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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Petai Cina (Leucena leucocephala) 

2.1.1 Klasifikasi Petai Cina  

Sejak zaman dahulu, masyarakat Indonesia dan negara-negara Asia telah 

mengenal dan memanfaatkan daun petai cina sebagai obat-obatan diantaranya 

sebagai obat luka. Daun petai cina juga sudah dikenal masyarakat dan 

dimanfaatkan sebagai obat bengkak, dengan cara dikunyah-kunyah atau diremas-

remas, kemudian ditempelkan pada bagian yang bengkak (Wahyuni, 2006). 

Masyarakat Meksiko dan Zimbabwe memanfaatkan daun petai cina untuk pakan 

ternak yang dapat meningkatkan produksi susu ternak. Sedangkan di Peru, tidak 

hanya daunya saja tetapi kulit batang, dan bunga petai cina yang digunakan 

sebagai antiseptik (Bussmann, et al., 2010). Di Thailand, pucuk daun petai cina 

digunakan untuk mengobati diare (Chanwitheesuk et al., 2005). Petai cina 

(Leucena leucocephala) adalah tumbuhan yang memiliki batang pohon keras dan 

berukuran tidak besar. Daunnya majemuk dan terurai dalam tangkai berbilah 

ganda. Bunganya berjambul berwarna putih sering disebut cangkaruk. 

Menurut Ajo (2009) tanaman petai cina (Laucaena leucocephala) dalam 

sistematika tumbuhan (taksonomi) diklasifikasikan sebagai berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub-divisi  : Angiospermae 

Kelas   : Magnoliopsida 

Ordo   : Fabales 

Famili   : Fabaceae 

Genus   : Leucaena 

Species  : Leucaena leucocephala
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2.1.2 Morfologi Petai Cina 

Tanaman Petai Cina merupakan tanaman yang memiliki morfologi akar 

yang sangat kokoh, karena akar tunggangnya yang menembus kuat ke dalam 

tanah sehingga pohon tidak mudah tumbang oleh tiupan angin. Pohon petai cina 

mempunyai batang yang kuat, sehingga tidak mudah patah. Warna batang coklat 

kemerahan sehingga menarik untuk dilihat. Batang pohon petai cina dalam waktu 

satu tahun dapat mencapai garis tengah 10-15 cm. Daun petai cina berbentuk 

simetris, dengan tipe daun majemuk ganda dan daun berwarna hijau. Buah petai 

cina berbentuk polong dalam tandan. Disetiap tandan buah dapat mencapai 20-30 

buah polong, sedangkan dalam satu polongnya dapat mencapai 15-30 biji. Selain 

itu batang tandan memiliki bentuk besar dan agak pendek. Bijinya berbentuk 

lonjong dan pipih, jika sudah tua biji tersebut berwarna coklat kehitaman (Riefqi, 

2014). 

 
Gambar 2.1 (a) Tanaman Petai Cina, (b) Bunga Muda, (c) Bunga Tua, 

(d) Buah, dan (e) Daun.  

(Sumber: Dokumen pribadi) 

 

2.1.3 Kandungan Kimia Daun Petai Cina 

Petai cina memiliki banyak manfaat dan kegunaan. Manfaat dan kegunaan 

tersebut petai cina memiliki banyak kandungan diantaranya adalah Alkoloid, 
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Flavonoid, dan Tanin (Sartinah, 2010). Petai cina sangat berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi obat-obat tradisional dan untuk penyakit infeksi karena, 

kandungan dan manfaat yang masih sangat banyak dan masih belum banyak 

diketahui dan dikembangkan (Busmann, 2010). 

Alkoloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri, dengan cara 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga 

lapisan dinding sel tidak berbentuk secara utuh dan mengaibatkan kematian sel 

(Dewanti, 2010). Flavonoid berfungsi sebagai antibakteri dengan cara membentuk 

senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu intergritas 

membran sel bakteri. Flavonoid merupakan senyawa fenol yang memiliki sifat 

kooggulator protein. Tanin dapat mengerutkan dinding sel atau membran sel 

sehingga mengganggu permebilitas sel tidak dapat melakukan aktifitas hidup 

sehingga pertumbuhan terhambat atau mati (Juliantina, 2009). Senyawa yang 

terkandung dalam isolat aktif daun petai cina merupakan senyawa yang dapat 

menghambat antibakteri dan berasal dari daun petai cina. Senyawa tersebut adalah 

lupeol yang terdpat pada daunnya saja (Sartinah, 2010). 

 

2.1.4 Distribusi Petai Cina 

Petai cina tersebar secara luas di Mexico dan Amerika Tengah pada tahun 

1520 saat datangnya orang Spanyol ke negara tersebut. Akhir abad ke-20 lebih 

menyebar luas sampai ke Filipina, dari sini penggunaan sebagai tanaman peneduh 

untuk tanaman perkebunan, kayu bakar dan sebagai pakan ternak makin meluas. 

Sebelum tahun 1950-an hanya satu varietas yang dikenal yaitu varietas “common” 

dari sub-species leucocephala. Kemudian muncul nama-nama untuk tanaman ini 

seperti varietas Hawaii (tipe shrubby) yang sebetulnya tidak berasal dari Hawaii, 
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Peru (tipe low branching) tidak berasal dari Peru, Salvador (tipe arboreal) yang 

juga tidak berasal dari Salvador. Varietas Cunningham yang telah banyak dikenal 

dibudidayakan di Indonesia yang berasal dari Australia, hasil persilangan antara 

tipe varietas Salvador dengan tipe varietas Peru (Dalimartha, 2008). 

 

2.1.5 Syarat Tumbuh Petai Cina 

Pada umumnya tanaman petai cina dapat tumbuh baik pada daerah yang 

memiliki iklim tropis yang hangat (suhu hariannya sekitar 25-30°C), dan berada 

pada ketinggian di atas 1000 mdpl hal ini dapat menghambat pertumbuhan. Akan 

tetapi, petai cina ini dapat tumbuh baik di wilayah dengan kisaran curah hujan 

650-3.000 mm pertahun (Benih, 2011). 

 

2.1.6 Pembudidayaan Petai Cina 

Tanaman petai cina dapat tumbuh dengan menggunakan cara tanam yaitu 

dengan cara vegetatif dan generatif. Cara vegetatif merupakan cara yang 

dilakukan dengan cara cangkok dan steak akan tetapi, hal ini jarang dilakukan dan 

digunakan, karena lebih banyak mengalami kegagalan. Cara yang kedua yaitu 

dengan cara generatif cara ini adalah cara yang sering dan umum di lakukan, cara 

generatif dengan menggunakan biji menumbuhkan biji. Bijinya disebarkan pada 

media, lalu disiram dengan air secukupnya kemudian dijaga keembapannya tanah, 

dan terakhir dipupuk dengan pupuk organik (Yuniarti, 2008). 

Menanam dengan cara biji akan mendapat lebih banyak keuntungan antara lain : 

1. Pohonnya lebih kuat karena, mempunyai susunan akar yang baik. 

2. Tidak mudah mengalami stagnasi akibat kekeringan, karena memiliki akar 

dalam. 
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2.1.7 Manfaat Petai Cina 

Petai cina memiliki banyak manfaat mulai dari akar, batang, daun, biji dan 

bunganya. Biji dan daun dapat digunakan sebagai obat diabetes (kencing manis), 

patah tulang, cacingan, bisul, terlambat haid, radang ginjal (nephiritis) dan susah 

tidur (Yuniarti, 2008). Daun petai cina dapat digunakan sebagai pakan ternak dan 

batang pohonnya dimanfaatkan sebagai perabot dan kayu bakar (Arifin, 2013). 

Selain itu bijinya juga dapat dimanfaatkan sebagai makanan tradisional seperti 

botok. 

 

2.1.8 Senyawa yang Bersifat Antibakteri pada Petai Cina 

Menurut Igoli et al (2008), berdasarkan analisis data spektra UV, IR, GC-

MC dan 1H-NMR, isolat yang diperoleh dari ekstrak daun petai cina mengarah 

pada senyawa lupeol. Spektra ultra violet senyawa aktif hasil isolasi menunjukkan 

adanya absorbansi maksimum pada panjang gelombang (λ maks) 214 nm. Lupeol 

menunjukkan serapan pada λ maks (MeOH) 210 nm. Selain itu hasil uji aktivitas 

antibakteri dari ekstrak daun petai cina menunjukkan bahwa ekstrak washbenzene 

hanya aktif terhadap bakteri Sthapylococus  Aureus. 

Selain senyawa lupeol senyawa kimia yang dapat menghambat antibakteri 

yaitu alkaloid dimana alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri, 

mekanismenya dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada 

sel bakteri dan dinding sel tidak terbentuk utuh yang akan mengakibatkan 

kematian sel. Alkaloid termasuk dalam senyawa fenol tumbuhan dan umumnya 

sebagai bahan yang mempunyai kemampuan untuk membunuh kuman (Olvia, 

2015). 
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2.2 Bakteri Shigella dysentriae 

2.2.1 Deskripsi Bakteri Shigella dysentriae 

Shigella merupakan bakteri gram negatif yang bersifat fakultatif anaerobik 

dengan beberapa kekecualian yaitu, tidak merugikan laktosa tetapi merugikan 

karbohidrat yang lainnya dan menghasilkan asam tetapi tidak menghasilkan gas. 

Habitat alamiah Shigella terbatas pada saluran pencernaan manusia dan hewan, 

dimana sejumlah spesies menimbulkan disentri basiler.  

 

2.2.2 Klasifikasi Shigella dysentriae  

Klasifikasi S. dysenteriae menurut Krieg et al., (2010) adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Filum  : Verrucomicroba 

Kelas  : Opitutae 

Ordo   : Opitutales 

Famili   : Enterobacteriaceae 

Genus   : Shigella 

Spesies  : Shigella dysenteriae 

Klasifikasi pada spesies Shigella tergantung pada karakteristik biokimia 

dan antigeniknya. Menurut Dewi (2013) menyatakan bahwa Shigella dysentriae 

memiliki struktur antigen yang kompleks dan sebagian besar bakteri ini memiliki 

struktur antigen O yang juga dimiliki oleh spesies bakteri enteric lainnya. Antigen 

O (somatic) merupakan bagian dari dinding sel bakteri dan resisten terhadap 

pemanasan, alkohol, dan zat asam. Bagian tubuh antigen O Shigella adalah 

polisakarida. Spesifisitas serologiknya bergantung pada polisakarida tersebut. 
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 Berikut merupakan klasifikasi Shigella berdasarkan grup antigen O yaitu 

(Sumber: Jawetz, 2005): 

Tabel 2.1. Klasifikasi Shigella dysentriae Berdasarkan Grup Antigen O 

No Identifikasi saat ini Grup Antigen O 

1. S. dysenriae A 

2. S. flexneri B 

3. S. boydii C 

4. S. sonneii D 

 

2.2.3 Morfologi Shigella dysentriae 

Shigella adalah suatu bakteri dari famili Enterobacteriaceae, yang bersifat 

gram negatif berbenruk batang, nonmotil, dan bersifat fakultatif anaerob. Shigella 

merupakan bakteri patogen yang dapat menyebabkan penyakit shigellosis (disentri 

basiler). Koloni Shigella berbentuk basil (bulat), transparan dengan pinggiran utuh 

mencapai diameter kira-kira 2 mm dalam 24 jam dengan pertumbuhan optimim 

pada suhu 37°C. Bakteri ini tidak meragikan laktosa tetapi meragikan karbohidrat 

dan glukosa. Menghasilkan asam tetapi tidak menghasilkan gelembung (Jawetz, 

2005 ). Bakteri Shigella dysentriae adalah bakteri yang paling parah karena dapat 

menghasilkan eksotoksin yang memiliki sifat neurotoksin dan enterotoksin 

(Pelezar dan Chan, 1988). 

 

Gambar 2.2 Bakteri Shigella dysentriae 

(Sumber: https://pixgood.com/shigella-dysentriae.html).  
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Morfologi Shigella yaitu batang ramping, tidak berkapsul, tidak bergerak, 

tidak membentuk spora, gram negatif, koloninya konveks, bulat, transparan 

dengan sisi pinggir utuh mencapai diameter kira-kira 2 mm dalam 24 jam 

(Nathania, 2008). Shigella dysenteriae adalah bakteri yang sering menyebabkan 

disentri dan gejala yang dominan adalah demam disertai diare (Santoso et al., 

2009). 

 

2.2.4 Habitat dan Penyebaran Bakteri Shigella dysentriae 

Habitat alami Shigella dysentriae pada saluran pencernaan manusia, dan 

bakteri tersebut dapat tumbuh subur pada usus besar manusia dan binatang yang 

menyusui. Shigella dysentriae memproduksi eksitoksin yang tidak tahan panas 

yang dapat mempengaruhi usus dan susunan saraf. Shigella dysentriae 

penyebarannya terbatas pada saluran pencernaan, selain itu Shigella dysentriae 

juga jarang menyebar kealiran darah. Bakteri Shigella dysentriae dapat 

menyebakan penyakit yang menular (Doughari J.H, 2007) 

 

2.2.5 Patogenesis Shigella dysentriae 

Infeksi Shigella hampir selalu terbatas pada saluran cerna, jarang terjadi 

inveksi ke aliran darah. Shigella sangat menular, dosis infektifnya adalah 103 

organisme, sedangkan pada Salmonela dan Vibrio biasanya 105-108. Proses 

patologi yang penting adalah invasi ke sel epitel mukosa, dengan cara 

menginduksi fagositosis, kemudian keluar dari vukola fagositik, bermultiplikasi 

serta menyebar didalam sitoplasma sel epitel, setelah itu akan menyebar kesel-sel 

lain. Mikroabses yang terjadi di dinding usus besar (kolon) dan bagian terakhir 

usus halus (ileum) menyebabkan nekrosis membran mukosa, pendarahan dan 
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pembentukan pseudomembran pada daerah luka (Jawetz et al, 2007). Menurut 

Setyawan dalam Adyanastri (2012), menyatakan bahwa Shigella menyebabkan 

inflamasi pada dinding usus (diare inflamatorik), dimana akan menimbulkan 

kerusakan mukosa usus sehingga terjadi produksi mukus yang berlebihan, 

eksudasi air serta elektrolit ke dalam lumen, gangguan absorbsi air elektrolit dan 

dapat menurunkan keasaman lambung karena infeksi Shigella dapat menyebabkan 

serangan infeksi yang lebih berat lagi. 

 

2.2.6 Penyakit 

Salah satu contoh bakteri yang dapat menyebabkan infeksi adalah Shigella 

dysentriae. Shigella merupakan penyebab utama terjadinya disentri basiler, yaitu 

suatu penyakit yang ditandai dengan nyeri perut hebat, diare yang sering dan sakit 

dengan volume tinja sedikit disertai adanya lendir dan darah (Dzen dalam cit 

Prasanty, 2014). 

 

2.2.7 Gejala klinis 

Infeksi bakteri Shigella dapat mengakibatkan diare maupun diare basiler, 

demam, mual, muntah dan juga kejang pada perut, selain itu tinja dapat 

mengandung darah dan lendir. Gejala awal dimulai 1-7 hari (biasanya 1-3 hari) 

setelah eksposur, kemudian berlanjut selama 4-7 hari dan bisa lebih lama lagi. 

Penyakit ini dapat ditularkan melalui miniman, atau melalui kontak langsung serta 

tidak langsung melalui tinja, bahkan lalat pun juga dapat membawa Shigella dan 

mencemari makanan. Seorang penderita diare didalam tinjanya terdapat Shigella 

selama beberapa minggu dan tidak menunjukkan gejala, akan tetapi masih 

menularkan infeksi kepada orang lain (NSW, 2012). 
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2.2.8 Pencegahan dan Pengobatan 

a. Pencegahan 

Pencegahan dapat dilakukan untuk meminimalisir penularan dari bakteri 

Shigella dysenteriae, diantaranya yaitu melalui menjaga kebersihan lingkungan 

(area kamar mandi dan WC), melalui sanitasi lingkungan, perilaku pola hidup 

bersih dan sehat. Selain itu pencegahan penyebaran infeksi adalah dengan 

memutus rantai penularan dari sumber infeksi (tinja) (Anorital dan Andayasari, 

2011).  

b. Pengobatan 

Menurut Setiawan dalam Adyanastri (2012), pengobatan penyakit disentri 

dimulai dengan memberikan cairan intravena atau rehidrasi oral dengan 

menggunakan cairan isotonik yang mengandung elektrolit dan gula dikarenakan 

disentri diawali dengan kehilangan cairan tubuh (dehidrasi). Umumnya infeksi 

Shigella dapat diobati dengan memberikan obat yang mengandung norfloxacin 

400 mg per-oral, ofloxacin 400 mg per-oral, ciprofloxacin 500 mg per-oral 

(2x/hari selama5 hari), maupun Trimethoprim/sulfamethoxazole 160/800 mg per-

oral (tiap 12 jam), dan juga Ampicilin (Eppy, 2009). 

 

2.2.9 Resistensi 

Resistensi antibakteri dapat berkembang secara cepat dikarenakan terjadi 

perpindahan resistensi (resistance transference) antar bakteri sehingga sangat sulit 

untuk diatasi atau diobati. Bakteri-bakteri patogen yang menginfeksi mampu 

mengembangkan mekanisme untuk menghindarkan diri dari efek antibakteri 

dengan cara membentuk enzim yang akan merusak antibakteri sampai pada 

kemampuan modifikasi dari proses metaboliknya (Muhamad, 2014). 
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2.2.10 Epidemilogi 

Shigellosis yang banyak dikenal dengan disentri basiler adalah penyakit 

yang disebabkan karena bakteri Shigella sp. Dimana organise ini menular, dengan 

wabah foodborne diseasesnya. Tidak seperti bakteri penyebab penyakit makanan 

dan minuman, bakteri ini dapat tumbuh pada saluran cerna (NSW, 2008). 

Penyakit diare dapat ditemukan pada seluruh daerah geografis baik inegara yang 

maju ataupun negara yang berkembang seperti indonesia. Di negara maju 

insidensi penyakit diare terdapat 0,5-2 pertahun dan di negara berkembang lebih 

dari negara maju infeksi Shigella biasanya banyak terjadi pada musim panas di 

daerah yang memiliki iklim sedang dan juga terjadi selama musim hujan di daerah 

beriklim tropis. Walaupun infeksi dapat terjadi pada semua usia, kasus paling 

banyak yang terjadi adalah pada anak-anak dengan rentang usia 2-3 tahun (Nor, 

2008). 

Meskipun proporsi penyebaran Shigella dysenteriae masih tergolong 

rendah, tetap diperlukan kewaspadaan karena bakteri ini dapat muncul sebagai 

epidemi. Epidemi inilah yang menyebabkan Shigella dysenteriae resisten terhadap 

antibiotik (Nelson dalam Nor, 2008). 

 

2.3 Pertumbuhan Bakteri 

Bakteri dapat tumbuh dengan melewati beberapa fase diantaranya adalah 

Lag phase yang merupakan fase pertumbuhan lambat karena kebutuhan adaptasi 

dimana bakteri membutuhkan enzim dalam jumlah banyak untuk mencerna 

berbagai macam substrat. Fase kedua adalah log phase (fase eksponensial)  pada 

fase ini bakteri tumbuhan eksponsial secara cepat, dimana selama fase ini semua 

nutrisi dicerna hingga habis pada kecepatan maksimal. Fase berikutnya adalah 
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fase stasioner yang ditandai dengan habisnya nutrisi yang tersedia sehingga sel 

mulai menghentikan aktivitas metaboliknya. Fase ini merupakan masa transisi 

menuju dormansi yaitu fase penurunan (Prasetyo, 2009). 

 

2.4 Antibakteri dan Pengaruhnya 

2.4.1 Anti bakteri ideal 

Antibakteri yang ideal yang sesuai harus memiliki sifat-sifat menhambat 

atau membunuh patogen dengan cara merusak inang (Host), bersifat bakterisida 

bukan bakteriostatik, tidak menyebabkan resiten pada kuman, berspejtrum luas, 

tidak bersifat alergenik atau menimbulkan efek samping bila dipergunakan dlam 

jangka waktu yang lama, tetap aktif dalam plasma, cairan badan dan eskuadat, 

larut di dalam air serta stabil, Bacterisidal level di dalam tubuh cepat dicapai dan 

bertahan untuk waktu yang lama (Menkes RI, 2010). 

 

2.4.2  Mekanisme Kerja Antibakteri 

Antibiotik tersebar di alam dan memegang peranan penting dalam 

mengatur populasi mikroba dalam tanah, air, kerjanya. Antibiotik yang banyak 

digunakan dar genus Becillus, Penicillium, dan Streptomyces. Sebelum antibiotik 

digunakan untuk keperluan pengobatan infeksi, maka perlu lebih dahulu duji 

efeknya terhadap spesies bakteri tertentu, pada medium agar yang telah disebari 

spesies bakteri tertentu diletakkan beberapa kepingan kertas yang masing-masing 

mengandung antibiotik yang diuji dalam konsentrasi tertentu. Dan setelah itu 

dibiarkan selama 24 jam kemudian tidak ditemukan pertumbuhan bakteri sekitar 

kepingan-kepingan kertas tersebut, maka hal ini berarti bakteri tercekik 

pertumbuhannya oleh antibiotik yang terkandung didalam kertas. Besar kecilnya 

daerah kosong yang terdapat pada sekitar jepingan kertas itu sesuai dengan 
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konsentrasi antibiotik yang terkandung di dalamnya. Mekanisme antibiotik 

dengan cara mengganggu bagian-bagian yang peka di dalam sel yaitu, dengan 

antibiotik yang mempengaruhi dinding sel, antibiotik yang mengganggu fungsi 

mempran sel, antibiotik yang menghambat sintesis protein, serta antibiotik yang 

menghambat asam nukleat (Waluyo, 2016). 

 

2.5 Pengendalian Mikroorganisme dengan Antimikroba 

2.5.1 Antimikroba 

Dorland dalam Istiqomah (2012) menyatakan bahwa antimikroba adalah 

agen yang dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisme atau menghambat 

pertumbuhannya. Secara umum, menurut Dzen (2003) antimikroba sebaiknya 

memiliki sifat sebagai berikut : 

1. Menghambat atau membunuh patogen tanpa merusak hospes. 

2. Bersifat bakterisidal dan bukan bakteriostatik. 

3. Tidak menyebabkan resistensi pada kuman. 

4. Berspektrum luas. 

5. Tidak bersifat alergenik atau tidak menimbulkan efek samping apabila 

digunakan dalam jangka waktu yang lama. 

6. Tetap aktif dalam plasma, cairan tubuh atau eksudat. 

7. Larut dalam air dan stabil. 

8. Kadar bakterisidal dalam tubuh cepat dan bertahan untuk waktu yang lama. 

Mekanisme kerja obat antimikroba dapat dikelompokkan menjadi lima 

kelompok utama yaitu: perusakan dinding sel, perusak permeabilitas sel, 

menghambat kerja enzim, dan menghambat sintesis protein dan sintesia asam 

nukleat (Pelezar dan Chan, 1988). 



23 

 

 

 

1. Antimikroba yang menghambat sintesis dinding sel mikroba  

Dinding sel bakteri terdiri dari jaringan makromolekuler yang dinamakan 

peptidoglikan dan hanya ditemukan pada dinding sel bakteri. Penicilin dan 

beberapa antibiotik lain menghambat sintesis peptidoglikan, sehingga 

menyebabkan bakteri tidak dapat mensintesis bahan utama penyusun dinding 

selnya yang mengakibatkan bakteri tersebut mengalami lisis. Sel tubuh manusia 

tidak memiliki peptidoglikan, sehingga fungsi kerja pada antimikroba memiliki 

kadar toksisistas yang rendah bagi inang (Tortora, 20011). 

2. Antimikroba yang merusak permeabilitas sel mikroba 

Sitoplasma sel hidup dibatasi oleh membran sitoplasma yang berperan 

sebagai barier permeabilitas selektif, membawa fungsi transport aktif dan 

kemudian mengontrol komposisis internal sel. Jika fungsi integritas membran 

sitoplasma dirusak, maka makromolekul dan ion akan keluar dari sel, kemudian 

sel rusak atau terjadi kematian (Jawetz, 2008). 

3. Antimikroba yang menghambat kerja enzim mikroba. 

Aktivitas enzim pada suatu mikroorganisme dapat terhambat secara 

kompetitif oleh suatu substansi (anti metabolit) yang sangat mirip dengan substrat 

normal suatu enzim. 

4. Antimikroba yang menghambat sintesis protein mikroba 

Sistesis protein merupakan hal yang paling penting bagi tiap sel, baik sel 

prokariotik maupun eukariotik. Salah satu perbedaan diantara sel prokariotik 

dengan eukariotik adalah pada struktur ribosomnya. Sel eukariotik (mamalia) 

memiliki ribosom 80S ribosom sedangkan pada sel prokariotik (bakteri) memiliki 

ribosom 70S ribosom. Hal ini menerangkan mengapa antimikroba dapat 
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menghambat sintesis protein tanpa mempengaruhi ribosom pada sel eukariotik 

(mamalia) (Tortora, 20011). 

5. Antimikroba yang menghambat sintesis asam nukleat mikroba. 

Antimikroba ini bekerja dengan cara menghambat proses replikasi DNA 

atau menghambat sintesis mRNA pada proses transkripsi pada proses pembelahan 

sel mikroorganisme (Tortora, 20011). 

 

2.6 Faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Zat antimikroba 

Menurut Irianto (2006) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

aktivitas zat antimikroba in vitro yang meliputi : 

1. pH lingkungan 

pH medium sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jenis mikroba. 

Kebanyakan bakteri memiiliki pH optimum dimana bakteri dapat tumbuh dengan 

baik yakni pH 6,5-7,5 atau pH netral. Bakteri Shigella dysentriae memiliki pH 

optimum 7,0-7,5 (Dzen, 2003) 

2. Komponen- komponen medium 

Kesesuaian media sangat penting terhadap pertumbuhan bakteri. Garam 

sangat menghambat streptomisin. Protein serum dapat mengikat penisilin dalam 

jumlah yang berbeda, yakni 40% untuk metisilin hingga 96% untuk eksasilin. 

3. Stabilitas Obat 

Pada suhu inkubator, beberapa zat antimikroba kehilangan aktivitasnya. 

Sebagai contoh klortetrasiklin sangat cepat menjadi nonaktif dan penisilin lebih 

lambat, sedangkan sterptomisin, kloramfenikol dan polimiksin B dapat stabil 

dalam waktu yang lama. 
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4. Takaran inokulum 

Semakin besar inokulum bakteri, maka kesensitifan organisme akan 

semakin rendah. Disamping itu, kemungkinan terjadinya mutan resisten juga akan 

lebih besar. Semakin besar inokulum, maka daerah hambat akan semakin kecil. 

Oleh karena itu, densitas dari inokulum harus disesuaikan dengan sedemikian 

rupa sehingga pertumbuhan koloni tampak bersatu dan tidak sebagai filum yang 

berkesinambungan. 

5. Masa inkubasi 

Waktu inkubasi yang pendek tidak dapat membunuh melainkan hanya 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Semakin lama waktu inkubasi  maka 

semakin besar kemungkinan timbulnya mutan yang resisten untuk berkembang 

biak dengan semakin menurunnya kekuatan antimikroba. 

6. Aktivitas metabolisme mikroorganisme 

Organisme yang sedang aktif dan tumbuh lebih sensitif terhadap aktivitas 

antimikroba daripada yang sedang berada dalam fase istirahat. Sedangkan 

mikroorganisme yang sedang berada pada fase nonaktif dapat bertahan dalam 

waktu lama dalam kontak dengan antimikroba, meskipun organisme ini pada 

awalnya sangat sensitif terhadap antimikroba tersebut. 

 

2.7 Media Biakan 

Pada pembiakan mikroba di dalam laboratorium memerlukan media yang 

berisi zat hara serta lingkungan pertumbuhan yang sesuai dengan mikro 

organisme. Media biakan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme 

dalam bentuk padat, semi-padat, dan cair. Media padat yang diperoleh dengan 

menambahkan agar, berasal dari ganggang merah. Agar yang digunakan dalam 
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media ini sebagai pemadatan karena tidak dapat diuraikan oleh mikroba, dan 

membeku pada suhu diatas 45%. Serata kandungan agar sebagai bahan pemadat 

dalam media sebesar 1,5-2,0%. 

Setelah media disiapkan kita tdak dapat menggunakannya langsung akan 

tetapi, kita harus melakukan sterilisasi dahulu. Karena jika tidak dilakukan 

sterilisasi akan terjadi pencemaran serta akan ada pertumbuhan kekeruhan pada 

bakteri. Sterilisasi dengan cara menggunakan autoclaf dengan tekanan uap air, 

sehingga suhu dapat mencapai 121OC dan tekanan 15 lbs atau 1 atm selama 15 

menit (Waluyo, 2016). 

 

2.8 Cara Penggesekan atau Penggoresan 

Untuk memperoleh koloni yang terpisah sewaktu melakukan goresan harus 

memperhatikan : 

1. Menggunakan jarum ose yang telah diinginkan untuk menggores 

permukaan lempengan agar (media). Jarum ose yang panas akan 

mematikan mikroorganisme, sehingga tidak terjadi pertumbuhan pada 

goresan. 

2. Sewaktu menggores, jarum ose dibiarkan menggesek di atas permukaan 

media. Agar yang luka akan mengganggu pertumbuhan mikroorganisme, 

sehingga sulit diperoleh koloni yang terpisah. 

3. Menggunakan tutup cawan petri untuk melindungi permukaan supaya 

terhindar dari pencemaran pada penggoresan berikutnya. 

4. Menggunakan tutup cawan petri untuk melindungi permukaan supaya 

terhindar dari pencemaran. 
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5. Membalikkan media agar untuk mencegah air kondensi jatuh diatas 

permukaan sehingga dapat terjadi penyebaran koloni. 

Ada beberapa teknik penggoresan yang sering digunakan antara lain: 

1. Goresan T 

Teknik ini membagi lempengan dibagi menjadi 3 bagian dengan huruf T 

pada bagian luar dasar cawan petri, menginokulasi daerah I sebanyak 

mungkin daerah gerakan sinambung, panaskan ose dan biarkan dingin 

kembali, goresan ulang daerah I sebanyak 3-4 kali dan teruskan goresan di 

daerah II, pijarkan kembali ose dan biarkan dingin kembali, prosedur diatas 

diulang kembali untuk daerah III. 

2. Goresan kuadrat 

Teknik ini sama dengan goresan T, hanya lempengan agar dibagi menjadi 

empat. 

3. Goresan Radial 

Goresan dimulai dari bagian pinggir lempengan, pijarkan sengkelit yang 

diinginkan kembali, putar lempengan agar 90o dan buat goresan terputus di 

atas goresan pijarkan ose 

4. Goresan Sinambung 

Ambil satu mata ose suspensi dan goresan setengah permukaan lempengan 

agar, jangan pijarkan ose, putar lempengan 180o, gunakan sisi mata ose 

yang sama dan gores ada sisa permukaan lempengan agar. 
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Gambar 2.3 Macam Goresan: (a) Goresan T, (b) Goresan Radian, (c) Goresan 

Kuadran, dan (d Goresan Sinambung.  

(Sumber: https://belajarbiokimia.files.wordpress.com/2013/08/gores.jpg) 

 

2.9 Uji Aktifitas Antibakteri 

2.9.1 Metode  

Menurut Jawetz et al dalam Setyawan (2009), untuk menentukan kepekaan 

bakteri patogen terhadap antimikroba dapat dilakukan dengan dua metode berikut, 

yaitu: 

a. Metode Dilusi 

Metode dilusi ini menggunakan media cair atau padat. Kemudian inokulasi 

bakteri atau uji dan dieramkan. Uji kepekaan menggunakan metode dilusi media 

padat akan memakan waktu dan penggunaannya dibatasi hanya pada keadaan 

tertentu saja, sedangkan untuk uji kepekaan cara dilusi media cair dengan 

menggunakan tabung reaksi, tidak praktis sehingga jarang dipakai oleh peneliti. 

b. Metode Difusi 

Metode yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah metode 

difusi agar, menggunakan kertas cakram atau kertas saring yang berisi sejumlah 

obat tertentu, kemudian ditempatkan pada media padat yang sebelumnya telah 

diinokulasikan bakteri uji. Setelah diinkubasi, diameter zona hambat sekitar 

a b 

c d 
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cakram akan digunakan untuk mengukur kekuatan hambatan obat atau biasa yang 

sering disebut zona hambat. 

 

2.9.2 Mekanisme Kerja Antibakteri 

Mekanisme kerja terjadinya infeksi pencernaan atau penyakit diare 

meliputi penempelan bakteri pada sel epitel dengan atau tanpa kerusakan invasi 

mukosa, mukosa, dan produksi enterotoksin atau sitotoksin (Ciesla dan Guerrant, 

2003). Contoh bakteri yang bisa menyebabkan diare adalah Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli dan Salmonella typhi. Selain itu mekanisme kerja 

antibakteri suatu senyawa yang berada di sel dapat dibedakan atas beberapa 

kelompok seperti, menghambat sintesis dinding sel, menghambat fungsi membran 

sel, menghambat sintesis protein dan menghambat sintesis asam nukleat 

(Puspitasari et al, 2012). 

Menurut Hardman; Katzung dalam Wadud (2014) mekanisme kerja 

antibakteri suatu senyawa terhadap sel dapat dibedakan atas beberapa kelompok 

yaitu: 

a. Menghambat sintesisi dinding sel 

Bakteri memiliki lapisan luar yaitu dinding sel untuk mempertahankan 

bentuk dan ukurannya. Dinding sel mengandung polimer kompleks peptidoglikan 

yang terdiri dari polisakarida dan polipeptida, hanya saja lapisan peptidoglikan 

pada dinding sel bakteri Gram positif cenderung lebih tebal dibandingkan pada 

bakteri Gram negatif. Mekanisme penghambatan sintesis dinding sel oleh 

senyawa adalah dengan cara menghambat biosintesis dari peptidoglikan. 
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b. Menghambat fungsi membran 

Membran sitoplasma bekerja sebagai barier permeabilitas selektif yang 

berfungsi untuk transpor aktif, sehingga dapat mengontrol komposisi internal sel 

yang jika terganggu akan menyebabkan makromolekul dan ion di dalam sel dapat 

keluar sehingga menyebabkan kerusakan bahkan kematian sel. 

c. Menghambat sintesis protein 

Protein merupakan penyusun utama dari struktur sel dimana semua reaksi 

metabolisme dikatalisis oleh enzim dari protein untuk menghasilkan energi. 

Senyawa yang memiliki suhu dan konsentrasi tinggi akan menyebabkan koagulasi 

serta denaturasi terhadap protein dan asam nukleat. 

d. Menghambat sintesis asam nukleat 

Beberapa senyawa kimia sintetik dan alami, merupakan inhibitor sintesa 

DNA dan RNA. Sehingga senyawa yang menghambat akan mempengaruhi 

pembentukan komponen penyusun asam nukleat (Purin dan Pirimidin) serta dapat 

mempengaruhi polimerasi nukleotida menjadi asam nukleat. 

 

2.9.3 Faktor yang Mempengaruhi Kerja Antibakteri 

Faktor yang dapat mempengaruhi kerja antibakteri, antara lain konsentrasi 

antibakteri, jumlah bakteri, spesies bakteri, adanya bahan organik, suhu, dan pH 

lingkungan, media yang digunakan, dan tingkat ketelitian peneliti (Pelezar dan 

Chan dalam Pratiwi, 2008). Faktor lain yang mempengaruhi ukuran daerah 

penghambatan atau zona hambat yaitu sensitivitas organisme, medium kultur, 

kondisi inkubasi (suhu, waktu dan pH), kecepatan zat berdifusi dalam agar, 

konsentrasi mikroorganisme, dan juga komposisi media. Menurut Susanto et al 
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(2012) menyatakan bahwa batasan zona hambat dan respon hambatan 

pertumbuhan bakteri, dapat ditunjukkan berdasarkan tabel klasifikasi berikut : 

Tabel 2.2 Kategori kekuatan zat antibakteri berdasarkan diameter zona 

hambat. 

Diameter Kekuatan Daya Hambat 

Lebih dari 20 mm Sangat baik 

11-2 mm Kuat 

6-10 mm Sedang 

Kurang dari 5 mm Lemah 

 

2.10 Daya  Kerja Zat Aktif Daun Petai cina (Leucaena leucocephala) 

Terhadap Diameter Zona Hambat Shigella dysentriae. 

Tanaman petai cina merupakan tanaman yang mengandung banyak 

manfaat yang dapat digunakan sebagai antibakteri maupun sebagai obat 

tradisional. Salah satu bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan adalah bagian 

daunnya. Menurut Sartinah (2010), daun petai cina memiliki kandungan alkaloid, 

saponin, flavonoid, tanin dan lupeol. Saponin dalam daun Petai cina dapat 

dimanfaatkan sebagai surfaktan alami yang membentuk busa bila dilarutkan 

dalam air dan lebih ramah lingkungan. Karena memiliki kandungan zat kimia itu 

maka daun petai cina memiliki khasiat farmologis yang bekerja secara sinergis. 

Zat kimia yang terdapat dalam daun petai cina yang dapat menghambat 

pertumbuhan dan mematikan bakteri Shigella dysentriae adalah alkoloid, 

flavonoid, dan tanin. Alkoloid yang memiliki kemmpun sebagai antibakteri, 

mekanismenya dengan ara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada 

sel bakteru, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan 

menyebabkan kematian sel. Flavonoid berfungsi sebagai antibakteri dengan cara 

membentuk senyawa kompoleks terhadap protein ektraseluler yang mengganggu 

integritas membran sel bakteri (Juliantina, 2009). Dalam organ daun petai cina 
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terdapat alkoloid sekitar 0,1%, Harborne (1987:79) menyatakan bahwa alkaloid 

termasuk senyawa fenol tumbuhan, dan senyawa fenol pada umumnya adalah 

tergolong sebagai bahan yang mempunyai kemampuan untuk membunuh kuman. 

Tanin 10,15% senyawa ini dapt mengerutkan dinding sel atau membrn sel 

sehingga mengganggu permebilitas, sel tidak dapat melkukan aktifitas hidup 

sehingga pertumbuhan atau bahkan mati. Selain itu. juga akan mempengaruhi 

membran sitoplasma dengan cara fenol menyerang lapisan batas sel dan merusak 

semipermeabilitas membran sitoplasma. Sehingga sel menjadi permeabel dan 

mengakibatkan terjadinya plasmolisis (proses rusaknya membran sitoplasma 

akibat peningkatan konsentrasi dalam jaringan) sehingga menyebabkan keluarnya 

cairan sitoplasma bersama bahan penting lainnya, kemudian sel rusak atau 

Shigella dysentriae mati. Dapat dilihat dari adanya daerah jernih disekitar peper 

disk yang sudah ditetesi ekstrak daun petai cina. 

Selain alkoloid, flavonoid serta tanin terdapat juga lupeol yang merupakan 

senyawa yang terkandung pada isolat aktif antibakteri dari daun petai cina.  

Ekstrak washbenzen daun petai cina aktif terhadap bakteri S. aureus pada 

penelitian Artisinah (2016). Senyawa yang terkandung pada isolat aktif antibakteri 

dari daun petai cina diperkirakan adalah lupeol. 

Menurut Heymann (2008) bakteri Shigella dysenteriae termasuk dalam 

suku Enterobacteriaceae dan merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk 

batang atau basil. Bakteri tersebut lebih sensitif terhadap ekstrak metanol, hal ini 

disebabkan oleh perbedaan struktur dinding sel pada bakteri gram positif dengan 

gram negatif. Dinding sel bakteri gram negatif mengandung lipid atau lemak 

dalam persentase lebih tinggi, sedangkan bakteri gram positif mengandung lemak 
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yang lebih sedikit. Dinding sel gram negatif juga jauh lebih tipis dibandingkan 

bakteri gram positif, sehingga memperbesar permeabilitas dinding sel gram 

negatif sehingga antibakteri lebih mudah menembus dinding sel bakteri gram 

negatif (Purwantoro et al, 2010). 

   

2.11 Sumber Belajar 

2.11.1 Pengertian Sumber Belajar 

Keberhasilan proses belajar mengajar di dalam kelas dipengaruhi oleh 

beberapa komponen antara lain: guru, siswa, dan juga sumber belajar. Peranan 

sumber belajar dalam proses belajar mengajar adalah dapat memberikan pesan 

atau informasi kepada siswa. Sumber belajar tidak lain adalah segala sesuatu  

yang bisa dimanfaatkan sebagai proses belajar mengajar, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, sebagaian maupun keseluruhan sumber belajar tersebut. 

Yang dapat di dapatkan dari luar diri peserta didik (lingkungan) atau yang 

melengkapi diri mereka pada saat pelajaran berlangsung (Bustari, 2005). 

Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat mempermudah 

peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, 

dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Sumber belajar madalah bahan-

bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses pembelajaran, sumber 

belajar dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, 

lingkungan sekitar, dan sebagainya yang tersedia di sekitar lingkungan belajar 

yang berfungsi untuk membantu optimalisasi hasil belajar dan pemahaman siswa 

tentang materi yang di pelajari (Mulyasa, 2006). 
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2.11.2 Pengelompokkan Sumber Belajar 

Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi enam jenis menurut 

Prastowo (2015) adalah sebagai berikut : 

1. Pesan yaitu informasi yang akan disampaikan oleh komponen lain; dapat 

berbentuk ide, fakta, maknadan data. 

2. Orang merupakan yang bertindak sebagai penyimpan dan menyalurkan 

pesan yaitu adalah guru,instruktur, siswa, ahli, nara sumber, tokoh 

masyarakat, pimpinan lembaga, tokoh karier. 

3. Bahan adalah barang-barang yang berisikan pesan untuk disampaikan 

dengan menggunakan peralatan. Kadang-kadang bahan itu sendiri sudah 

merupakan bentuk penyajian contohnya: buku,transparansi, film, slides, 

gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, dan 

komik. 

4. Alat atau perlengkapan barang-barang yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang terdapat pada bahan misalnya: perangkat keras, 

komputer, radio, televisi, VCD/DVD, kamera, papan tulis, generator, 

mesin, mobil, motor, alat listrik, obeng dan sebagainya. 

5. Pendekatan, metode, teknik prosedur atau langkah-langkah tertentu dalam 

menggunakan bahan, alat, tata tempat, dan orang untuk menyampaikan 

pesan misalnya: disikusi, seminar, pemecahan masalah, simulasi, 

permainan, sarasehan, percakapan biasa, diskusi, debat, talk show. 

6. Lingkungan merupakan pesan yang diterima oleh pelajar misalnya: ruang 

kelas, studio, perpustakaan, aula, teman, kebun, pasar, toko, museum, 

kantor. 
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2.11.3 Bentuk Sumber Belajar 

Menurut Prastowo (2015), adapun yang dimaksud dengan bentuk-bentuk 

sumber belajar tersebut, diantaranya adalah: 

1. Buku, yakni lembar kertas berjilid baik berisi tulisan maupun lembar 

kosong. 

2. Majalah, yakni terbitan berkala yang mencangkup berbagai liputan 

jurnalistik pandangan mengenai topik aktual. 

3. Brosur, yakni bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang 

disusun secara sistematis. 

4. Poster, yakni plakat yang dipasang di tempat umum. 

5. Ensiklopedia, yakni buku yang menghimpun keterangan maupun uraian 

mengenai ilmu pengetahuan yang disusun menurut abjad. 

6. Film, yakni selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar 

negatif (sebagai potret) atau gambar positif (sebagai tayangan yang 

diputar). 

7. Model, yakni barang tiruan kecil dengan bentuk persis dengan tiruannya. 

8. Transparasi, yakni barang yang tembus cahaya untuk menayangkan tulisan 

atau gambar melalui layar proyektor. 

9. Studio, yakni ruang tempat bekerja atau sebagai ruang untuk menyiarkan 

sesuatu. 

10. Wawacara, yakni tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk 

dimintai pendapat maupun keterangan mengenai suatu hal. 

11. Permainan, yakni sesuatu hal yang digunakan untuk bermain atau 

dipermainkan. 
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2.11.4 Manfaat Sumber Belajar 

Dalam pemanfaatan sumber belajar secara lebih luas, maka perlu sumber 

belajar secara lebih luas, maka perlu diperhatikan bagi seorang guru untuk 

memahami terlebih dahulu beberapa kualifikasi yang dapat menunjuk pada 

sesuatu untuk dipergunakan sebagai sumber belajar dalam proses belajar 

mengajaran. Sebaiknya, guru perlu mempertimbangkan sebelum mengambil 

keputusan untuk menentukan sumber belajar apa yang akan di pilihnya. Dengan 

memperhatikan dan memilih mana sumber belajar yang cocok, maka diharapkan 

pembelajaran benar-benar berjalan dengan baik dan tujuan dari pembelajaran 

tercapai. Sumber belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang 

meliputi perubahan kecendrungan manusia seperti sikap, minat, atau nilai dan 

perubahan kemampuannya yakni peningkatan kemampuan untuk melakukan 

berbagai jenis performance (kinerja) serta mencari kesempurnaan hidup 

(Komalasari, 2010). 

 

2.11.5 Tinjauan tentang Handout 

Handout adalah bahan pembelajaran yang dibuat ringkas. Bahan ajar ini 

bersumber dari beberapa literatur yang relevan terhadap kompetensi dasar dan 

materi pokok yang diajarkan kepada peserta didik. Bahan ajar ini diberikan 

kepada peserta didik guna memudahkan mereka saat mengikuti proses 

pembelajaran. Dengan demikian, bahan ajar ini tentunya bukanlah suatu bahan 

ajar yang mahal, melainkan ekonomis dan praktis (Pratowo, 2011). 

 

2.11.6 Fungsi Handout  

Menurut Prastowo (2011) fungsi handout antara lain: 

a. Membantu peserta didik agar tidak perlu mencatat. 
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b. Sebagai pendamping penjelasan pendidik. 

c. Sebagai bahan rujukan peserta didik. 

d. Memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar. 

e. Pengingat pokok-pokok materi yang diajarkan. 

f. Memberi umpan balik. 

g. Menilai hasil belajar. 

 

2.11.7 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

Sumber belajar merupakan komponen yang sangat penting dalam proses 

belajar mengajar dan mempunyai banyak manfaat, sehingga dengan memasukkan 

sumber belajar secara terencana, maka suatu kegiatan belajar mengajar akan lebih 

efektif dan efisien dalam usaha pencapaian tujuan rencana pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Pengimplementasian sumber belajar di dalam proses 

pembelajaran sudah tercantum dalam kurikulum saat ini, bahwa proses 

pembelajaran yang efektif adalah proses pembelajaran yang menggunakan 

berbagai ragam sumber belajar (Syukur, 2008). 

Guru dapat menggunakan berbagai sumber belajar untuk proses 

pembelajaran, baik yang ada disekitar sekolah halaman maupun yang ada pada 

kelas itu sendiri. Penyediaan sumber belajar yang cukup menunjang terhadap 

pelaksanaan pembelajaran yang berfungsi sebagai perantara, sehingga 

memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran (Komalasari, 2010). 

 

2.11.8 Sumber Belajar Biologi dalam Bentuk Hand Out 

Hand out merupakan bahan tertulis yang siapkan oleh seorang guru untuk 

memperbanyak pengetahuan peserta didik. Termasuk pada media ajar cetak 
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(printed). Hand out berasal dari bahasa Inggris yang berarti informasi, berita atau 

surat lembaran. Hand out termasuk media cetak yang meliputi bahan-bahan yang 

disediakan di atas kertas untuk pengajaran dan informasi belajar. Hand out 

biasanya diambil dari beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan materi 

yang diajarkan atau kompetensi dasar dan materi pokok yang harus dikuasai oleh 

peserta didik. Hand out biasanya merupakan bahan ajar yang tertulis dan 

diharapkan dapat mendukung bahan ajar lainnya atau penjelasan dari guru 

(Siswoyo, 2008). 

Adapun cara penulisan hand out adalah harus memenuhi hal-hal berikut : 

1. Sesuai dan dijabrkan dari silabus dan RPP 

2. Ringkasan tetapi komprehensif 

3. Diperkaya dengan berbgai rujukan 

4. Dilengkapi dengan gambar dan bagan 

5. Dilengkapi dengan pertanyaan atau latihan dan tugas. 

Menurut Rusman (2008), selain kriteria tersebut hand out juga harus 

memenuhi isi dan bentuk yang sesuai, tetapi selama ini belum ada standar 

mengenai isi an bentuk hand out. Rapi pada umumnya handout memuat tiga hal : 

1. Pedahuluan 

2. Bagian teks atau isi hand out 

3. Serta pelengkap. 
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2.12 Kerangka Konsep 

Gambar 2.5 Kerangka Konsep Pengaruh Berbagai Konsentrasi Ekstrak Daun 

Petai Cina (Leucaena leucocephala) Terhadap Zona Hambat 

Bakteri Shigella dysenteriae (Dimanfaatkan Sebagai Bahan Ajar 

Biologi). 

 

2.13 Hipotesis  

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka diatas daat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

a. Terdapat perbedaan zona hambat bakteri Shigella dysentriae setelah 

pemberian ekstrak daun petai cina (Leucaena leucocephala). 
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b. Terdapat perbedaan zona hambat bakteri Shigella dysentriae setelah

pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun petai cina (Leucaena

leucocephala).

c. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar SMA

dalam bentuk handout.
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