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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tanaman Alpukat (Persea americana) 

Tanaman alpukat (Persea americana) pertama kali dibudidayakan di 

Amerika Selatan. Tentara Spanyol setelah menjajah suku Aztek, memperkenalkan 

tanaman ini ke seleluruh dunia. Antara tahun 1920-1930, 20 jenis alpukat 

Amerika Tengah dan Amerika Serikat mulai diperkenalkan ke masyarakat 

Indonesia (Husnia, 2016). 

2.1.1 Taksonomi 

Taksonomi tanaman alpukat adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Laurales 

Famili  : Lauraceae 

Genus  : Persea 

Spesies  : Persea americana Mill (Tene et al., 2016). 

 

Gambar 2.1 Daun Alpukat (Gilbert., 2018) 

2.1.2 Sinonim 

Nama daerah untuk tanaman alpukat (Persea americana Mill) antara lain 

apuket, alpuket, jambu wolanda (sunda), apokat, avokat, plokat (jawa), apokat, 

alpokat, avokat, advokat (Sumatra) (Fauzi, 2008). 

2.1.3 Morfologi 

Pohon alpukat kecil, tinggi 3-10 m, berakar tunggang, batang berkayu, 

bulat, warnanya coklat kotor, banyak bercabang, ranting berambut halus. Daun 

tunggal, bertangkai yang panjangnya 1,5-5 cm, kotor, letaknya berdesakan di 

http://www.plantamor.com/search/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/pattern,lauraceae
http://www.plantamor.com/search/sOrder,dt_pub_date/iOrderType,desc/pattern,persea


 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

ujung ranting, bentuknya jorong sampai bundar telur memanjang, tebal seperti 

kulit, ujung dan pangkal runcing, tepi rata kadang-kadang agak menggulung ke 

atas, bertulang menyirip, panjang 10-20 cm, lebar 3-10 cm (Fauzi, 2008). Daun 

yang tua berwarna hijau tua dengan bagian pucuk berwarna hijau muda hingga 

agak kemerahan (Husnia, 2016). 

Bunganya berbentuk malai, tumbuh dekat ujung ranting dengan jumlah 

banyak, garis tengah 1-1,5 cm, berbulu halus (Adi, 2008). Bunga alpukat 

berwarna putih kekuningan (Hidayat dan Rodame, 2015). Kulit buah alpukat 

bervariasi. Ada yang hijau kekuningan, hijau gelap, ungu kemerahan, atau ungu 

kehitaman. Tekstur kulit ada yang berbintik-bintik dengan titik-titik kuning kecil 

dan ada pula yang berbintik-bintik gelap. Kulit buah lentur dan halus dibagian 

dalam (Husnia, 2016). 

Biji alpukat berbentuk bulat hingga oval. Bagian ini dilapisi dua lapisan 

cokelat tipis yang melekat dibagian inti yang berwarna gading. Buahnya buah 

buni, daging buah alpukat ada yang berbentuk lonjong menyerupai buah pir dan 

ada pula yang bulat. Panjangnya sekitar 5-20 cm. Daging buah saat matang akan 

berwarna kuning kehijauan atau kuning cerah menyerupai konsistensi mentega. 

Beberapa varietas bahkan memiliki serat (Husnia, 2016; Fauzi, 2008). 

2.1.4 Habitat dan Distribusi Geografis 

Buah alpukat bisa dijumpai hampir sepanjang tahun. Tanaman alpukat dapat 

tumbuh di seluruh wilayah Indonesia mulai dari pantai sampai puncak gunung 

(Soeryoko, 2011). Tanaman ini dapat berbuah didataran rendah, tapi akan lebih 

memuaskan bila ditanam pada ketinggian 200 sampai dengan 1.000 m diatas 

permukaan laut (dpl), pada daerah tropik dari subtropik yang banyak curah 

hujannya (Wijoyo, 2008). 

2.1.5 Kandungan Senyawa Alpukat (Persea americana) 

Berdasarkan skrining fitokimia, biji buah alpukat diketahui mengandung 

beberapa senyawa metabolit sekunder, yaitu alkaloid, triterpenoid, tanin, 

flavonoid, dan saponin (Marlinda et al., 2012). Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Arukwe et al., (2012), dihasilkan bahwa sampel yang diteliti 

mengandung fenol, saponin, dan flavonoid dalam jumlah yang cukup. Buah 

Persea americana mengandung lebih banyak lemak dan energi. Benihnya 
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mengandung lebih banyak lemak, protein dan energi. Sedangkan daunnya 

mengandung lebih banyak protein, serat, dan abu. Kandungan mineral sampel 

yang diteliti mengikuti urutan daun> buah> biji dalam hal konsentrasi. 

Tabel II.1 Konstituen Fitokimia Daun, Buah dan Biji Persea Americana. 

Komposisi 
Daun 

(mg/100g) 

Buah 

(mg/100g) 

Biji 

(mg/100g) 

Saponin 1.29±0.08 0.14±0.01 19.21±2.81 

Tannin 0.68±0.06 0.12±0.03 0.24±0.12 

Flavonoid 8.11±0.14 4.25±0.16 1.90±0.07 

Sianogenik glikosida ND ND 0.06±0.02 

Alkaloid 0.51±0.21 0.14±0.00 0.72±0.12 

Fenol 3.41±0.64 2.94±0.13 6.14±1.28 

Steroids 1.21±0.14 1.88±0.19 0.09±0.00 

(Arukwe et al., 2012) 

Tabel II.2 Komposisi Proksimat Daun, Buah dan Biji Persea Americana. 

Parameter 
Daun 

(mg/100g) 

Buah 

(mg/100g) 

Biji 

(mg/100g) 

Kelembapan 5.33±0.62 8.12±0.12 9.92±0.01 

Lemak 4.01±0.16 29.94±1.24 16.54±2.10 

Protein 25.54±2.52 1.60±0.09 17.94±1.40 

Serat 38.40±5.12 2.06±0.33 3.10±0.18 

Abu 19.38±4.34 4.54±1.28 2.40±0.19 

Karbohidrat 7.34±0.41 53.74±3.41 48.11±4.13 

(Arukwe et al., 2012) 
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Tabel II.3 Komposisi Mineral Daun, Buah dan Biji Persea americana 

Mineral 
Daun 

(mg/100g) 

Buah 

(mg/100g) 

Biji 

(mg/100g) 

Sodium 80.42±9.12 16.12±1.19 0.30±0.02 

Calcium 56.13±3.31 210.08±0.17 14.15±3.01 

Magnesium 75.60±13.31 26.89±4.01 26.16±5.90 

Phosphorus 48.89±5.50 51.00±6.12 31.33±6.11 

Potassium 148.92±0.12 385.14±12.01 100.83±5.64 

Zinc 7.21±2.62 0.64±0.03 0.09±0.01 

Iron 14.61±4.18 0.49±0.01 0.31±0.03 

Magnesium 4.84±0.13 0.16±0.11 1.28±0.14 

Copper 5.71±1.26 0.68±0.12 0.98±0.13 

Lead ND ND ND 

Cadmium ND ND ND 

Chromium ND ND ND 

(Arukwe et al., 2012) 

2.1.6 Manfaat Alpukat (Persea americana) 

Buah dan tanaman alpukat dipercaya sejak lama sebagai salah satu sumber 

pengobatan tradisional. Daun alpukat bermanfaat sebagai obat pencernaan, 

keletihan ibu nifas, diuretik, antihipertensi, pembersih ginjal, dan obat luka. 

Minyak biji alpukat dapat meningkatkan kolagen, kaya antioksidan, pemicu 

kolagen, perawat rambut, penghalus kulit, dan meningkatkan kesehatan tubuh. 

Buah alpukat dapat menurunkan kolesterol, mencegah hipertensi, memperbaiki 

kesehatan usus dan mengatasi maag (Husnia, 2016). 

Daun alpukat bermanfaat sebagai diuretik dan menghambat pertumbuhan 

bakteri seperti Staphylococcus sp., Pseudomonas sp., Proteus sp., Escherichea 

sp., dan Bacillus sp. Selain itu, berkhasiat untuk menyembuhkan kencing batu, 

darah tinggi, dan sakit kepala. Daun yang dibuat teh dapat menyembuhkan nyeri 

saraf, nyeri lambung, bengkak saluran napas, dan haid tidak teratur. Biji 

berkhasiat sebagai antiradang, menghilangkan rasa sakit, menyembuhkan 

sariawan mulut, dan mengatasi diabetes mellitus. Bubuk biji dapat 

menyembuhkan  bengkak karena radang (Adi, 2008). 
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Senyawa tanin yang terdapat pada daun, buah dan biji Persea americana 

dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyembuhan luka. 

Senyawa flavonoid yang tinggi dan dapat digunakan sebagai antioksidan, anti-

inflamasi, anti-kanker dan anti-hipertensi. Dan senyawa alkaloid sebagai 

metabolit sekunder tanaman yang penting karena dapat digunakan sebagai obat 

dasar analgesik dan efek bakterisida (Arukwe et al., 2012). 

2.1.7 Tinjauan Aktivitas Antibakteri Tanaman Persea americana 

Alpukat (Persea americana) dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional. 

Penelitian yang dilakukan Anggrella et al., (2014), menunjukkan perbedaan daya 

hambat ekstrak biji alpukat dan menentukan Konsentrasi Hambat Minimum 

terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli dengan Staphylococcus aureus. 

Pengujian daya hambat bakteri dilakukan dengan menggunakan metode sumuran 

dan menggunakan 10 perlakuan konsentrasi ekstrak biji alpukat yaitu 0,1%, 0,2%, 

0,4%, 0,6%, 0,8%, 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, control positif (kloramfenikol) dan 

kontrol negatif (aquades). Hasil uji profil fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak 

biji alpukat mengandung tanin, dan flavonoid. Konsentrasi Hambat Minimum 

(KHM) yang mampu menghambat bakteri Escherichia coli adalah 0,4% dengan 

zona hambat sebesar 0,05 cm, sedangkan Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) 

yang mampu menghambat bakteri Staphylococcus aureus adalah 0,2% dengan 

rerata luas zona hambat sebesar 0,08 cm. Daya hambat ekstrak biji alpukat lebih 

besar terhadap Staphylococcus aureus dari pada Escherichia coli. 

Berdasarkan hasil pengamatan penelitian menunjukkan tentang kandungan 

dari tanaman alpukat (Persea americana) yang mengandung senyawa metabolit 

sekunder. Hasil uji fitokimia memperlihatkan bahwa ekstrak etil asetat daun 

alpukat memiliki senyawa alkaloid, flavonoid dan saponin. Ekstrak etil asetat 

daun alpukat mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus dengan pengujian zona hambat menggunakan metode difusi agar. Semakin 

tinggi konsentrasi ekstrak etil asetat daun alpukat maka semakin besar diameter 

zona hambat yang dibentuk. Hasil pengujian pada konsentrasi 35% memiliki 

diameter zona hambat yakni 12,45 mm. Namun penggunaan konsentrasi tertinggi 

ekstrak etil asetat daun alpukat memiliki rata-rata diameter zona hambat lebih 

kecil dibandingkan diameter zona hambat menggunakan antibiotik streptomisin 
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(21,1 mm) (Andriani et al., 2016). Ekstrak air daun alpukat konsentrasi 17,5%, 

35%, 50% dan 75% mempunyai aktivitas anti bakteri Staphylococcus aureus 

dengan zona hambat sebesar 8,00 ± 0,00 mm, 9,00 ± 0,00 mm, 10,17 ± 0,17 mm, 

11, 17± 0,60 mm (Ismiyati dan Trilestari, 2014). Aktivitas antibakteri ekstrak 

etanol daun Persea americana terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli secara in vitro dengan metode difusi agar menggunakan pencetak 

lubang (punch hole). Hasil konsentrasi hambat minimum (KHM) yang didapat 

yaitu 70 mg/mL dan 50 mg/mL dengan diameter hambat pertumbuhan bakteri 

sebanyak 9,25 mm dan 9,33 mm terhadap bakteri tersebut (Haro et al., 2011). 

2.2 Tinjauan Umum Tanaman Jambu Mete (Anacardium occidentale) 

Tanaman Jambu mete berasal dari benua Amerika. Beberapa negara yang 

dikenal sebagai negara asal jambu mete adalah Brasil, Peru, dan Meksiko. Bangsa 

Spanyol dan Portugis menyebarkan tanaman ini ke seluruh penjuru dunia. Di 

Indonesia, tanaman jambu mete sudah dikenal cukup lama dan kini telah tumbuh 

secara alami hampir diseluruh pelosok nusantara (Djarijah, 2003). 

2.2.1 Taksonomi 

Dalam dunia tumbuhan, jambu mete diklasifikasikan sebagai berikut : 

Divisi : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledonae 

Ordo   : Sapindales 

Famili   : Anacardiaceae 

Genus   : Annacardium 

Species  : Annacardium occidentale, L (Samadi, 2007). 

 

Gambar 2.2 Batang Jambu Mete (John et al., 2018) 
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2.2.2 Sinonim 

Jambu mete (Annacardium occidentale) tersebar diseluruh Nusantara 

dengan nama berbeda-beda antara lain jambu erang dan jambu monyet (Sumatra 

Barat), gayu (Lampung), jambu mede (Jawa Barat), jambu monyet (Jawa Tengah 

dan Jawa Timur), jambu jipang atau jambu dwipa (Bali), dan buah yaki (Bali) 

(Saragih dan Haryadi, 2000). 

2.2.3 Morfologi 

Tanaman jambu mete dapat tumbuh mencapai ketinggian 10-12 meter. 

Tanaman yang berasal dari biji tumbuh lebih tinggi dari pada yang berasal dari 

perbanyakan vegetatif. Kulit batangnya agak tebal dan kasar serta mengandung 

getah (Djarijah, 2003). Batang tanaman jambu mete merupakan batang sejati, 

berbentuk bulat, berkayu, dan keras. Pada batang tumbuh cabang dan memiliki 

banyak ranting sehingga dapat membentuk mahkota. Tanaman jambu mete yang 

dibiarkan tumbuh, dapat mencapai ketinggian antara 10-15 meter (Samadi, 2007). 

Daun tanaman jambu mete merupakan daun tunggal dan upihnya keras 

seperti kulit. Daunnya tumbuh pada cabang dan ranting secara berselang-seling. 

Daun jambu mete berbentuk bulat panjang hingga oval dan membulat atau 

meruncing pada bagian ujungnya. Daun jambu mete berukuran panjang 10-20 cm, 

lebar 5-10 cm, dan panjang tangkai daun 0,5-1 cm. tulang-tulang daun jambu mete 

menyirip. Daun jambu mete yang telah tua berwarna hijau gelap, sedangkan daun 

yang muda berwarna cokelat kemerah-merahan hingga hijau pucat (Cahyono, 

2005). 

Bunga jambu mete terletak pada akhir ranting berbentuk malai. Ada yang 

jantan atau berkelamin dua (bunga sempurna) dimana perbandingan antara bunga 

jantan dengan bunga sempurna adalah 1:6. Sedangkan persarian jambu mete 

terjadi karena peranan serangga atau berlangsung dengan bantuan angin, manusia 

dan terjadi secara alami (Djarijah, 2003). 

Buah jambu mete tediri dua bagian, yaitu buah semu yang mirip jambu air 

dan buah sejati yang berbentuk ginjal. Bagian buah semu sebenarnya adalah 

pedunculus (tangkai buah) yang membesar seolah-olah daging buah normal. 

Panjang buah semu sekitar 4-8 cm dan lebarnya 4-6 cm. Daging buah tebal, 

banyak mengandung air, berserabut, berkulit tipis, dan rasanya sepet. Warna buah 
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semu yang telah masak cukup bervariasi dan tergantung pada varietasnya, yaitu 

mulai dari kuning, merah, orange, keputih-putihan, hingga hijau. Buah sejati 

mempunyai bobot yang berbeda di tiap negara. Biji mete Indonesia panjangnya 

antara 2,0-3,5 cm, lebar 1,5-2,5 cm, dan tebalnya 1,0-2,5 cm. Kulit biji mete 

terdiri dar tiga lapisan. Lapisan paling luar keras disebut epikarp. Lapisan 

berikutnya yang berbentuk seperti sarang tawon yang mengandung minyak kental 

disebut mesokarp. Lapisan ketiga keras disebut endokarp (Saragih dan Haryadi, 

2000). 

Akar jambu mete memiliki akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang 

dapat menembus lapisan tanah hingga kedalaman 50 m. Akar serabut tumbuh 

menyebar secara horizontal dalam tanah. Akar tanaman jambu mete juga 

berfungsi untuk menopang tanaman, penyerapan air dan penyerapan unsur-unsur 

hara dalam tanah (Samadi, 2007). 

2.2.4 Habitat dan Distribusi Geografis 

Jambu mete dapat tumbuh dan hidup dengan baik disemua jenis tanah. Akan 

tetapi jambu mete akan tumbuh lebih baik kalau ditanam pada tanah jenis alluvial, 

laterit, latosol, litosol, padsoli dan tanah magel. Tanaman ini dapat tumbuh 

dengan baik didataran tinggi maupun dataran rendah, tetapi ketinggian optimal 

yang baik adalah 600 meter diatas permukaan laut dengan struktur tanah yang 

gembur tidak berlempung (Djarijah, 2003). 

2.2.5 Kandungan Senyawa Jambu Mete (Anacardium occidentale) 

Buah Anacardium occidentale menggandung kadar air cukup besar juga 

banyak mengandung vitamin C, bahkan kandungan vitamin C sekitar 3-4 kali lipat 

dari kandungan sari buah jeruk (Samadi, 2007). Kandungan kimia dari tanaman 

jambu mete ini adalah tanin yang banyak terkandung di dalam kulit kayu, selain 

itu juga mengandung zat samak, asam galat dan gingkol katekin. Tanin-galat, 

flavonoida, asam anakardiol, asam elagat, senyawa fenol, kardol dan metil kardol 

banyak terkandung di dalam daun. Sedangkan buahnya mengandung protein, 

lemak vitamin (A, B, dan C), kalsium, fosfor, besi dan belerang. Bijinya 

mengandung 40-45% minyak dan 21% protein, minyak biji mengandung asam 

oleat, asam linoleat dan vitamin E (Abdullah et al., 2010) Kulit batang dan daun 
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mengandung tanin. Buah mengandung berbagai vitamin dan mineral serta zat 

penting seperti ester, terpene, dan asam karbolisik (Hidayat dan Rodame, 2015). 

Tabel II.4 Komposisi Kimia Buah Semu Anacardium occidentale Per 100 g 

Komposisi Gizi Kandungan Gizi 

Air 86,1 (g) 

Karbohidrat 12.6 (g) 

Protein 0.8 (g) 

Lemak 0.2 (g) 

Serat 0.6 (g) 

Abu 0.3 (g) 

Ca 0.2 (mg) 

P 19.0 (mg) 

Fe 0.4 (mg) 

Vitamin B1 0.2 (mg) 

Vitamin B2 0.2 (mg) 

Vitamin C 200.0 (mg) 

Niasin 0.5 (mg) 

(Saragih dan Haryadi, 2000) 

Tabel II.5 Komponen Kimia Kacang Anacardium occidentale 

Komponen Persentase 

Air 5,0 % 

Protein 20.0 % 

Lemak 45.0 % 

Karbohidrat 26.0 % 

Serat kasar 1.5 % 

Mineral 1.5 % 

 (Saragih dan Haryadi, 2000) 
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Tabel II.6 Komponen Fitokimia Ekstrak Batang Anacardium occidentale  

Komponen Anacardium 

occidentale 

Alkaloids + 

Tannins + 

Saponins - 

(Ayepola et al., 2009) 

2.2.6 Manfaat Jambu Mete (Anacardium occidentale) 

Tanaman jambu mete banyak dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional 

untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti sembelit, kencing manis, radang 

tenggorokan, sariawan, rematik, digigit ular berbisa, sakit gigi, sakit kulit, 

pembersih mulut, dan pencahar (Hidayat dan Rodame, 2015). Kulit kacang jambu 

mete yang telah diambil bijinya dapat diambil minyaknya untuk bahan obat-

obatan. Kulit batangnya digunakan untuk bahan baku obat-obatan dan bahan baku 

kosmetika (Cahyono, 2014) Kulit batang jambu mete juga dapat dimanfaatkan 

sebagai obat diare (murus), obat kumur bagi penderita sariawan, obat anti-

ngengat, obat penyamak kulit, bahan batik, bahan pembuat tinta, bahan pewarna, 

dan bahan perekat (Suprapti, 2008). 

Daun, kulit kayu dan kulit kacang jambu mete dalam penelitian ini 

memberikan efek larvisida. Analisis fitokimia jambu mete menunjukkan bahwa 

daun, kulit kayu dan kulit kacang kaya akan kandungan asam stearat. Hasil 

fitokimia lain yakni asam tanin, oksalat, glutamat dan glukuronat. Asam stearat 

memiliki nilai tertinggi (4,3 mg / kg) pada daun, sedangkan tanin pada kulit 

kacang memiliki nilai terendah (0,3 mg / kg), jika dibandingkan dengan kulit kayu 

yang memiliki kandungan kimiawi lebih rendah (Nnamani et al., 2011). Senyawa 

fenolik seperti tanin dan flavonoid dalam kulit batang jambu mete memberikan 

efek antibakteri (Tangkuman, 2017). 

2.2.7 Tinjauan Aktivitas Antibakteri Tanaman Anacardium occidentale 

Nursanty dan Zumaidar, 2010, menyatakan bahwa ekstrak n-heksana daun 

dan batang Anacardium occidentale menunjukkan kemampuan antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus dan tidak terhadap Escherichia coli. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa n-heksana daun dan batang Anacardium 
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occidentale dengan konsentrasi 0%, 10%, 20%, dan 30% memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Serta ada kecenderungan semakin 

tinggi konsentrasi ekstrak maka zona hambat yang terbentuk semakin besar. Zona 

penghambatan terbesar dibentuk oleh ekstrak n-heksana daun dan batang 

Anacardium occidentale adalah 3 mm (Nursanty dan Zumaidar, 2010). 

Berdasarkan hasil penelitian Dahake et al (2009), dapat disimpulkan bahwa 

ekstrak petroleum eter dan ekstrak etanol daun Anacardium occidentale Linn yang 

diuji terhadap berbagai bakteri seperti Bacillus subtulis, Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherchia coli mempunyai aktivitas antimikroba. 

Ekstrak etanol memiliki potensi antibakteri yang lebih besar dari pada ekstrak 

petroleum eter (Dahake et al., 2009). Hasil Penelitian dari ekstrak etanol kulit 

batang jambu mete (Anacardium occidentale) menunjukkan adanya aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri yang diambil dari 3 orang penderita sariawan yang 

diuji secara in vitro dengan kontrol positif Siprofloksasin 5g/50L dan CMC 

sebagai kontrol negatif. Pada konsentrasi 20%, 40%, 60%, dan 80% ekstrak etanol 

kulit batang jambu mete menghasilkan jumlah rata-rata pada air liur penderita A 

sebesar 13,5 mm; 12,66 mm; 14,16 mm 14,66 mm. Pada air liur penderita B 

sebesar 14,83 mm; 16,16 mm; 16 mm dan 17,66 mm. Dan pada air liur penderita 

C sebesar 14 mm; 14,16 mm; 15,5 mm dan 14,6 mm (Tangkuman et al., 2017). 

2.3 Tinjauan Umum Staphylococcus aureus 

Staphylococcus merupakan sel Gram positif dimana tumbuh dalam 

kelompok mirip buah anggur. Staphylococcus aureus memperoleh nama dari 

warna kuningnya (walaupun terkadang tumbuh koloni berwarna putih, tanpa 

pigmen). Secara normal, terdapat di bagian enterior hidung dan pada kulit, 

khususnya umum terdapat di daerah perineum. Pada daerah ini, mereka tumbuh 

tidak membahayakan tetapi didaerah lain sangat membahayakan (Gibson,1996). 

Staphylococcus aureus dapat menyebabkan gejala pencernaan dengan 

memproduksi enterotoksin stabil-panas. Jumlah yang diperlukan untuk 

menimbulkan gejala tidak diketahui, tetapi diperkirakan cukup sekitar 1 g/100 g 

makanan (Gould dan Brooker, 2003). 
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2.3.1 Taksonomi  

Divisio   : Protophyta  

Sub divisio  : Schizomycetea  

Classis   : Schizomycetes  

Ordo   : Eubacteriales  

Familia   : Micrococcaceae  

Genus   : Staphylococcus  

Spesies   : Staphylococcus aureus (Salle,1978). 

  

Gambar 2.3 Staphylococcus aureus (Karimela et al., 2017; Phillips, 2017) 

2.3.2 Morfologi dan Identifikasi 

Staphylococcus aureus merupakan kuman berbentuk sferis, bila 

menggerombol dalam susunan yang tidak teratur mungkin sisinya agak rata 

karena tertekan. Diameter kuman antara 0,8-1,0 mikron. Pada sediaan langsung 

yang berasal dari nanah dapat terlihat sendiri, berpasangan, bergerombol dan 

bahkan dapat tersusun seperti rantai pendek. Susunan gerombolan yang tidak 

teratur biasanya ditemukan pada sediaan yang dibuat dari perbenihan padat, 

sedangkan dari perbenihan kaldu biasanya ditemukan tersendiri atau tersusun 

sebagai rantai pendek. Kuman ini tidak bergerak, tidak berspora dan positif Gram. 

Hanya kadang-kadang yang negatif Gram dapat ditemukan pada bagian tengah 

gerombolan kuman, pada kuman yang telah difagositosis dan pada biakan tua 

yang hampir mati (Warsa, 2010).  

Sifat bakteri Staphylococcus aureus berbentuk coccus, Gram positif, 

mengeluarkan endotoksin, tidak bergerak, tidak mampu membentuk spora. 

Bakteri Staphylococcus aureus bersifat fakultatif anaerob, sangat  tahan terhadap 

pengeringan, dapat mati pada suhu 60
o
C setelah 60 menit. Bakteri ini merupakan 
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flora normal pada kulit dan saluran pernafasan bagian atas. Pada pemeriksaan 

padat koloninya berwarna kuning emas (Entjang, 2003).  

2.4 Tinjauan Umum Escherichia coli 

Escherichia coli adalah suatu komensal diusus manusia. Kolonisasi terjadi 

dalam beberapa minggu setelah lahir dan bermanfaat bagi pejamu karena 

mengurangi resiko pertumbuhan berlebihan bakteri lain yang berpotensi 

patogenik. Namun, sebagian Escherichia coli dapat menyebabkan infeksi yang 

ditularkan melalui makanan (Gould dan Brooker, 2003). 

2.4.1 Taksonomi  

Kingdom : Prokaryotae 

Divis   : Gracilicutes 

Klas   : Scotobacteria 

Ordo   : Eubacteriales  

Famili   : Enterobacteriaceae 

Genus   : Escherichia 

Spesies  : Escherichia coli (Murwani, 2015). 

 

Gambar 2.4 Escherichia coli (Scimat, 2017) 

2.4.2 Morfologi dan Identifikasi 

Escherichia coli adalah kuman oportunis yang banyak ditemukan didalam 

usus besar manusia sebagai flora normal. Sifatnya unik karena dapat 

menyebabkan infeksi primer pada usus misalnya diare pada anak dan travelers 

diarrhea, seperti juga kemampuannya menimbulkan infeksi pada jaringan tubuh 

lain diluar usus. Kuman berbentuk batang pendek (kokobasil), negatif gram, 

ukuran 0,4-0,7 m x 1,4 m, sebagian besar gerak positif dan beberapa strain 

mempunyai kapsul. Escherichia coli tumbuh baik pada hampir semua media yang 

biasa dipakai di laboratorium Mikrobiologi, pada media yang dipergunakan untuk 
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isolasi kuman enterik, sebagian besar strain Escherichia coli tumbuh sebagai 

koloni yang meragi laktosa. Escherichia coli bersifat mikroaerofilik. Beberapa 

strain bila ditanam pada agar darah menunjukkan hemolysis tipe beta. (Karsina et 

al., 2010). 

2.5 Tinjauan Umum Antibiotik 

Antibiotik merupakan senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme 

(khususnya dihasilkan oleh fungi) atau dihasilkan secara sintetik yang dapat 

membunuh atau menghambat perkembangan bakteri dan organisme lain 

(Nattadiputra, 2009). Menurut Hasdianah (2012), sifat-sifat antibiotic sebaiknya: 

1. Menghambat atau membunuh pathogen tanpa merusak host 

2. Bersifat bakterisid dan bukan bakteriostatik, tidak menyebabkan resisten 

pada kuman berspektrum luas 

3. Tidak bersifat alergenik atau menimbulkan efek samping bila 

dipergunakan dalam jangka waktu yang lama 

4. Tetap aktif dalam plasma, cairan badan atau eksudat 

5. Larut didalam air serta stabil 

6. Bactericidal level didalam tubuh cepat dicapai dan bertahan untuk waktu 

lama (Hasdianah, 2012). 

Berdasarkan sifat toksisitas selektif, ada antimikroba yang bersifat 

menghambat pertumbuhan mikroba, dikenal sebagai aktivitas bakteriostatik, dan 

ada yang bersifat membunuh mikroba, dikenal sebagai aktivitas  bakterisid. Kadar 

minimal yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau 

membunuhnya, masing-masing dikenal sebagai kadar hambat minimal (KHM) 

dan kadar bunuh minimal (KBM) antimikroba tertentu aktivitasnya dapat 

meningkat dari bakteriostatik menjadi bakterisid bila kadar antimikrobanya 

ditingkatkan melebihi KHM (Setyabudi, 2009). Mekanisme kerja dari obat 

antimikroba dapat dibagi secara garis besar, sebagai berikut: 

1. Penghambatan sintesis dinding sel 

2. Penghambatan fungsi membrane sel 

3. Penghambatan sintesis protein 

4. Peghambatan sintesis asam nukleat 

5. Reaksi enzimatik (Murwani, 2015). 
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2.5.1 Antibiotik Kloramfenikol 

 

Gambar 2.5 Struktur Kloramfenikol (Farmakope Indonesia V, 2014) 

Antimikroba dapat bersifat sebagai bakteriostatik, yaitu meghambat atau 

menghentikan pertumbuhan bakteri. Dalam keadaan ini jumlah bakteri menjadi 

stasioner, tidak terdapat lagi multiplikasi atau perkembangbiakan. Antimikroba 

bakteriostatik diantaranya adalah sulfonamide, tetrasiklin, kloramfenikol, 

eritromisin, dan novobiosin (dalam konsentrasi rendah), PAS (para-

aminosalicylic acid), limkomisin dan klindamisin, serta nitrofurantoin (dalam 

lingkungan basa atau  dalam konsentrasi rendah) (Nattadipura, 2009). 

Kloramfenikol merupakan antibiotik berspektrum luas yang aktif terhadap 

banyak bakteri gram positif dan gram negatif. Meskipun relatif tidak beracun bagi 

mamalia bila digunakan secara terapeutik, antibiotik ini dapat menyebabkan 

beberapa kelainan yang gawat di dalam darah beberapa pasien. Karena itu, 

dianjurkan pemakaiannya pada kasus-kasus yang tidak dapat diobati secara efektif 

dengan antibiotik lain. Cara kerja kloramfenikol sebagai antibakteri yakni 

bergabung dengan subunit-subunit ribosom sehingga mengganggu sintesis protein 

(Pelczar, 2008). Kloramfenikol secara cepat dan komplit diabsorbsi traktus 

gastrointestinal, dan mempunyai daya penetrasi yang bagus ke dalam jaringan. 

Kemampuannya menembus blood-brain barrier, sehingga masih merupakan obat 

pilihan pertama untuk penanganan abses otak (Murwani, 2015). Antibiotik ini 

bersifat bakteriostatik, aktif terhadap sejumlah kuman positif dengan negatif 

Gram, riketsia dan klamidia. Kini terutama dipakai untuk infeksi anaerobic, 

meningitis karena Haemophilus indluenzae dan infeksi karena Salmonella typhi 

(Hasdianah, 2012). Sebagian besar bakteri gram positif dihambat pada konsentrasi 

1-10 g/mL, sementara gram negatif dihambat pada konsentrasi 0,2-5 g/mL 

(Katzung, 2004). 

Kloramfenikol berupa hablur halus berbentuk jarum atau lempeng 

memanjang, putih hingga kelabu atau putih kekuningan, stabil dalam bentuk 
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larutan netral atau larutan agak asam. Mempunyai kerutan yang mudah larut 

dalam etanol, propilen glikol, aseton, dan dalam etil asetat (Farmakope Indonesia 

V, 2014).  Efek samping serius akibat penggunaan kloramfenikol adalah supresi 

sumsum tulang dan biasanya bersifat temporer selama terapi, neurotoksik, 

hipersensitivitas (Murwani, 2015). 

2.5.2 Resistensi Antibiotik 

Ada beberapa mekanisme yang menyebabkan populasi kuman menjadi 

resisten terhadap antibiotika. Mekanisme tersebut antara lain adalah, 

mikroorganisme memproduksi enzim yang merusak daya kerja obat, terjadinya 

perubahan permeabilitas kuman terhadap obat tertentu, terjadinya perubahan pada 

tempat atau lokus tertentu didalam sel kelompok mikroorganisme tertentu yang 

menjadi target dari obat, terjadinya perubahan pada metabolic pathway yang 

menjadi target obat dan terjadinya perubahan enzimatik sehingga meskipun 

kuman masih dapat hidup dengan baik tetapi kurang sensitif terhadap antibiotik. 

Timbulnya resistensi bahkan multiresistensi dari populasi kuman terhadap 

berbagai jenis antibiotik menimbulkan banyak masalah dalam pengobatan 

penyakit infeksi (Sudarmono, 2010). 

2.6 Tinjauan Aktivitas Antibakteri Senyawa Metabolit Sekunder 

2.6.1 Flavonoid 

Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar di alam. 

Senyawa ini merupakan zat berwarna merah, ungu, biru dan sebagian zat 

berwarna kuning yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan (Markham, 1988) 

Flavonoid mencegah kerusakan sel oksidatif, memiliki aktivitas antikanker yang 

kuat dan melindungi semua tahap karsinogenesis. Flavonoid dalam saluran 

pencernaan menurunkan resiko penyakit jantung, pembengkakan (Arukwe et al., 

2012). 

Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri adalah membentuk senyawa 

kompeks dengan protein ekstraseluler sehingga dapat merusak membran sel 

bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler. Flavanoid juga 

mengganggu metabolisme energi dengan cara yang mirip dengan menghambat 

sistem respirasi, karena dibutuhkan energi yang cukup untuk penyerapan aktif 

berbagai metabolit dan untuk biosintesis makromolekul (Ngajow, 2013). 
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2.6.2 Alkaloid 

Alkaloid merupakan senyawa yang secara umum mengandung paling 

sedikit satu buah atom nitrogen yang bersifat basa dan merupakan bagian dari 

cincin heterosiklik (Lutfiana, 2013). Alkaloid penting secara signifikan 

meningkatkan metabolit sekunder tanaman. Bentuk alkaloid murni terisolasi dan 

turunan sintesisnya digunakan sebagai obat dasar untuk efek analgesik dan 

bakterisida (Arukwe et al., 2012) Mekanisme kerja alkaloid sebagai antibakteri 

dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri 

sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan 

kematian sel tersebut. Mekanisme lain antibakteri alkaloid yaitu komponen 

alkaloid diketahui sebagai interkelator DNA dan menghambat enzim 

topoisomerase sel bakteri (Karou et al.,2003). 

2.6.3 Polifenol 

Polifenol merupakan kelompok zat kimia yang ditemukan pada tumbuhan. 

Zat ini mempunyai tanda khas yaitu banyak gugus fenol dalam molekulnya. 

Mekanisme kerja polifenol sebagai antibakteri antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Menggaggu pembentukan dinding sel. terjadinya akumulasi senyawa 

antibakteri dipengaruhi oleh batuk tak terdisosiasi. Pada konsentrasi 

rendah, molekul fenol lebih hidrofobik, dapat mengikat daerah 

hidrofobik membrane protein dan dapat melarut pada fase lipid dari 

membran bakteri. 

2. Bereaksi dengan membrane sel. komponen bioaktif fenol dapat 

mengakibatkan lisis sel dan menyebabkan denaturasi protein, 

menghambat pembentukan protein sitoplasma dan asam nukleat serta 

menghambat ikatan ATP-ase pada membrane sel (Kunaepah, 2008). 

2.6.4 Antrakuinon 

Antrakuinon (juga dikenal dengan anthracenedion atau dioxoanthracen) 

merupakan suatu senyawa organik aromatik dengan formula C14H8O2, yang dapat 

dipandang sebagai suatu derivat diketone dari antrasena (dengan hilangnya salah 

satu ikatan-pi sentral didalam atrasena). Istilah ini merujuk kepada suatu isomer 

spesifik, yakni 9,10-antrakuinon atau 9,10-dioxoantrasena, yang kelompok 

ketone-nya berada pada cincin tengah (Syamsudin, 2013). 
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Senyawa ini adalah salah satu anggota keluarga quinon yang sangat penting. 

Antrakuinon adalah elemen dari berbagai zat warna dan didunia industri 

digunakan dalam mewarnai bubur kertas untuk pembuatan kertas. Antrakuinon 

adalah zat padat kristal berwarna kuning, sukar larut didalam air namun larut 

didalam pelarut organik panas. Istilah ini juga digunakan dalam pengertian yang 

lebih umum untuk setiap senyawa yang bisa dipandang sebagai antrakuinon 

dimana beberapa hidrogen atom digantikan oleh atom lain atau kelompok 

fungsional lain. Derivat ini mencakup berbagai zat yang secara teknis berguna 

atau berperan penting pada makhluk hidup (Syamsudin, 2013). Antrakuinon 

merupakan senyawa turunan kuinon. Kuinon memiliki kisaran antimikroba yang 

sangat luas karena selain sebagai sumber radikal bebas, juga dapat membentuk 

kompleks dengan asam amino nukleofilik dalam protein sehingga dapat 

menyebabkan protein kehilangan fungsinya. Kuinon bereaksi dengan protein 

adesis bulu-bulu sel, polipeptida dinding sel, dan eksoenzim yang dilepaskan 

melalui membran (Putra, 2010). 

2.6.5 Tanin 

Keberadaan tanin sebagai metabolit sekunder menjadi faktor penting terkait 

mekanismenya terhadap bakteri. Tanin memiliki aktifitas antibakteri yang 

berhubungan dengan kemampuannya untuk menginaktifkan adhesin sel mikroba 

juga menginaktifkan enzim, dan menggangu transport protein pada pada lapisan 

dalam sel. Tanin juga mempunyai target pada polipeptida dinding sel sehingga 

pembentukan dinding sel menjadi kurang sempurna. Hal ini menyebabkan sel 

bakteri menjadi lisis karena tekanan osmotik maupun fisik sehingga sel bakteri 

akan mati (Ngajow et al., 2013). 

2.7 Metode Difusi 

Metode difusi agar digunakan media agar padat berupa kertas cakram, 

silinder atau cekungan yang dibuat pada media padat. Larutan uji akan berdifusi 

dari pencandang ke permukaan media agar padat yang telah diinokulasi bakteri. 

Bakteri akan terhambat pertumbuhannya dengan pengamatan barupa lingkaran 

atau zona disekeliling pecadang (Jiang, 2011). 
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2.7.1 Metode Difusi Cakram 

 

Gambar 2.6 Prosedur Metode Difusi Cakram (Jiang, 2011) 

Pada metode difusi cakram, inokulum bakteri disesuaikan dengan 

konsentrasi tertentu yang telah disiapkan, diinokulasi ke seluruh permukaan dari 

plat agar Mueller-Hinton (MHA) dengan kapas steril. Kertas cakram (diameter 6 

mm) diresapi dengan larutan antibiotik yang diencerkan dan ditempatkan pada 

permukaan setiap plat MHA menggunakan sepasang forsep steril. Plat tersebut 

selanjutnya diinkubasi secara aerob pada suhu 37
o
C selama 24 jam dan diameter 

penghambat zona diukur setelah 24 jam. Diameter zona hambat diukur setelah 24 

jam inkubasi menggunakan penggaris (Jiang, 2011). Untuk mengevaluasi hasil uji 

kepekaan (isolat mikroba sensitif atau resisten terhadap obat), dapat dilakukan dua 

cara yakni cara Kirby Beuer (membandingkan diameter zona hambat dengan tabel 

standar yang dibuat oleh National Committee for Clinical Laboratory Standard) 

dan cara Joan-Stokes (membandingkan radius zona hambat antara bakteri kontrol 

yang sudah diketahui kepekaannya terhadap obat tersebut dengan isolat bakteri 

yang diuji (Dzen et al., 2003). 

2.7.2 Standar Mc Farland 

Standar Mc Farland merupakan larutan kimia dari BaCl2 dan H2SO4. Reaksi 

antara kedua bahan kimia tersebut menghasilkan lapisan endapan berupa BaSO4. 

Standar Mc Farland digunakan untuk standarisasi perkiraan jumlah bakteri yang 

terdapat dalam larutan suspensi dengan membandingkan kejenuhan dari tes 

suspense dengan standar Mc farland. Ketika dikocok dengan baik, kejenuhan dari 
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sebuah standar Mc Farland dapat dibandingkan secara visual dengan sebuah 

suspensi bakteri yang diketahui konsentrasinya 

Tabel II.7 Standar Mc Farland  

Standar Mc 

Farland 

1% BaCl2 

(mL) 

1% H2SO4 

(mL) 

Perkiraan suspense 

bakteri (mL) 

0.5 0.05 9.95 1.5 X 10
8
 

1.0 0.10 9.90 3.0 X 10
8
 

2.0 0.20 9.80 6.0 X 10
8
 

3.0 0.3 9.7 9.0 X 10
8
 

4.0 0.4 9.6 1.2 X 10
9
 

5.0 0.5 9.5 1.5 X 10
9
 

6.0 0.6 9.4 1.8 X 10
9
 

7.0 0.7 9.3 2.1 X 10
9
 

8.0 0.8 9.2 2.4 X 10
9
 

9.0 0.9 9.1 2.7 X 10
9
 

10.0 1.0 9.0 3.0 X 10
9
 

(Dalynn, 2002) 

Sebelum digunakan standar Mc Farland harus dikocok dengan baik dan 

dipindahkan secara kuantitatif kedalam tabung reaksi yang digunakan untuk 

preparasi suspensi inokulum. Setelah dipindahkan secara kuantitatif, tabung reaksi 

harus ditutup dengan rapat untuk mencegah terjadinya penguapan. Untuk 

memastikan bahwa BaSO4 telah terdistribusi merata sempurna dalam larutan 

maka sebelum digunakan standar Mc Farland harus dikocok dengan baik. Standar 

Mc Farland yang sering digunakan dalam Laboratorium Klinik adalah standar Mc 

Farland 0,5 dimana standar tersebut merupakan dasar untuk percobaan kerentanan 

antimikroba dan percobaan hasil biakan media. 

Prosedur kerja: 

1. Campurkan standar Mc Farland dengan menggunakan vortex untuk 

pengujian. Pastikan bahwa standar Mc Farland dipindahkan secara 

kuantitatif ke dalam tabung reaksi yang memiliki ukuran diameter yang 

sama seperti tabung reaksi yang digunakan untuk persiapan ke suspensi 
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2. Siapkan sebuah tes suspensi dengan perlakuan segar, biakan bersih dari 

tes organisme dan inokulasi ke dalam broth yang sesuai 

3. Kemudian bandingkan secara visual kejenuhan dari tes suspensi dengan 

standar Mc Farland dengan membandingkan garis kejernihan pada kartu 

Wickerham 

4. Apabila hasil tes suspensi tidak terlalu jenuh, maka inokulasi dengan 

penambahan organisme atau inkubasi tabung reaksi sampai kejenuhannya 

sesuai dengan standar Mc Farland. Apabila dilusi diperlukan, gunakan 

pipet steril dan tambahkan broth atau saline yang cukup untuk 

mendapatkan kejenuhan yang sesuai dengan standar Mc Farland (Dalynn, 

2002). 

2.8 Kombinasi Ekstrak dari Tanaman 

Tanaman obat yang berbeda mempunyai kombinasi produk metabolit 

sekunder yang berbeda dan menghasilkan sifat pengobatan yang juga berbeda dan 

unik. Penggunaan kombinasi ekstrak tumbuhan memiliki efek penyembuh yang 

lebih ampuh dibanding dengan hanya menggunakan satu komponen tumbuhan 

saja. Kombinasi dari tumbuh-tumbuhan ini memiliki efek sinergi, yang saling 

melengkapi dan bahkan menambah daya khasiatnya. Kombinasi ini juga diklaim 

dapat mengurangi efek samping yang tidak diinginkan (Hernani, 2011). 

Menurut penelitian dari kombinasi ekstrak kulit Garcinia mangostana dan 

kayu Caesalpina sappan yang dilakukan oleh Miksusanti et al (2011), dimana 

penelitian tersebut untuk menganalisa aktivitas antibakteri kombinasi dari ekstrak 

air kayu secang dan kulit manggis terhadap pertumbuhan bakteri Bacillus cereus. 

Ekstrak dimaserasi menggunakan pelarut aqua demineral dan di-freezdrying. 

Aktivitas antibakteri diuji menggunakan metode difusi sumur. Parameter yang 

digunakan ialah diameter zona hambat. Hasil penelitian pada perbandingan 

kombinasi manggis dan secang 2 : 8,4 : 6,5 : 5,6 : 4,8 : 2 dengan zona hambat 

terhadap Bacillus cereus yaitu 18,4 : 16,8 : 17,3 : 13,5 : 14,6 mm. Pada penentuan 

KHM terlihat bahwa campuran ekstrak memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Bacillus cereus dengan konsentrasi hambat minimum (KHM) adalah 0,075% (750 

ppm). Total fenol pada Garcinia mangostana yaitu 94,047 mg/g. total fenol pada 

Caesalpina sappan yaitu 590,428 mg/g (Miksusanti et al., 2011). 
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Dari hasil penelitian kombinasi ekstrak aseton tanaman Moringa olieofera 

dan Cleome viscosa yang diuji dengan metode difusi cakram terhadap bakteri 

patogen S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, K. pneumoniae and S. pneumoniae. 

Diketahui bahwa Moringa olieofera mengandung tannin, saponin, flavonoid dan 

alkaloid, sedangkan Cleome viscoca terdapat senyawa flavonoid sebagai 

antibakeri. Penelitian ini menggunakan kombinasi ekstrak perbandingan 1:1 

(10μL Moringa olieofera dan 10μL Cleome viscosa) dan kontrol positif 

menggunakan gentamycin (10 μg), amoxicillin (10 μg) and ciprofloxacin (5 μg). 

Aktivitas daya hambat ekstrak aseton lebih terlihat pada bakteri P. aeruginosa dan 

S. pneumoniae kemudian diikuti bakteri E. coli, S. aureus, dan K. pneumoniae. 

Rentang zona efektif yaitu 19-35 mm dan rata-rata MIC yaitu 4-16 mg/mL. 

Peningkatan bioaktivitas yang besar tercatat untuk isolat bakteri K. Pneumoniae 

yang menghasilkan daya hambat kombinasi dari 20 mm menjadi 35 mm. Pada 

bakteri isolat S. aureus dan E. coli dihasilkan aktivitas sinergis yang cukup, 

sedangkan isolat dari S. pneumoniae memiliki aktivitas yang lemah dengan daya 

hambat kombinasi dari 24 mm menjadi 24,8 mm. Dari hasil tersebut diketahui 

bahwa efek sinergis terihat 100% terhadap bakteri isolat K. pneumoniae and E. 

coli diikuti 89% dari S. pneumoniae dan 64% dari S. aureus. Kombinasi Moringa 

oleifera dan Cleome viscosa memberikan efek sinergis yang kuat terhadap K. 

pneumoniae, E. coli, S. pneumoniae dan S. aureus. Aktivitas antibakteri Moringa 

oleifera lebih baik jika dikombinasi dengan Cleome viscosa sebagai alternatif 

untuk otitis media (Patil dan Rasika, 2013). 

Keanekaragaman hayati yang cukup luas dengan jenis tanaman obat yang 

melimpah serta pengalaman secara empirik, mendorong penggunaan herbal 

sebagai obat yang lebih optimal dalam menanggulangi berbagai penyakit. Herbal 

bisa digunakan sebagai obat untuk mengobati berbagai penyakit, perawatan 

kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan. Selain itu, herbal berpotensi untuk 

dikembangkan menjadi obat modern setelah melalui uji klinik. Sifat tanaman obat 

sangat erat kaitannya dengan kelompok senyawa fitokimia yang terkandung 

didalamnya, seperti minyak atsiri, alkaloid, sterois, tannin, saponin yang masing-

masing mempunyai khasiat (Hernani, 2011). 


