dengan 10-15 pasang anak daun berbentuk memanjang sampai bangun garis. Bunga

majemuk dalam tanda hampir menyerupai bulir dan berwarna kuning kemerahan,

sedangkan buahnya berbentuk polong dengan tangkai yang tebal dengan daging

buah yang lunak dan rasanya masam (Gembong, 1994). Daging buah dibungkus

oleh kulit dan terdapat biji yang berjumlah 2-5 dengan bentuk pipih dan berwarna

coklat kehitaman. Tumbuhan yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan asam

jawa ini merupakan tumbuhan yang memiliki batang pohon cukup keras dan dapat

tumbuh besar dengan daun rindang (Yuniarti, 2008).
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1. Pohon

Pohon asam tumbuh besar dan tinggi mencapai ±25-30 m dengan diameter batang

di pangkal mencapai 2 meter. Kulit batang berwarna coklat keabu-abuan, kasar, dan

memecah, beralur vertikal. Batang asam jawa keras dan kuat, berbentuk bulat,

tegak, dan terdapat banyak lentisel dipermukaan batang. Bentuk percabangan

simpodial atau batang pokok sukar dibedakan (Rosyidah, 2008). Gambar pohon

asam jawa dapat dilihat pada Gambar 2.1

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) (Sumber: http://id.wikipedia.org)

Gambar 2.1 Pohon Asam Jawa (Tamarindus indica)

2. Daun

Daun asam jawa termasuk daun majemuk menyirip genap yang saling berhadapan.

Daun asam jawa terdiri dari tangkai dan helaian. Susunan tulang daun menyirip

yang disebut sebagai daun majemuk menyirip. Tepi daun asam jawa rata dengan

daging daun tipis, lunak, dan daun berwarja hijau (Rosyidah, 2008). Tangkai daun

sangat pendek sahingga mirip duduk daun. Tulang daun terlihat jelas, kedua

permukaan daun halus dan licin, permukaan daun berwarna lebih muda
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(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1989). Gambar daun asam jawa dapat

dilihat pada Gambar 2.2

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) (Sumber: http://wikipedia.com)

Gambar 2.2 Daun Tamarindus indica
3. Bunga

Bunga Tamarindus indica termasuk bunga majemuk terdiri dari ibu tangkai, tangkai

bung dan dasar bunga. Bunga asam jawa berbentuk kecil, warnanya kekuningan

dan terdapat semburat berwarna merah muda. Jumlah bunga tiap tangkai 5-10, putik

tunggal, dan benang sari duduk di atas kelopak. Bunga asam jawa digolongkan

sebagai bunga lengkap dan bunga hemaprodit (Rosyidah, 2008). Gambar bunga

asam jawa dapat dilihat pada Gambar 2.3

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2017) (Sumber: http://wikipedia.com)

Gambar 2.3 Bunga Tamarindus indica
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4. Buah Polong

Buah asam jawa termasuk buah sejati tunggal (buah sungguhan), kering, dan

mengandung lebih dari satu biji. Buah asam jawa berbentuk kotak dan termasuk

golongan buah polong. Panjang buah 5-15 cm, memiliki tebal ±2,5 cm dan agak

melengkung membungkus biji. Kulit cangkang buah lunak dan daging buahnya

memiliki rasa asam. Satu buah dalam tiap polong terdapat 1-10 biji yang dibungkus

oleh daging buah yang lengket (Rosyidah, 2008). Gambar buah asam jawa dapat

dilihat pada Gambar 2.4

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2016) (Sumber: http://wikipedia.com)

Gambar 2.4 Buah Tamarindus indica

Tamarindus indica tumbuh dengan baik di daerah semi kering dan iklim

muson basah, dapat tumbuh di kisaran tipe tanah yang luas. Umumnya tumbuh di

daerah dengan curah hujan 500-1500 mm/tahun dengan suhu mencapai 47ºC. asam

jawa lebih produktif jika hidup di daerah kering dengan curah hujan rendah dan

pembungaan serta pembenihanakan menurun jika tumbuh di daerah tropika basah

dengan curah hujan >4000mm/tahun (Dephut, 2002).
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2.3.3 Manfaat Tamarindus indica

Tumbuhan asam jawa banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Hampir

semua bagian tanaman asam jawa dapat digunakan untuk berbagai keperluan. daun

dan buah asam jawa dikonsumsi oleh masyarakat sebagai jamu tradisional, sebagai

sayur atau bahan tambahan lainnya.

Daging buah asam jawa mengandung vitamin B dapat langsung dimakan

mentah maupun dioleh terlebih dahulu menjadi sirup, permen, manisan. Bunga dan

biji dapat digunakan sebagai bahan tambahan berbagai masakan, sedangkan kayu

asam jawa dapat digunakan untuk berbagai bahan mebel, kayu bakar dan arang.

Pohon asam jawa memiliki akar yang tahan terhadap badai sehingga cocok sebagai

pohon penghalang angin, selain itu memiliki tajuk yang lebat dapat berfungsi

sebagai penghalang api karena rumput tidak akan tumbuh di bawah pohon asam

jawa (Dephut, 2002).

2.3.4 Senyawa Antimikroba yang Terkandung dalam Tamarindus indica

Daun Tamarindus indica mengandung flavonoid, saponin, tanin, dan

glikosida (Mun’im, dkk, 2009). Hasil uji fitokimia ekstrak daun asam jawa oleh

Ndowo, dkk (2011) mengandung karobohidrat, reducing sugar, tannin, flavonoid,

antrakinon, saponin, alkaloid, cyanogenic, glikosida, terpenoid, dan sterol. Apabila

etanol digunakan sebagai pelarut pada saat ekstraksi, maka semua senyawa akan

keluar dengan kandungan terbesar yang muncul adalah saponin dan tannin,

sedangkan terpenoid dan sterol tidak muncul.

Skrining fitokimia pada daging buah menunjukkan senyawa utama yang

terkandung saponin, alkaloid, antrakinon dan glikosida, serta ditemukan adanya
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minyak atsiri (Abubakar, dkk, 2008 dalam Ariany, 2012). Daging buah asam jawa

mengandung asam tartrat, asam maleat, asam sitrat, asam suksimat, asam asesat,

pectin dan gula invert (Soedibyo, 1998 dalam Ariany, 2012). Selain mengandung

senyawa metabolit sekunder, terdapat juga kandungan gizi di dalam asam jawa pada

Tabel 2.1

Tabel 2.1 Komposisi Kimia Asam Jawa dalam 100 gram Bahan
Komponen Jumlah
Kalori (kal) 239,00
Protein (g) 2,80
Lemak (g) 0,60
Karbohidrat (g) 62,50
Kalsium (g) 74,00
Zat Besi (g) 0,60
Vitamin A (SI) 30,00
Vitamin B (mg) 0,34
Vitamin C (mg) 2,00
Air (g) 31,40
Fosfor (mg) 113,00
Bagian dapat dimakan (%) 48,00

Sumber: Departemen Kesehatan RI, 1996
Daging buah asam jawa mengandung 8-14% asam tartarat

2.4 Staphylococcus aureus

2.4.1 Klasifikasi Staphylococcus aureus

Menurut Wheller dan Volk (1993), sistematika penulisan bakteri Staphylococcus

aureus sebagai berikut.

Kingdom : Monera
Filum : Firmicutus
Kelas : Bacilli
Ordo : Bacilles
Family : Staphylococcaceae
Genus : Staphylococcus
Kelas : Staphylococcus aureus

2.4.2 Deskripsi dan Karakteristik Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat

berdiameter 0,7-12µm tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur
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seperti buah anggur, membentuk ranatai 3-4 sel, berpasangan atau satu-satu,

fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, tidak bergerak, katalase positif, dan

oksidase negatif. Staphylococcus aureus tumbuh pada suhu 6,5-46ºC dan pada pH

4,2-9,3 (Todar, 1998 dalam Dewi, 2013). Koloni bakteri tumbuh dalam waktu

waktu 24 jam dengan diameter mencapai 4 mm. koloni pada pembenihan padat

berbentuk, halus, menonjol dan berkilau. Staphylococcus aureus membentuk

koloni berwarna abu-abu sampai kuning emas tua. Pigmen pada yang menyebabkan

warna kuning pada koloni Staphylococcus aureus adalah pigmen lipochrom (Todar,

2002 dalam Dewi, 2013). Gambar bakteri Staphylococcus aureus dapat dilihat pada

Gambar 2.5

(Sumber :
http://en.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus)

Gambar 2.5 Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus merupakan mikroflora normal yang hidup di tubuh

manusia. Biasanya dapat ditemukan pada saluran pernapasan atas dan kulit,

manusia yang sehat hanya berperan sebagai karier. Infeksi serius yang ditimbulkan

oleh bakteri ini terjadi apabila resistensi individu atau inang melemah karena

adanya perubahan hormon, adanya penyakit, luka, atau penggunaan steroid atau

obat lain yang mempengaturi imunitas sehingga terjadi pelemahan inang (Jawetz

dkk, 2005).
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2.4.3 Patogenesis Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus merupakan bakteri patogen utama, sering ditemukan

secara alami di kulit dan nasofarinx pada tubuh manusia. Kulit dan membran

mukosa mempunyai pertahanan yang baik dalam melawan jaringan lokal

Staphylococcus aureus. Apabila terjadi kesalahan dalam perawatan infeksi,

Staphylococcus aureus akan masuk melalui jaringan dibawahnya dan membentuk

abses. Apabila bakteri ini mencapai saluran limpatik atau darah akan menyebabkan

septicemia (Harris, dkk, 2002 dalam Sudirman, 2014).

Staphylococcus aureus patogen bersifat invasive, menyebabkan hemolisis,

membentuk koagulase, dan mampu meragikan matinol (Warsa, 1994 dalam

Kusuma, 2009). Infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus dengan

merusak jaringan yang disertai dengan abses bernanah. Bisul atau abses setempat

seperti jerawat dan borok merupakan infeksi kulit di daerah folikel rambut, kelenjar

sebasea atau kelenjar keringat. Mula-mula terjadi nekrosis jaringan, kemudian

terjadi koagulasi fibrin di sekitar lesi dan pembuluh getah bening, sehingga

terbentuk dinding yang membatasi proses nekrosis. Infeksi dalam menyebar ke

bagian tubuh lain melalui pembuluh darah dan pembuluh getah bening, sehingga

terjadi peradangan pada vena, thrombosis bahkan bakterimia (Jawetz, dkk, 1995

dalam Kusuma, 2009).

Keracunan makanan dapat disebabkan karena adanya kontaminasi

enterotoksik dari Staphylococcus aureus. Waktu onset dari gejala keracunan

biasanya terjadi tergantung pada daya tahan tubuh dan banyaknya toksik yang telah

termakan. Banyaknya toksik yang dapat menyebabkan keracunan adalah 1,0µg/gr.
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Gejala keracunan yang ditimbulkan adalah rasa mual, muntah-muntah, diare yang

hebat tanpa disertai demam (Jawetz, 1995 dalam Kusuma, 2009).

2.4.4 Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Mikroorganisme

Lingkungan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan mikroorganisme.

Beberapa golongan mikroorganisme dapat bertahan terhadap perubahan-perubahan

yang terjadi di lingkungan baru, ada pula golongan mikroba yang tidak dapat

menyesuaikan diri terhadap lingkungannya (Jawetz, dkk, 2001). Faktor-faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan, menurut Waluyo (2004) adalah ketersediaan nutrien,

air, suhu, pH, oksigen, adanya zat penghambat pertumbuhan bakteri dan adanya

jasad renik lainnya. faktor yang paling mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah

adanya zat pengahambat, karena zat penghambat memiliki fungsi untuk merusak

metabolisme bakteri tersebut. Berikut faktor yang mempengaruhi pertumbuhan

bakteri menurut Waluyo (2004).

1. Nutrien, yang dibutuh oleh bakteri untuk membentuk energi dan menyusun

komponen bakteri. Beberapa nutrien yang dibutuhkan yaitu, sumber karbon,

sember nitrogen, sumber energi dan faktor pertumbuhan yakni mineral dan

vitamin.

2. Ketersediaan Air, air merupakan kebutuhan utama oleh semua makhluk untuk

bertahan hidup dan berkembangbiak. Air merupakan komponen terbesar dalam

sel bakteri yaitu sebesar 70-80%, selain itu air juga digunakan sebagai reaktan

dalam berbagai reaksi biokimia. Adapaun air yang tidak dapat digunakan oleh

bakteri, yaitu adanya ion yang dapat mengikat air dalam larutan (garam dan
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gula), koloid hidrofilik akan menghambat pertumbuhan bakteri di medianya

dan air dalam bentuk kristal.

3. pH, sangat berpengaruh pada jenis bakteri yang tumbuh. Pada umumnya

bakteri dapat tumbuh pada kisaran pH 3-6. Beberapa bakteri mempunyai pH

optimum untuk menunjukkan pertumbuhan optimum bakteri, yaitu sekitar pH

6,5-7,5. Bakteri tidak dapat tumbuh dengan baik pada pH <5,0 dan >8,5 kecuali

bakteri asam asesat (Acetobacter suboxydans).

4. Suhu, setiap bakteri mempunyai suhu optimum, minimum dan maksimum

untuk menunjang pertumbuhannya. Apabila suhu lingkungan terlalu rendah

maupun terlalu tinggi, maka aktivitas enzim bakteri akan berhenti atau bahkan

terjadi denaturasi enzim,

5. Ketersediaan Oksigen, konsentrasi oksigen di lingkungan mempengaruhi jenis

bakteri yang dapat tumbuh.

2.5 Mekanisme Senyawa Antimikroba Tamarindus indica dalam

Menghambat Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus

Mekanisme kerja senyawa antimikroba pada asam jawa terhadap bakteri

Staphylococcus aureus yaitu dengan mengganggukan metabolisme dari sel bakteri.

Daun dan buah Tamarindus indica memiliki senyawa yang berfungsi untuk

mengganggu kerja metabolisme bakteri. Saponin memiliki kemampuan untuk

berinteraksi dengan dinding sel bakteri kemudian melisiskan dinding tersebut.

Flavonoid dapat menembus lapisan peptidoglikan bakteri gram positif sehingga

mampu mendenaturasi protein. Senyawa tanin dapat menghambat pertumbuhan sel

bakteri dengan cara mengkoagulasi protoplasma bakteri. Rusaknya dinding sel
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bakteri akan memudahkan zat antimikroba masuk ke dalam sel, mendenaturasi

protein dan mengakibatkan kematian pada sel.

2.6 Media Pembelajaran

2.6.1 Perngetian Media Pembelajaran

Media merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan oleh masyarakat

untuk berkomunikasi. Media juga dapat diartikan sebagai perantara antara pembuat

pesan kepada penerima pesan. Media sering digunakan oleh guru untuk mendukung

kegiatan pembelajaran di kelas untuk mencapai tujuan tertentu, media tersebut

dinamakan media pembelajaran (Setyono, dkk, 2013).

Media pembelajaran dapat diartikan juga sebagai media yang membawa

pesan-pesan yang atau informasi yang bertujuan untuk instruksional atau

mengandung maksud pengajaran (Azhar, 2007). Pernyataan lain tentang definisi

media pembelajarn juga disampaikan oleh Sanaky (2009) yang menyatakan bahwa

media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi dan digunakan untuk

menyampaikan pesan pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik. Definisi

media pembelajaran menurut Musfiqon (2012) dalam Setyono (2013), media

sebagai wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan

kepada sasaran atau penerima pesan tersebut, pesan yang ingin disampaikan berupa

pesan pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai adalah terjadinya proses

pembelajaran. Berdasarkan dari beberapa penyataan dapat diketahui bahwa media

pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan untuk mendukung proses

pembelajaran di kelas untuk membawa pesan dari pendidik/guru kepada peserta
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didik/siswa dengan tujuan dapat merangsang minat, perhatian, pikiran perserta

didik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran.

2.6.2 Macam-macam Media Pembelajaran

Macam-macam media dibagi menjadi tiga bagian, yaitu media audio, media

visual dan media audiovisual (Rudi dalam Siska, 2008), penjelasan sebagai berikut.

1. Media Audio

Merupakan media yang hanya mellibatkan indera pendengaran dan hanya mampu

memanipulasi kemampuan suara. Sifat yang dimiliki media audio yaitu menerima

pesan verbal dan pesan non verbal. Pesan verbal audio yang dimaksud yakni bahasa

lisan atau kata-kata, sedangkan pesan non verbal seperti bunyi-bunyi dan vokalisasi,

contohnya berupa gumam, gerutu, musik, dan lain-lain.

2. Media Visual

Merupakan media yang melibatkan indera penglihatan, ada tiga macam yang

termasuk media visual. Pertama media cetak verbal yaitu media visual yang

memuat pesan linguistik berbentuk tulisan. Kedua media cetak grafis yaitu media

yang di dalamnya memuat simbol-simbol visual atau unsur-unsur grafis, seperti

gambar, grafik, diagram, bagan, dan peta. Ketiga, media visual non verbal tiga

dimensi yaitu media visual yang memiliki bentuk atau wujud tiga dimensi berupa

model seperti miniatur, mock up, specimen, dan diorama.

3. Media audio visual

Media audio visual yaitu media yang melibatkan indera pendengaran dan indera

penglihatan sekaligus dalam satu waktu. Sifat pesan yang disampaikan oleh media

audio visual berupa pesan verbal dan non verbal yang dapat langsung didengar dan
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langdung dilihat dalam satu proses waktu pembelajaran. Contoh dari media audio

visual, yaitu film dokumenter, film drama dan lain-lain.

Media pembelajaran juga dapat dikelompokkan berdasarkan perkembangan

teknologi, seperti yang dinyatakan oleh Azhar (2007) ada dua kategori luas, yaitu

media tradisional dan media mutakhir. Media pembelajaran yang termasuk dalam

kategori media tradisional adalah visual yang diproyeksikan maupun tidak

diproyeksikan, audio, penyajian multimedia, visual dinamis, cetak, permainan dan

realita. Seperti contohnya proyeksi overhead, slides, poster, grafik, rekaman, kaset,

film, buku teks, majalah ilmiah, teka-teki, simulasi, peta, spesimen dan lain-lain.

Media pembelajaran yang termasuk dalam kategori media teknologi mutakhir

adalah media yang berbasis telekomunikasi yang meliputi telekonferen, kuliah

jarak jauh menggunakan internet dan media berbasis mikroprosessor yang meliputi

permainan komputer, interaktif, sistem tutor inteligen hypermedia.

2.6.3 Pemilihan Media Pembelajaran

Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan dalan proses

pembelajaran memerlukan perencanaan yang baik untuk mendapatkan proses

belajar yang efektif. Faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media

pembelajaran diuraikan oleh Hamalik (1994), antara lain:

1. Rasional, dalam menyajikan media pembelajaran yang digunakan haruslah

masuk akal dan mampu dipahami oleh peserta didik.

2. Ilmiah, media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan perkembangan akal

dan ilmu pengetahuan.
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3. Ekonomis, dalam pembuatan media pembelajaran tidak banyak mengeluarkan

biaya atau esensi dengan kemampuan yang ada.

4. Praktis dan efesien, pengunaan atau pengaplikasian media mudah dan tepat

dalam penggunaannya.

5. Fungsional, media yang digunakan oleh pendidik dalam digunakan dengan

jelas oleh peserta didik.

Selain faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran,

menurut Azhar (2007) terdapat kriteria pemilihan media, yaitu:

1. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, isi dari media pembelajaran sesuai

dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

2. Tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnta fakta, konsep prinsip, atau

generalisasi, media pembelajaran haruslah berisi informasi yang sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan.

3. Praktis, luwes, dan bertahan, media pembelajaran yang digunakan tidak

memakai baha yang kaku, sulit dimengerti oleh peserta didik.

4. Guru terampil dalam menggunakan media pembelajaran, dalam penggunakan

media pembelajaran guru harus terampil menyampaikan sisi dan materi kepada

peserta didik.

5. Pengelompokan sasaran dan mutu teknik, media pembelajaran harus

dikelompokkan sesuai dengan tingkatan sekolah dan materi yang dipelajari.

2.6.4 Media Buku Saku

Buku dapat didefinisikan sebagai lembar kertas yang berjilid, berisi  tulisan

atau kosong. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 Tahun 2008 menyatakan
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bahwa selain buku teks pelajaran, pendidik dapat menggunakan buku panduan

pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi dalam proses pembelajaran. Untuk

menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik, pendidik dapat menganjurkan

peserta didik untuk membaca buku pengayaan dan buku referensi. Berdasarkan

penyatakan tersebut dalam bidang pendidikan, yaitu buku teks pelajaran, buku

pengayaan, buku referensi dan buku panduan pedidik.

Buku saku merupakan buku berukuran kecil yang dapat disimpan dalam

saku dan mudah dibawa ke mana-mana (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005).

Karakteristik yang dimiliki buku saku yaitu dapat meningkatkan motivasi dan

merangsang motivasi belajar peserta didik, sebab media belajar yang digunakan

siswa praktis dan tidak membosankan (Sarah, 2013). Buku saku termasuk dalam

jenis buku referensi atau buku alternative yang dapat digunakan oleh guru dalam

menyampaikan materi pembelajaran maupun oleh peserta didik untuk menambah

materi belajar.

Secara umum draft isi buku saku tidak berbeda dengan draft isi buku teks,

yaitu cover judul, kata pengantar, daftar isi, uraian materi/pokok bahasan yangakan

dimuat dalam buku saku, daftar pustaka cover belakang yang berisi identitas

penulis. Penelitian pengembangan buku saku yang dilakukan oleh Putri, dkk

(2014), menghasilkan prosuk buku saku dengan susunan draft yang terdiri dari: 1)

cover yang berisi logo universitas dan judul buku saku, 2) kata pengantar yang

berisi ucapan syukur dan terimaksih penulis, isi buku saku dan harapan penulis, 3)

daftar isi buku saku, 4) standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator materi

yang ingin dicapai oleh siswa, 5) peta konsep materi yang memudahkan siswa untuk

memahami materi yang akan dipelajari, 6) bagian isi terdapat uraian materi yang
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telah disesuaikan dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, berisi contoh

soal dan jawaban untuk memudahkan siswa memahami materi, 7) glosarium yang

berisi penjelasan/definisi kata/istilah asing dalam materi, 8) latihan soal yang berisi

tentang soal-soal evaluasi materi, 9) daftar pustaka yang memuat literatur yang

digunakan dalam penyusunan buku saku, 10) cover belakang buku yangs berisi

identitas penulis.

2.6.5 Metode Penilaian Buku Saku

Buku saku/ buku teks pelajaran yang baik harus memiliki empat aspek yang

dinilai yaitu, kelayakan isi, kebahasaan, penyajian dan kegrafikan. Penilaian buku

teks pelajaran mengacu pada instrument Penilaian Buku Teks Pelajaran dari Badan

Standar Nasional Pendidikan (BPSN, 2014) sebagai berikut.

1. Komponen Kelayakan Isi dinilai berdasarkan Kompetensi Inti mata pelajaran,

yaitu:

a. Dimensi sikap spiritual (KI1); mencakup ajaran untuk menghayati ajaran

agama yang dianutnya dan ajaran untuk mengamalkan ajaran agama yang

dianutnya.

b. Dimensi sikap sosial (KI2); mencakup kecakapan personal dan kecakapan

sosial.

c. Dimensi pengetahuan (KI3); mencakup kelengkapan, keluasan dan

kedalaman materi, akurasi fakta, akurasi konsep/hukum/teori, akurasi

metode/prosedur, kesesuaian dengan perkembangan ilmu,

keterkinian/ketermasaan fitur, contoh-contoh konkret dari

lingkungan/lokasi/nasional/regional/internasional, kekayaan potensi
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keanekaragaman hayati Indonesia, ketaatan terhadap HAKI, bebas dari

SARA/pornografi (gender, wilayah, dan profesi).

d. Dimensi keterampilan (KI4); cakupan keterampilan, akurasi kegiatan,

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), karaktersitik kegiatan (5M:

mengamatan, menanya, mencoba, menatar/mengasosiasikan, dan

menyajikan/mengkomunikasikan hasil pengamatan/praktkum/proyek)

aplikasi keterampilan/kewirausahaan.

2. Komponen Penyajian, dinilai berdasarkan dari beberapa aspek, yaitu:

a. Teknik penyajian; konsitensi sistematika sajian dalam bab, kelogisan

penyajian, keruntutan penyajian, koherensi, keseimbangan subtansi antar

bab/subbab.

b. Pendukung penyajian materi; kesesuaian dan ketepatan ilustrasi dengan

materi, advance organizer (pembangkit motivasi belajar) pada tahap awal,

contoh-contoh soal latihan pada setiap bab, peta konsep pada setiap awal

bab dan rangkuman pada setiap akhir bab, soal latihan pada setiap akhir bab,

kunci jawaban soal latihan pada akhir buku, rujukan/sumber acuan termasuk

untuk teks, tabel, gambar, dan lampiran, ketepatan penomoran dan judul

tabel, gambar dan lampiran.

c. Penyajian Pembelajaran, keterlibatan aktif peserta didik dan berpusat pada

peserta didik, komunikatif interaktif, perndekatan ilmiah, variasi dalam

penyajian, keterpaduan dalam pembelajaran.

d. Kelengkapan penyajian, bagian pendahuluan, daftar isi, glosarium, daftar

pustaka, indeks.
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2.7 Kerangka Konsep

Daun dan buah Tamarindus indica mengandung senyawa kimia yang

bersifat antibakteri, antara lain saponin, flavonoid, tannin, alkaloid, terpenoid.

Senyawa tersebut mempunyai kemampuan untuk mengganggu metabolisme sel

bakteri sehingga menyebabakan kematian sel. Daun dan buah Tamarindus indica

diekstrak menggunakan metode maserasi dan pengujian antimikorba menggunakan

metode cakram atau Kirby Baure. Hasil penelitian akan dikembangkan menjadi

media pembelajaran buku saku untuk siswa SMA kelas X materi Kingdom Monera.

Gambar 2.6 Kerangka Konsep
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2.8 Hipotesis

1. Terdapat pengaruh jenis bagian tumbuhan Tamarindus indica terhadap

diameter zona hambat pertumbuhan Staphylococcus aureus.

2. Terdapat pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak tumbuhan Tamarindus

indica terhadap diameter zona hambat pertumbuhan Staphylococcus aureus.

3. Terdapat interaksi antara jenis bagian dengan konsentrasi ekstrak tumbuhan

Tamarindus indica dalam menghambat pertumbuhan Staphylococcus

aureus.

4. Terdapat konsentrasi daun dan buah Tamarindus indica yang terbaik dalam

menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus.

5. Hasil penelitian uji daya antimikroba dengan ekstrak daun dan buah

Tamarindus indica terhadap diameter zona hambat Staphylococcus aureus

dapat dikembangkan menjadi draft dan isi buku saku materi Kingdom

Monera SMA Kelas X.


