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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

 

 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Seledri 

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi 

Seledri merupakan tanaman terna tegak dengan ketinggian kurang lebih 50 

cm, semua bagian tanaman memiliki bau yang khas, memiliki bentuk batang 

bersegi, bercabang, memiliki ruas, dan tidak berambut, memiliki buah berwarna 

putih kecil menyerupai payung termasuk bunga majemuk, memiliki daun 

menyirip berwarna hijau dan bertangkai, dan memiliki tangkai daun yang berair. 

Tanaman seledri dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah maupun tinggi dan 

dapat dipanen setelah berumur enam minggu setelah penanamannya (Junaedi et 

al., 2013). 

 
Gambar 2.1 Seledri (Apium graveolens L) 

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2018) 

 

Menurut Rukmana (1995) kedudukan tanaman seledri dalam taksonomi 

tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut: 
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Kingdom : Plantae 

Divisi : Spermatophyta 

Kelas : Dicotyledonae 

Ordo : Umbelliferales 

Family : Umbelliferae 

Genus : Apium 

Spesies : Apium graveolens L 

Seledri merupakan tanaman tahunan yang berbentuk semak atau rumput. 

Dalam kehidupn sehari-hari seledri biasanya digunakan sebagai bahan pelengkap 

dalam makanan karena memiliki cita rasa yang khas dan renyah. Susunan tubuh 

tanaman seledri terdiri dari daun, tangkai daun, batang, dan akar. Seledri 

merupakan tanaman tahunan yang berbentuk semak atau rumput. Dalam kehidupn 

sehari-hari seledri biasanya digunakan sebagai bahan pelengkap dalam makanan 

karena memiliki cita rasa yang khas dan renyah. Susunan tubuh tanaman seledri 

terdiri dari daun, tangkai daun, batang, dan akar. Daun seledri bersifat majemuk, 

menyirip ganjil dengan anak daun antara 3 sampai 7 helai. Tepi daun pada 

umumnya beringgit dan berujung runcing. Tulang-tulang daun menyirip dengan 

ukuran panjang 2 sampai 7,5 cm dan memiliki lebar 2 sampai 5 cm. Tangkai daun 

tumbuh tegak keatas atau ke pinggir batang dengan panjang sekitar 5 cm dan 

berwarna hijau atau hijau keputih-putihan (Rukmana, 1995; Hariana, 2006). 

Batang seledri pendek sehingga seolah-olah tidak kelihatan. Sistem 

perakaran menyebar ke semua arah pada kedalam 30 sampai 40 cm. Berdasarkan 

habitusnya, seledri dibagi menjadi 3 golongan yaitu : 
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1. Seledri daun (Apium graveolens L. var. secalinum Alef). Ciri khas seledri 

ini adalah terletak pada tata cara panennya yang dicabut batang atau tangkai 

daunnya. 

2. Seledri potongan (Apium graveolens L. var. sylvestre Alef). Jenis seledri ini 

biasanya dipanen dengan cara memotong tanaman pada pangkal batangnya 

dan bagian akar tidak ikut diambil. 

3. Seledri berumbi (Apium graveolens L. var. rapaceum Alef). Seledri ini 

biasanya yang dipanen hanya daunnya saja dengan bagian yang lain tidak 

ikut dipanen. Ciri khas seledri berumbi adalah pada bagian pangkal 

batangnya yang membengkak merupakan umbi (Rukmana, 1995). 

Jenis seledri yang banyak di temukan di Indonesia adalah jenis seledri daun. 

Seledri tidak tergolong sebagai sayuran utama yang dikonsumsi, namun lebih 

banyak digunakan sebagai bahan pelengkap maupun bumbu dalam makanan 

(Baskhara, 2008). 

2.1.2 Kandungan kimia 

Kandungan kimia yang terkandung di dalam seledri (Apium graveolens L) 

adalah flavonoid, saponin, tanin 1%, minyak atsiri 0,033%, flavo-glukosida 

(apiin), apigenin, fitosterol, kolin, lipase, pthalides, asparagine, zat pahit, vitamin 

(A, B dan C) dan alkaloid. Apigenin berkhasiat hipotensif. Apigenin berkhasiat 

hipotensif. Menurut Setiawan (2003), kandungan kimia di dalam daun seledri 

(Apium graveolens L) sangatlah banyak dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh, 

kandungan kimia dalam daun seledri per 100 gr bahan mentah (daun segar) dapat 

dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Kandungan kimia dalam daun seledri per 100 gr bahan mentah. 

No  Komponen Jumlah 

1.  Air 93 ml 

2.  Lemak 0,1 gr 

3.  Karbohidrat 4 gr 

4.  Protein 0,9 gr 

5.  Serat 0,9 gr 

6.  Kalsium 50 mg 

7.  Besi 1 mg 

8.  Fosfor 40 mg 

9.  Yodium 150 mg 

10.  Kalium 400 mg 

11.  Magnesium 85 mg 

12.  Vitamin A 130 IU 

13.  Vitamin K 15 mg 

14.  Vitamin C 15 mg 

15.  Riboflavin 0,05 mg 

16.  Tiamin 0,03 mg 

17.  Nikotinamid 0,4 mg 

(Sumber: Setiawan, 2003) 

2.1.3 Manfaat  

Seledri dikenal memiliki manfaat untuk menurunkan hipertensi dan bau 

mulut. Menurut Lingga (2010) manfaat seledri diantaranya adalah: 

1. Mencegah tekanan darah 

Seledri kaya akan asam amino arginin. Arginin adalah golongan asam 

amino esensial yang ketika masuk ke tubuh akan terurai menjadi aspartate 

dan amoniak. Arginin juga merupakan peluruh kencing (diuretic) yang 

dalam kerjanya dapat meningkatkan jumlah air kencing. 

2. Mencegah mual dan muntah 

Seledri memiliki sifat sedatif (penenang) sehingga sangat cocok jika 

digunakan untuk mencegah rasa mual dan muntah. 

3. Mencegah pertumbuhan mikroba 
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Beberapa penelitian menunjukkan bahwa seledri memiliki kemampuan 

bakterisida. 

2.1.4 Senyawa yang Bersifat Antibakteri 

Senyawa dalam seledri (A. graveolens) yang memiliki kandungan 

antibakteri adalah flavonoid dan tanin. Senyawa flavonoid merupakan hasil dari 

metabolit sekunder terbesar yang dimiliki tanaman seledri. Flavonoid merupakan 

golongan senyawa fenol yang memiliki aktifitas antioksidan, antiinflamasi, 

antihepatotoksik, antitumor, dan antimikrobial. Daun seledri segar sebanyak 100 

gram memiliki kandungan flavonoid yaitu apigenin 5,3-16 μmol, glikosida 

apigenin18-51 μmol, glokosida luteolin 7,1-21 μmol, dan glikosida chrysoeriol13-

38 μmol.Flavonoid merupakan golongan senyawa polar yang memiliki gugus 

hidroksil tidak tersubstitusi (Sukandar  et al., 2006; Majidah et al., 2014). 

Pelarut yang digunakan untuk mengekstrak flavonoid dari jaringan 

tumbuhan adalah pelarut polar seperti etanol, methanol, etilasetat, atau campuran 

dari masing-masing pelarut. Pelarut-pelarut tersebut memiliki daya polaritas yang 

cukup tinggi sehingga jika digunakan untuk mengekstrak senyawa polar akan 

menghasilkan ekstrak yang lebih banyak (Kusnadi & Devi, 2017). 

Tabel 2.2 Kandungan flavonoid pada ekstrak seledri 

Ekstrak sampel (μl) Rata-rata kadar (mg/100g sampel) 

5 16,58 

10 20,79 

20 22,47 

25 24,71 

(Sumber: Kusnadi & Devi, 2017) 

Kandungan pada seledri yang memiliki sifat antibakteri adalah flavonoid, 

saponin, dan tanin. Flavonoid merupakan kumpulan dari polifenol yang terdiri 
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dari 15 atom karbon (C) yang tersusun dalam konfigurasi C6–C3–C6’ yaitu dua 

cincin aromatic yang dihubungkan oleh yang dapat atau tidak dapat membentuk 

cincin ketiga. Ketiga cincin tersebut diberi tanda A, B, dan C. tiap atom karbon 

diberi penomoran menggunakan angka biasa untuk untuk cincin A dan C serta 

angka aksen untuk cincin B (Majidah et al., 2014). 

 
Gambar 2.2 Struktur flavonoid 

(Sumber: Kusnadi & Devi, 2017) 

 

2.1.5 Daya Kerja Zat Antibakteri 

Mekanisme kerja antibakteri dari flavonoid ada 3 cara, yaitu menghambat 

sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sitoplasma, dan menghambat 

sistem metabolisme. Mekanisme kerja antibakteri dari saponin adalah dengan cara 

berinteraksi dengan kolesterol pada membran sel sehingga menyebabkan 

membran sel mengalami modifikasi lipid yang nantinya akan mengganggu 

kemampuan bakteri untuk berinteraksi dengan membran yang sudah mengalami 

modifikasi tersebut. Mekanisme kerja tanin adalah dengan cara mengkoagulasi 
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protoplasma sel bakteri yang telah mengalami lisis akibat senyawa flavonoid dan 

saponin (Majidah et al., 2014). 

 

2.2 Tinjauan Tentang Hand Sanitizer 

Menurut Khaerunnisa et al., (2015), Hand sanitizer merupakan cairan 

pmbersih tangan yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang 

berbahan dasar alkohol dengan cara pemakaian langsung di tangan tanpa dibilas 

menggunakan air.Produk hand sanitizer mengandung antiseptik yang digunakan 

untuk membunuh kuman di tangan yang terdiri dari alkohol dan triklosan yang 

merupakan bahan kimia yang dapat mencegah multiplikasi organisme pada 

permukaan tubuh dengan cara menghambat pertumbuhan dan aktivitas 

metaboliknya atau bahkan membunuhnya (Larasati & Apriliana, 2016). 

Hand sanitizer merupakan cairan pembersih tangan yang digunakan untuk 

membunuh mikroorganisme dengan pemakaian tanpa dibilas yang berbahan dasar 

alkohol. Menurut CDC (Center for Disease Control) hand sanitizer terbagi 

menjadi dua yaitu hand sanitizer yang mengandung alkohol dan tidak 

mengandung alkohol. Hand sanitizer dengan kandungan alkohol 60- 95 % 

memiliki efek anti mikroba yang lebih baik dibandingkan dengan hand sanitizer 

tanpa kandungan alkohol. Kandungan aktif yang sering ditemukan pada hand 

sanitizer di pasaran adalah 62% etil alkohol yang dapat membunuh bakteri 

(Larasati & Apriliana, 2016). 

Gel merupakan salah satu sediaan yang cukup digemari sebagaihand 

sanitizer. Bahan pembentuk gel yang disebut gelling agent yaitu carbopol dan 
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HPMC. Carbopol adalah bahan pembentuk gel yang mudah didispersikan oleh air 

dengan konsentrasi yang biasa digunakan dalam pembuatan hand sanitizeradalah 

0,05-2%. HPMC (hidroksipropilmetilselulosa) adalah bahan pembentuk gel yang 

memiliki stabilitas kekentalan yang baik pada suhu ruang meskipun disimpan 

dengan jarak waktu yang cukup lama. Selain itu, HPMC adalah bahan yang tidak 

beracun dan non-iritatif, memiliki stabilitas fisik yang optimal, memiliki resistensi 

yang baik terhadap serangan mikroba, menghasilkan daya sebar yang baik pada 

kulit, mendinginkan, tidak menyumbat pori-pori kulit, mudah dicuci dengan air, 

dan pelepasan obatnya baik (Afianti & Murukmihadi, 2015). 

Gel pembersih tangan yang beredar di pasaran pada umumnya berbahan 

aktif alkohol yang digunakan sebagai antiseptik/desinfektanseperti etanol (60-

90%), propanol (60-70%), isopropanol (70-80%). Selain alkohol bahan aktif yang 

biasa digunakan adalah trilosan dengan konsentrasi 0,05-2%. Penggunaan 

triklosan yang berlebihan dapat membunuh bakteri patogen dan non-patogen, 

penyebab penyakit jantung dan gagal jantung serta sel-sel manusia (Sukawaty,  et 

al., 2017).  

 

2.3 Tinjauan Tentang Bakteri Staphylococcus aureus 

2.3.1 Klasifikasi dan Morfologi 

Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif, yang hidup berpasangan 

dan berantai pendek atau bergerombol, tidak membentuk spora, tidak berkapsul, 

dan dinding selnya mengandung dua komponen utama yaitu peptidoglikan dan 

asam teikhoat. Metabolisme bakteri ini dilakukan secara aerob dan anaerob. 
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Kingdom : Eubacteria 

Phylum : Fimicutes 

Class  : Bacilli 

Family  : Staphylococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Spesies : Staphylococcus aureus 

 

Gambar 2.3 Staphylococcus aureus 

(Sumber: Ecolab, 2018) 

 

Staphylococcus adalah sel yang berbentuk bola dengan garis tengah sekitar 

1μm dan tersusun dalam kelompok tak beraturan. Staphylococcus aureus 

merupakan bakteri pathogen gram positif yang mudah tumbuh pada kebanyakan 

medium bakteriologis dalam keadaan aerob maupun anaerob (Diyantika et al., 

2014). 

2.3.2 Habitat dan Penyebarannya 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri pathogen gram positif yang 

mudah tumbuh pada kebanyakan medium bakteriologis dalam keadaan aerob 

maupun anaerob. Staphylococcus aureus banyak ditemukan di lingkungan hidup 
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manusia. S. aureus dapat menyebabkan penyakit infeksi pada manusi. Bakteri ini 

dapat ditemukan pada kulit, kelenjar kulit,selaput lendir, luka dan umumnya 

merupakan penyebab radang tenggorokan, infeksi kulit (bisul) serta infeksi sistem 

saraf pusat dan paru-paru. Penyebaran S. aureus dapat terjadi secara langsung 

yaitu dengan berjabat tangan dan bersentuhan serta secara tidak langsung yaitu 

dengan memakan makanan yang terinfeksi (Diyantika et al., 2014). 

2.3.3 Pencegahan dan Pengobatan 

Pencegahan dan pengobatan yang dapat dilakukan adalah mengurangi 

penyebaran sebelum menyebar ke tubuh dengan cara menjaga kebersihan tangan. 

Kebersihan tangan dapat dilakukan dengan mencuci tangan, penggunaan hand 

sanitizer, dan penggunaan sarung tangan. Sabun cuci tangan dan hand sanitizer 

yang digunakan harus memiliki kandungan antibakteri agar S. aureusdapat 

terhenti pertumbuhannya atau bahkan mati (Diyantika et al., 2014). 

 

2.4 Pertumbuhan Bakteri 

Fase pertumbuhan pada bakteri ketika ditumbuhkan pada kultur curah 

(batch culture) ada 4, yaitu fase adaptasi (lag phase), fase perbanyakan 

(exponential phase), fase statis (stationer phase), dan fase kematian (death phase). 

1. Fase Adaptasi (Lag Phase) 

Ketika sel dalam fase statis dipindahkan ke media baru, sel akan melakukan 

proses adaptasi. Proses adaptasi yang dilakukan meliputi sintesis enzim baru yang 

sesuai dangan medianya dan pemulihan terhadap metabolit yang bersifat toksik 

(misalnya asam, alcohol, dan basa) pada saat di media lama. 
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Pada fase adaptasi tidak terjadi pertambahan jumlah sel. Namun, terjadi 

pertambahan volume sel karena pada fase statis biasanya sel melakukan 

pengecilan ukuran. Fase adaptasi ini dapat dihindari (langsung ke fase 

perbanyakan) jika sel di media lama dalam kondisi fase perbanyakan dan 

dipindahkan ke media baru yang kompisisnya sama dengan media lama 

(Purwoko, 2007). 

2. Fase Perbanyakan (Exponential Phase) 

Setelah sel memperoleh kondisi ideal dalam pertumbuhannya maka sel akan 

melakukan pembelahan. Pembelahan sel merupakan persamaan eksponensial 

maka disebut juga fase eksponensial. Pada fase perbanyakan jumlah sel meningkat 

sampai batas tertentu (tidak terdapat pertambahan bersih jumlah sel) sehingga 

memasuki fase statis. Pada fase ini, sel melakukan konsumsi nutrient dan proses 

fisiologis lainnya. Pada fase ini produk senyawa yang dihasilkan merupakan 

senyawa yang disekresi oleh sel bakteri. Senyawa yang diinginkan pada fase 

perbanyakan adalah etanol, asam laktat, dan asam organik lainnya yaitu asam 

amino, asam lemak, dan lain sebagainya (Purwoko, 2007). 

3. Fase Statis (Stationer Phase) 

Ada beberapa bakteri yang tidak melakukan pembelahan dengan beberapa 

alasan yaitu, nutrient habis, akumulasi metabolik toksik (misalnya alkohol, asam, 

dan basa), penurunan kadar oksigen, dan penurunan nilai a_ (ketersediaan air). 

Pada fase statis, biasanya sel melakukan adaptasi terhadap kondisi yang kurang 

menguntungkan. Adaptasi tersebut dapat menghasilkan senyawa antibiotika dan 

antioksidan (Purwoko, 2007). 
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4. Fase Kematian (Death Phase) 

Penyebab utama kematian adalah autolysis sel dan penurunan energi seluler. 

Beberapa bakteri hanya mampu bertahan beberapa jam selama fase statis dan 

akhirnya masuk ke fase kematian. Penyebab utama kematian adalah autolysis sel 

dan penurunan energi seluler. Beberapa bakteri hanya mampu bertahan beberapa 

jam selama fase statis dan akhirnya masuk ke fase kematian. Namun, ada 

beberapa jenis bakteri yang mampu bertahan setelah fase statis selama beberapa 

hari, minggu, bahkan tahun yaitu dengan mengubah sel menjadi spora (Purwoko, 

2007). 

 
Gambar 2.4 Fase pertumbuhan bakteri pada culture curah; 1 fase adaptasi; 2 fase 

perbanyakan; 3 fase statis; 4 fase kematian 

(Sumber:Purwoko, 2007) 

 

2.5 Antibakteri dan Pengaruhnya 

Kebanyakan dari antibakteri memiliki daya kerja mengganggu sistem 

metabolisme bakteri dan penyusunan komponen makromolekul sel bakteri seperti 

penghambatan pembentukan dinding sel dan penghambatan sintesis protein. 

Antibakteri bersifat bakteriosida dan bakteriostatik. Sifat tersebut memiliki daya 

kerja yang berbeda. Bakteriosida adalah kemampuan yang dimiliki oleh 
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antibakteri untuk membunuh bakteri, sedangkan bakteriostatik adalah kemampuan 

menghambat pertumbuhan bakteri yang dimiliki oleh antibakteri. Bakteriosida 

adalah kemampuan yang dimiliki oleh antibakteri untuk membunuh bakteri, 

sedangkan bakteriostatik adalah kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri 

yang dimiliki oleh antibakteri. pH yang dimiliki oleh zat antibakteri sangat 

berpengaruh pada pertumbuhan bakteri. Semakin tinggi pH maka pertumbuhan 

bakteri akan terus berjalan (bersifat resistensi) sedangkan semakin rendah pH 

maka pertumbuhan bakteri akan terhambat (Irianto, 2006; Dwidjoseputro, 2005). 

 

2.6 Media Biakan 

Media biakan atau yang biasa disebut dengan media pertumbuhan bakteri 

yaitu bahan yang digunakan sebegai media untuk menumbuhkan mikroorganisme. 

Media biakan biasanya mengandung air, karbon, energi, mineral, garam organik, 

vitamin dan zat pengatur tumbuh (ZPT). Media biakan memiliki syarat yaitu harus 

mampu mengoptimalkan pertumbuhan mikroorganisme dengan maksimal. Media 

biakan yang biasa digunakan adalah NA (Nutrient agar) dan GNA (Glukosa 

nutrient agar). NA (Nutrient agar) adalah media biakan yang dibuat dari 

campuran-campuran bahan alami dan kimia yang berbebentuk padat 

(Dwidjoseputro, 2005). 

 

2.7 Cara Penggoresan 

Streaking (penggoresan) merupakan salah satu cara yang digunakan untuk 

memindahkan bakteri ke media biakan. Caranya adalah dengan membengkokkan 
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ujung kawat inokulasi, kemudian ujung tersebut disentuhkan di suatu koloni 

bakteri lalu digesekkan pada permukaan media biakan padat yaitu NA (nutrient 

agar). Di tunggu hingga lebih dari 12 jam kemudian akan tampak koloni-koloni 

yang tersebar di permukaan media biakan (Dwidjoseputro, 2005). 

 

2.8 Derajat Keasaman (pH) 

pH adalah sebuah istilah kimia yang digunakan untuk menunjukkan derajat 

keasaman. pH disimbolkan dengan angka 1 s.d 14, pH = 7 menunjukkan bahwa 

larutan bersifat netral, pH < 7 menunjukkan bahwa larutan bersifat asam, dan pH 

> 7 menunjukkan bahwa larutan bersifat basa. Skala pH yang menunjukkan angka 

adalah bersifat logaritmis (Sutresna, 2007). pH yang terlalu asam akan 

mengakibatkan iritasi pada kulit sedangkan pH yang terlalu basa akan 

mengakibatkan kulit kering dan bersisik. Oleh karena itu, sesuai dengan 

persyaratan pH untuk kulit yaitu 4,5 – 6,5 (Azkiya et al, 2017). 

 

2.9 Viskositas  

Viskositas adalah suatu ketahanan dari substansi (bahan) terhadap gerak 

aliran. Viskositas biasanya disebut juga sebagai tingkat kekentalan suatu zat cair. 

Kekentalan merupakan sifat cairan yang berkaitan erat dengan hambatan suatu 

cairan uji pada saat mengalir. Semakin tinggi tingkat viskosistas (kekentalan) 

maka akan dapat mengakibatkan zat aktif yang terkandung dalam sediaan semakin 

sulit untuk dilepaskan (Hardjono, 2015; Tissos & Kamus, 2014) 
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2.10 Penelitian yang Relevan 

Identifikasi mikroorganisme pada tangan tenaga medis dan paramedis yang 

dilakukan oleh Pratami, et al., (2013) di Unit Perinatologi Rumah Sakit Abdul 

Moeloek Bandar Lampung, mendapatkan data bahwa bakteri yang ada pada 

tangan antara lain adalah Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Serratia liquefacients, Serratia marcescens, 

Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, Citrobacter freundii, 

Salmonella sp,Basillus cereus, dan Neisserria mucosa. Persentase jumlah bakteri 

dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 
Gambar 2.5 Mikroba pada tangan 

(Sumber: Pratamiet al., 2013) 

 

Penelitian lain yang telah dilakukan oleh Khaerati dan Ihwan (2015) tentang 

uji efek antibakteri ekstrak etanol herba seledri terhadap Escherichia coli dan 

Staphylocccus aureus. Konsentrasi ekstrak yang digunakan adalah 0,5%, 1%, 2&, 

dan 4%. Pada bakteri uji Escherichia colimenghasilkan zona hambat dengan 

konsentrasi 0,5% adalah 15,2, konsentrasi 1% adalah 17,3, konsentrasi 3% adalah 

19,4, dan konsentrasi 4% adalah 20,83. Pada bakteri uji Staphylocccus aureus 
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menghasilkan zona hambat dengan konsentrasi 0,5% adalah 18,5, konsentrasi 1% 

adalah 20,3, konsentrasi 3% adalah 21,3, dan konsentrasi 4% adalah 22,2. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Wirantika (2006) tentang uji 

antibakteri minyak atsiri, eksrak etanol, fraksi petroleum eter dan fraksi air dari 

ekstrak etanol daun seledri terhadap Staphylocccus aureus dan Escherichia coli. 

Konsentrasi yang digunakan dalam penelitian adalah 25%, 50%, 75%, da 100%. 

Pada bakteri uji Staphylocccus aureus menghasilkan zona hambat dengan 

konsentrasi 25% adalah 4,18 ± 0,08 mm, konsentrasi 50% adalah 4,97 ± 0,06 mm, 

konsentrasi 75% adalah 5,70 ± 0,17 mm, dan konsentrasi 100% adalah 6,67 ± 

0,45 mm. Pada bakteri uji Escherichia coli menghasilkan zona hambat dengan 

konsentrasi 25% adalah 5,80 ± 0,09 mm, konsentrasi 50% adalah 7,00 ± 0,10 mm, 

konsentrasi 75% adalah 8,10 ± 0,53 mm, dan konsentrasi 100% adalah 12,53 ± 

0,21 mm. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Nurwaini dan Nasihah (2018), tentang 

pembuatan hand gel dari ekstrak daun jambu biji dengan penggunaan konsentrasi 

ekstrak 10%, 15%, dan 20%, penggunaan CMC-Na 5%, penggunaan gliserin 

10%, penggunaan propilen glikol 5%, dan aquades 100ml menghasilkan hand gel 

yang homogen, pH normal untuk kulit yaitu 4,9-5,0, viskositas yaitu 140-167 

dPas,daya sebar yaitu 2,47 cm
2
, dan aktivitas antibakteri hand gel terhadap E. coli 

dengan konsentrasi 10% diameter zona hambat 13,5 ± 0,0 mm, konsentrasi 15% 

diameter zona hambat 13,5 ± 0,1 mm, konsentrasi 20% diameter zona hambat 

13,0 ± 0,1 mm. Peningkatan konsentrasi ekstrak daun jambu biji dalam hand gel 

tidak menunjukkan perubahan aktivitas antibakteri yang bermakna. Hand gel yang 
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telah dibuat menunjukkan rentang pH 4,89-5,01 yang sesuai dengan persyaratan 

sediaan tropical yaitu 4,5-6,5. 

 

2.11 Tinjauan Tentang Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam 

kegiatan belajar yang memungkinkan individu mmperleh pengetahuan, kemapuan, 

sikap, keyakinan, eosi, dan perasaan. Media sebagai sumber belajar adalah alat 

bantu auditif dan audiovisual. Penggunaan sumber belajar harus disesuaikan 

dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan perumusan tujuan (Sitepu, 2014). 

Menurut Yunanto (2004) sumber belajar adalah bahan yang mencakup 

media belajar, alat peraga, dan alat permainan untuk memberi informasi maupun 

berbagai keterampilan kepada anak dan orang dewasa yang berperan 

mendampingi anak dalam belajar. Sumber belajar dapat berupa tulisan, gambar, 

foto, narasumber, benda alamiah, dan benda hasil budaya. Sumber belajar 

merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada siswa 

dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, dan keterampilan dalam 

proses belajar mengajar (Ikhsan et al., 2017). 

Menurut Abdullah (2012) Sumber belajar adalah semua sumber seperti 

pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar yang dimanfaatkan oleh peserta didik 

sebagai sumber untuk kegiatan belajar sehingga dapat meningkatkan kualitas 

belajarnya.Sumber belajar dapat diklasifikasikan menjadi sumber belajar berbasis 

manusia, cetakan, visual, audio-visual, dan komputer.Sumber belajar memiliki 

fungsi yaitu: 
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a. Meningkatkan produktivitas pembelajaran 

b. Memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual  

c. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran 

d. Pembelajaran lebih berwarna dan bermakna 

e. Memberikan pengetahuan yang bersifat langsung 

f. Penyajian pembelajaran yang lebih luas 

Menurut Abdullah (2012) bentuk-bentuk sumber belajar dapat berupa: 

1. Pesan: informasi dalam bahan ajar berupa dongeng dan hikayat. 

2. Orang: seperti guru, instruktur, siswa, ahli, dan narasumber. 

3. Bahan: seperti buku, leaflet, banner, grafik, dan komik. 

4. Lingkungan: seperti ruang kelas, perpustakaan, aula, taman, dan museum. 

Belajar berbasis sumber belajar dapat memberikan keuntungan kepada 

peserta didik, seperti: 

a. Memungkinkan untuk menemukan bakat terpendam pada diri seseorang 

yang selama ini tidak tampak 

b. Memungkinkan pembelajaran lebih mudah diserap 

c. Pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif 

Media pembelajaran leaflet adalah salah satu media yang berupa selembaran 

kertas berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah 

dimengerti dan gambar-gambar yang sederhana. Ciri khas dari leaflet adalah 

adanya lipatan yang membentuk beberapa bagian leaflet seolah-olah halaman 

tersendiri. Kelebihan dari leaflet adalah dapat disimpan lama, jangkauan jauh, 

media dicetak unik, membantu media lain. Kekurangan dari leaflet adalah 
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memakan waktu dan mahal, membutuhkan penggunaan fasilitas khusus, dan 

bahan cetakan dalam bentuk fisik (Malina et al., 2014). 

Media pembelajaran leaflet adalah salah satu media yang berupa selembaran 

kertas berisi tulisan dengan kalimat-kalimat yang singkat, padat, mudah 

dimengerti dan gambar-gambar yang sederhana. Ciri khas dari leaflet adalah 

adanya lipatan yang membentuk beberapa bagian leaflet seolah-olah halaman 

tersendiri. Kelebihan dari leaflet adalah dapat disimpan lama, jangkauan jauh, 

media dicetak unik, membantu media lain. Kekurangan dari leaflet adalah 

memakan waktu dan mahal, membutuhkan penggunaan fasilitas khusus, dan 

bahan cetakan dalam bentuk fisik (Malina et al., 2014). 

Berdasarkan landasan teori di atas, hasil penelitian akan dikaji sebagai 

sumber belajar biologi berupa leaflet pada siswa SMA kelas X Kompetensi Dasar 

1.3 materi Archaebateria dan Eubactaeria, ciri, karakter, dan peranannya yang 

diharapkan dapat memberikan gambaran alternatif pemanfaatan bahan alami 

sebagai hand santizer untuk menjaga kebersihan dan higiene tangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 
 

2.12 Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

 

  

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.6 Kerangka konseptual 

Tangan merupakan agen 

pembawa bakteri patogen 

Hand sanitizer di pasaran 

mengandung: 

1. Alkohol : rasa terbakar, 

iritasi kulit, dan kulit 

kering 

 

2. Triklosan : gagal jantung, 

membunuh sel manusia, 

penyakit jantung. 

Staphylococcus aureus Infeksi dan penyakit jika masuk tubuh 

Menjaga kebersihan tangan  

Hand sanitizer 

Hand sanitizer alami dari 

tumbuhan seperti seledri 

(Apium graveolens L.) 

Ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi 

menggunakan etanol 96% 

Pembuatan sediaan hand sanitizer dengan 

konsentrasi ekstrak sebanyak 75%, 50%, 

25%, dan 10% 

Seledri mengandung flavonoid, saponin, 

dan tannin. 

Uji sediaan hand sanitizer 

yang akan dilakukan adalah 

pengujian pH sediaan hand 

sanitizer ekstrak seledri (A. 

graveolens L) 

Uji aktivitas antibakteri 

sediaan hand sanitizer 

terhadap Staphylococcus 

aureus 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai 

bahan media sumber belajar biologi 

berupa “leaflet” pada siswa SMA Kelas X 

Kompetensi Dasar 1.3 Materi 

Archaebacteria dan Eubacteria, cirri, 

karakter, dan peranannya 
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2.13 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uruaian penjelasan diatas, hipotesa dari penelitian yang akan 

dilakukan adalah: 

1. Terdapat perbedaan aktivitas antibakteri sediaan hand sanitizer dalam

menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus atas dasar perbedaan

konsentrasi ekstrak

2. Terdapat perbedaan pH sediaan hand sanitizer ekstrak seledri (Apium

graveolens L) atas dasar perbedaan konsentrasi ekstrak


