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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Infeksi Staphylococcus aureus 

 Penyakit infeksi adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen 

dan bersifat dinamis. Infeksi dalam negara berkembang merupakan penyebab 

utama tingginya angka kesakitan (morbidity) dan angka kematian (mortality) di 

rumah sakit. Secara umum proses terjadinya penyakit melibatkan tiga faktor yang 

saling berinteraksi yaitu : faktor manusia atau pejamu (host), faktor penyebab 

penyakit (agen), dan faktor lingkungan (Wikansari, Hestiningsih, & Raharjo, 

2012). 

 

2.1.1 Klasifikasi dan Morfologi Staphylococcus aureus 

Menurut Coyne (1999) klasifikasi Staphylococcus aureus adalah sebagai 

berikut.  

Kingdom  : Monera 

Divisi       : Firmicutes 

Class  : Bacilli 

Ordo  : Bacillales 

Family  : Staphylococcaceae 

Genus  : Staphylococcus  

Spesies  : Staphylococcus aureus 

 

  

 

Gambar 2.1: bakteri Staphylococcus aureus 

Sumber       : (Rahmi, Abrar, Jamin, & Fahrimal, 2015) 
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S.aureus merupakan bakteri yang paling mencemaskan di dunia 

kesehatan karena sangat patogen dan dapat menyebabkan infeksi berat pada 

individu yang tadinya sehat.  S.aureus memiliki sel yang bersifat Gram positif, 

berbentuk bulat (kokus) berdiameter 0,7- 0,9 𝜇m, tidak membentuk spora, tidak 

motil, anaerob fakultatif, dalam koloni berbentuk khas seperti rangkaian anggur 

(Puspadewi, Adirestuti, & Abdulbasith, 2017). 

 

2.1.2 Jenis Infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aures 

  Adapun beberapa jenis infeksi yang disebabkan oleh S. aureus antara lain 

folikulitis, furuncle, carbuncle dan impetigo. 

1. Folikulitis 

 Penyakit folikulitis merupakan reaksi peradangan di bagian superfisial 

folikel rambut. Faktor penyebabnya antara lain lingkungan lembab, higiene buruk 

dan drainase luka abses. Bagian tubuh yang biasa terkena penyakit ini adalah 

kepala, kulit yang tertutup atau lembab dan terkena gesekan seperti aksila dan 

paha bagian medial. Gejala yang terjadi dari penyakit ini antara lain lesi kecil, 

pustul berbentuk kubah, dapat disertai atau setelah menderita pioderma lain 

(Boediardja & Siti, 2009). 

2. Furuncle (Bisul)  

 Penyakit kulit bisul dapat disebabkan oleh S.aureus. Walaupun 

penyakit bisul sering dianggap sebagai penyakit biasa, namun dengan adanya 

penyakit tersebut akan menganggu kesehatan dan aktivitas manusia, dan apabila 

tidak cepat ditangani dengan dapat mengakibatkan infeksi dan memperparah 

penyakit bisul tersebut (Darwis, Melati, Widiyati, & Supriati, 2009). Gejala klinis 
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dari furuncle antara lain rasa gatal pada bagian kulit tertentu, timbul benjolan kecil 

dengan warna kemerahan keluar mata nanah pada benjolan tersebut jika sudah 

membesar (Melizar & Yunizar, 2008) 

3. Carbuncle 

 Carbuncle adalah bentuk kumpulan dari lesi furuncle yang lebih luas, 

dalam, menyatu satu sama lain dan infiltrasi (Prawitasari, 2018). Carbuncle paling 

sering terjadi pada laki-laki usia pertengahan atau pada orang tua yang berada 

dalam kesehatan yang tidak baik. Menurut Boediardja dan Siti, (2009) carbuncle 

berkembang lebih lambat daripada furuncle dan menyebabkan supurasi dalam 

disertai dengan nyeri dan demam. Faktor keadaannya adalah diabetes, kegagalan 

jantung, dan terapi kortikosteroid yang berkepanjangan. Gejala klinikya menurut 

Prawitasari (2018) yaitu bila diraba terasa sakit, gejala sistemik yang terjadi ialah 

demam tinggi, prostrasi, dan malaise. Tanda-tandanya yaitu biasanya timbul 

mendadak muncul nodul merah, keras, dan cepat membesar menjadi bentuk lesi 

besar dan terasa sakit dengan diameter 4-12 cm (Harahap, 2000).  

4. Impetigo 

 Impetigo merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh S.aureus atau 

Streptococcus pyogene dan dapat pula disebabkan oleh Methicilin-resistant  

S.aureus (MRSA). Impetigo merupakan salah satu klasifikasi dari pioderma, yang 

menyerang lapisan epidermis kulit. Impetigo biasanya juga mengikuti trauma 

superficial dengan robekan kulit dan paling sering merupakan penyakit penyerta 

(secondary infection) dari pediculosis, skabies, infeksi jamur (Aryunisari CG, 

2013). Impetigo dibagi menjadi 2 jenis, yaitu impetigo kontagiosa atau kruktosa 
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dan impetigo bulosa. Impetigo kontagiosa/kruktosa umumnya disebabkan oleh 

grup A Streptococcus, namun yang terjadi sekarang lebih banyak disebabkan oleh 

S.aureus, gejala dari impetigo jenis ini adalah adanya kumpulan cairan yang sudah 

mengering tanpa disertai gelembung. Impetigo bulosa disebabkan oleh organisme 

tunggal yakni S.aureus, impetigo bulosa biasanya sering menyerang anak dan bayi 

yang gejalanya berupa gelembung cairan pada tubuh yang mudah pecah (Rizani, 

Djajakusumah, & Sakinah, 2013). 

 

2.1.3  Pengobatan Infeksi Staphylococcus aureus 

Pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri S.aureus pada penyakit 

furuncle biasanya diobati dengan antibiotik yang tepat seperti penisilin, 

eritomisin, dan clindamycin (Barakbah et al., 2017), untuk pengobatan penyakit 

carbuncle pada dasarnya sama dengan pengobatan furuncle (Harahap, 2000). 

Penyakit impetigo jenis kontagiosa pengobatannya dengan memberikan salep 

antibiotik seperti contoh: asam fusidat, basitrasin, dan mupirosin (Menaldi, 2015). 

Pengobatan penyakit impetigo biasanya dengan pemberian salep yang 

mengandung mupirosin atau asam fusidat dan gentasimin (Harahap, 2000). 

Pengobatan penyakit folikulitis sama halnya seperti pengobatan penyakit impetigo 

kontagiosa yaitu dengan pemberian krim atau salep asam fusidat (Kurniawan, 

Nababan, & Lakswinar, 2012). 

Penggunaan antibiotik seperti penisilin, eritromisin, clyndamisin, basitrasin, 

dan gentasimin memiliki dampak negatif. Dampak negatif penggunaan penisilin 

yaitu hipersensitivitas, selain itu menyebabkan reaksi alergi dapat berupa syok 

anafilaktif yang khas seperti pembengkakan sendi, gangguan pernapasan, ruam 
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kulit dan demam. Eritromisin dapat menyebabkan demam obat, gangguan 

gastrointestinal dan hepatitis kolestatik. Menurut Katzung (2004) Clindamysin 

dapat mengakibatkan diare, mual, ruam kulit, kadang terjadi kerusakan fungsi 

hati. Basitrasin bersifat toksik untuk ginjal, dapat menyebabkan hematuria, 

proteinuria, dan retensi nitrogen. Penggunaan gentasimin sama halnya dengan 

basitrasin yaitu bersifat toksik terutama bila ada gangguan fungsi ginjal (Jawetz, 

Melnick, & Adelberf, 2008). 

Beberapa dampak negatif yang lain dari penggunaan antibiotik secara tidak 

rasional  yang paling bahaya adalah muncul dan berkembangnya bakteri-bakteri 

yang kebal terhadap antibiotik. Hal ini dapat mengakibatkan layanan pengobatan 

menjadi tidak efektif, peningkatan mortalitas dan morbiditas pasien dan juga 

meningkatnya biaya perawatan rumah sakit (Negara, 2014). 

Akibat dari dampak negatif dari penggunaan antibiotik tersebut maka 

pencarian antibakteri baru yang alami atau memodifikasi yang sudah ada harus 

terus dilakukan, sehingga didapat senyawa antibakteri yang aktivitasnya lebih 

efektif, yang akhirnya dapat dibuat sebagai bahan aktif obat untuk penyembuhan 

penyakit yang disebabkan oleh bakteri patogen yang telah resisten. Salah satu 

bahan antibiotik alami yang murah dan mudah didapat tersebut adalah polifenol 

biji pada tanaman kakao. 

 

2.2 Biji  Kakao (Theobroma cacao L.) 

Tanaman Kakao atau cokelat termasuk dalam genus Theobroma, dengan 

nama latin (Theobroma cacao L.). Nama cacao sendiri berasal dari bahasa Aztek, 

bangsa Indian yang tinggal di daerah Amazona dan Meksiko Selatan. Tanaman 
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Kakao berasal dari hutan-hutan tropis di Amerika Tengah dan di Amerika Selatan 

bagian utara. Habitat asli tanaman kakao adalah hutan tropika basah dan tumbuh 

di bawah naungan pohon-pohon yang tinggi (Prawoto & Wibawa, 2008). 

Kakao termasuk tanaman kauliflori yang artinya bunga dan buah tumbuh 

pada batang dan cabang tanaman. Setiap buah terdapat sekitar 20-50 butir biji. 

Biji dibungkus oleh daging buah yang berwarna putih dan memiliki rasa manis. 

Tanaman kakao yang berasal dari biji, setelah berumur sekitar satu tahun dan 

memiliki tinggi 0,9-1,5 m akan membentuk jorket yang kemudian tumbuh 3-6 

cabang yang arahnya ke samping dengan sudut 0-90° yang disebut cabang primer 

kemudian diikuti dengan cabang-cabang lateral  (Susanto, 2017). 

Daun pada tanaman kakao memiliki helai daun yang berbentuk bulat 

memanjang, ujung daun meruncing, dan pangkal daun runcing. Susunan tulang 

daun menyirip dan menonjol ke permukaan bawah helai daun, tepi daun rata, dan 

daging daun tipis. Daun dewasa berwarna hijau tua, permukaan daun licin dan 

mengkilap (Prawoto & Wibawa, 2008). 

Perakaran kakao dewasa mencapai 1,0 – 1,5 m. Akar kakao tumbuh cepat 

pada bibit dari biji yang baru berkecambah pada umur 1 minggu panjang akar 

mencapai 1 cm, kemudian tumbuh menjadi 16-18 cm pada umur 1 bulan dan 25 

cm pada umur 3 bulan. Pada umur 2 tahun pertumbuhan akar kakao bisa mencapai 

50 cm (Susanto, 2017). 

Bunga kakao berwarna kemerahan atau putih-ungu terdiri dari 5 kelopak, 5 

daun mahkota dan 10 tangkai sari. Buah kakao memiliki warna yang beraneka 

ragam, namun pada dasarnya hanya ada 2 macam yaitu buah muda yang berwarna 
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hijau putih ketika sudah masak akan menjadi warna kuning, dan buah yang 

berwarna merah apabila telah masak maka akan menjadi warna orange (Susanto, 

2017). 

 

2.2.1 Klasifikasi Tanaman Kakao (Theobroma cacao L.) 

            Menurut Tjitrosoepomo (1998) sistematika tanaman kakao sebagai 

berikut: 

Kingdom    : Plantae 

Divisi           : Spermatophyta 

Sub Divisi    : Angiospermae 

Class            : Dicotyledoneae 

Sub Class     : Dialypetalae 

Order            : Malvales 

Family   : Sterculiaceae 

Genus    : Theobroma 

Species         : Theobroma cacao L. 

 

 

 

Menurut Sumanto (1992) terdapat banyak jenis tanaman cokelat, namun 

jenis yang paling banyak ditanam untuk produksi cokelat secara besar-besaran 

hanya 3 jenis yaitu criollo, forastero, dan trinitario. Jenis criollo memiliki buah 

berwarna merah atau hijau , kulit buahnya tipis berbintil-bintil kasar, biji buahnya 

berbentuk bulat telur dan berukuran besar. Jenis forastero memiliki buah 

Gambar 2.2 : Tanaman Theobroma cacao L. 

Sumber       : (Dokumentasi pribadi) 
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berwarna hijau, kulitnya tebal, dan biji buahnya tipis atau gepeng. Sedangkan jenis 

trinitario memiliki buah berwarna hijau atau merah dengan bentuk buah dan biji 

yang bermacam-macam.  

 

2.2.2 Kandungan Bahan Aktif Biji Kakao (Theobroma cacao L.) 

Tanaman kakao memiliki berbagai macam bahan aktif pada setiap 

bagiannya. Pada bagian biji kakao mengandung senyawa aktif yaitu flavonoid, 

tannin dan polifenol (Diyantika, Mufida, & Misnawi, 2014). Flavonoid 

merupakan senyawa polar yang dapat larut pada pelarut polar seperti metanol, 

etanol, dan air. Flavonoid merupakan salah satu senyawa aktif pada tanaman yang 

dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri. Menurut Suteja, Susanah, & Gede (2016) 

mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri adalah berpotensi merusak 

membran sitoplasma dan dapat menyebabkan kerusakan dinding sel pada bakteri. 

Tanin  diketahui memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai antioksidan, 

anti diare, astringen, dan anti bakteri (Malangngi, Sangi, & Paendong, 2012). 

Mekanisme kerja tanin menurut Ajizah (2004) mengkerutkan dinding sel atau 

membran sel sehingga mengganggu permeabilitas sel itu sendiri. Akibat 

terganggunya permeabilitas, sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehingga 

pertumbuhannya terhambat atau bahkan mati.  

Polifenol pada biji kakao diketahui mempunyai potensi sebagai bahan 

antioksidan alami, antara lain mempunyai kemampuan untuk memodulasi sistem 

imun, kanker, dan efek kemopreventif untuk pencegahan penyakit jantung 

koroner (Diyantika et al., 2014). Menurut Rahmawati, Sudjarwo, dan Widodo, 
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(2014) senyawa polifenol dapat menyebabkan denaturasi protein dan merusak 

membran sel. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang disusun oleh Hafidhah, Hakim, dan 

Fakhrurrazi (2017) disebutkan bahwa ekstrak biji kakao pada konsentrasi 6,25%, 

12,5%, 25%, 50%, dan 100% dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Enterococcus faecalis. Walaupun pengaruh ekstrak biji kakao telah terbukti dapat 

menunjukkan hambatan terhadap bakteri Enterococcus faecalis , namun belum 

dapat ditunjukan aktivitas antibakteri ektrak biji kakao terhadap  bakteri 

Staphylococcus aureus. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti ingin 

mengkaji pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak biji kakao (Theobroma cacao L.) 

terhadap diameter zona hambat Staphylococcus aureus. 

 

2.3 Metode Ekstraksi 

   Berikut ini merupakan metode ekstraksi yang sering digunakan. 

1. Ekstraksi cara dingin 

        Metode ekstraksi dingin digunakan unttuk simplisia yang mudah rusak 

akibat pemanasan. Ekstraksi cara dingin memiliki keuntungan dalam proses 

ekstraksi total, yaitu memperkecil kemungkinan terjadinya kerusakan pada 

senyawa termolabil yang terdapat pada sampel. Selain itu ekstraksi dingin 

memungkinkan banyak senyawa terekstraksi, meskipun beberapa senyawa 

memiliki kelarutan terbatas dalam pelarut ekstraksi pada suhu kamar 

(Nurhasnawati & Handayani, 2017). 
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a. Maserasi 

  Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengadukan pada suhu ruangan (Departemen Kesehatan, 

2000). Proses maserasi yaitu dengan merendam dengan pelarut dalam waktu 24-

48 jam, selanjutnya disaring, dilanjutkan dengan pemekatan filtrat dengan 

rotafavor sehingga diperoleh ekstrak kental. Keuntungan menggunakan cara ini 

yaitu mudah dan tidak perlu melakukan pemanasan sehingga kecil kemungkinan 

bahan alam menjadi rusak. Pemilihan pelarut berdasarkan kelarutan dan 

polaritasnya memudahkan pemisahan bahan alam dalam sampel. Pengerjaan 

metode maserasi yang lama dan keadaan diam selama maserasi memungkinkan 

banyak senyawa yang akan terekstraksi (Susanty F, 2016). 

b. Perkolasi 

          Proses ekstraksi ini yaitu dengan mengalirkan pelarut secara terus menerus 

atau kontinyu dalam waktu tertentu selanjutnya diuapkan dengan rotafavor. 

Perkolasi menggunakan pelarut yang lebih banyak dan selalu baru sampai 

sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada suhu ruangan 

(Departemen Kesehatan, 2000). 

2. Ekstraksi cara panas 

  Metode ekstraksi cara panas merupakan ekstraksi yang digunakan untuk 

mendapatkan senyawa yang diinginkan karena panas akan memperbesar kelarutan 

suatu senyawa. Metode ini sangat baik untuk memperoleh hasil ekstrak yang 

banyak dan pelarut yang digunakan pada ekstraksi ini lebih sedikit, waktu yang 
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digunakan lebih cepat, dan sampel yang diekstraksi dengan cara sempurna karena 

dilakukan berulang-ulang (Nurhasnawati & Handayani, 2017). 

a. Dekok  

 Dekok merupakan ekstraksi yang menggunakan pelarut air dengan suhu 90 

- 90°C dengan waktu kurang lebih 30 menit (Departemen Kesehatan, 2000). 

b. Infus  

     lnfus merupakan ekstraksi dengan menggunakan pelarut air dengan suhu 

penangas air (bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, dengan suhu 

terukur 96-98°C) sdengan waktu selama 15-20 menit (Departemen Kesehatan, 

2000) 

c. Refluks  

Refluks merupakan metode ekstraksi panas dengan teknik penyulingan 

(destilasi) dan bahan simplisia yang digunakan direndam dalam surven air dan 

langsung dipanasi. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama 

sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna (Departemen 

Kesehatan, 2000). 

d. Soxhlet 

Soxhletasi hampir sama dengan refluks, hanya saja suhu yang diguanakan 

lebih rendah. Metode ekstraksi ini dilakukan dalam alat yaitu soxhlet dengan 

menggunakan pelarut polar berdasarkan titik didihnya (Damanik, Surbakti, & 

Hasibuan, 2014) 
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e. Digesti 

Digesti adalah metode ekstraksi dengan pengadukan kontinu pada suhu 

yang lebih tinggi dari suhu pada ruangan, yaitu secara umum dilakukan pada suhu 

40 - 50°C (Departemen Kesehatan, 2000). 

 

2.4  Metode Uji Antimikroba 

     Manfaat uji antimikroba adalah dihasilkannya suatu pengobatan alternatif 

yang efektif dan efisien. Ada beberapa macam metode uji antimikroba adalah 

sebagai berikut. 

1. Metode Difusi 

a.  Metode disc diffusion (tes Kirby and Bauer)  

  Metode ini digunakan untuk menentukan aktivitas agen antimikroba. 

Lempengan yang berisi agen antimikroba diletakkan pada media Agar yang telah 

disebari bakteri yang akan berdifusi pada media agar tersebut. Zona (daerah) 

jernih disekeliling cakram kertas (Paper disk) mengindikasikan adanya hambatan 

pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antimikroba pada permukaan media 

Agar (Pratiwi, 2012). Menurut Pratama (2015) setelah dilakukan inkubasi, 

diameter zona hambat yang jernih disekitar cakram diukur menggunakan jangka 

sorong untuk mengetahui kekuatan inhibisi obat melawan organisme uji. Metode 

ini dipengaruhi oleh beberapa faktor fisik dan kimia, selain faktor antara obat dan 

organisme misalnya seperti sifat medium dan difusi, ukuran molekular dan 

stabilitas obat (Jawetz, Melnick, & Adelberf, 2005). 
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Tabel 2.1 Kategori Respon Hambatan Pertumbuhan Bakteri Berdasarkan 

Zona Hambat   

  (Sumber: Repi, Mambo, & Wuisan, 2016) 

b. Metode E-Test 

Metode ini digunakan untuk mengestimasi MIC (Minimum inhibitory 

concentration) atau Kadar Hambat Minimum (KHM), yaitu konsentrasi minimal 

suatu agen antibakteri untuk dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Dalam 

metode ini menggunakan strip plastik yang mengandung agen antibakteri dari 

kadar terendah sampai tertinggi lalu diletakkan pada permukaan media Agar yang 

telah ditanam bakteri. Pengamatan dilakukan pada area jernih yang 

ditimbulkannya menunjukkan kadar agen antibakteri yang menghambat 

pertumbuhan bakteri pada media Agar (Pratiwi, 2012). 

c. Ditch-plate technique 

     Sampel uji pada metode ini berupa agen antibakteri yang diletakkan pada 

parit yang dibuat dengan cara memotong media Agar dalam cawan petri pada 

bagian tengah secara membujur dan bakteri uji maksimum 6 macam digoreskan 

ke arah parit yang berisi agen antibakteri (Pratiwi, 2012). 

 

 

Diameter Zona Hambat Respon Hambatam 

≥ 21 mm Sangat Kuat 

11-20 mm Kuat 

6-10 mm Sedang 

< 5 mm Lemah 
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d. Cup-Plate technique 

Metode ini hampir sama dengan metode disc diffusion, dimana dibuat 

sumur pada media Agar yang telah ditanami dengan bakteri dan pada sumur 

diberikan agen antibakteri yang akan diujikan (Pratiwi, 2012). 

e. Gradient-plate technique 

Konsentrasi agen antibakteri pada metode ini yang terdapat pada media 

Agar secara teoritis bervariasi dari 0 sampai maksimal. Media Agar dicairkan dan 

larutan uji ditambahkan. Campuran tersebut dituang ke dalam cawan petri lalu 

diletakkan dalam posisi miring. Selanjutnya nutrisi kedua dituang di atasnya. Plate 

diinkubasi selama 24 jam untuk memungkinkan agen antibakteri berdifusi. 

Bakteri uji maksimal 6 macam digoreskan pada arah mulai dari konsentrasi tinggi 

ke rendah. Hasil dihitung sebagai panjang total pertumbuhan bakteri maksimum 

yang mungkin dibandingkan dengan panjang pertumbuhan hasil goresan (Pratiwi, 

2012). 

2. Metode Dilusi 

     Metode dilusi dibagi menjadi dua yaitu dilusi padat (solid dilution) dan 

dilusi cair (broth dilution). Metode dilusi padat digunakan untuk mengukur kadar 

hambat minimum atau kadar bunuh minimum  dengan menggunakan media padat 

(solid). Keuntungan menggunakan metode ini adalah satu konsentrasi agen 

antimikroba yang diuji bisa digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji lain. 

Metode dilusi cair serupa dengan metode dilusi padat hanya saja masih dilakukan 

membuat sero pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang 

ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji agen antimikroba pada kadar 



23 
 

terkecil yang telihat bening tanpa adanya pertumbuhan bakteri uji ditetapkan 

sebagai kadar hambat minimum, sedangkan media cair yang tetap terlihat bening 

setelah dilakukan inkubasi ditetapkan sebagai kadar bunuh minimum (Pratiwi, 

2012).  

 

2.5 Mekanisme Kerja Senyawa Antibakteri Ekstrak Biji Kakao ( Theobroma 

cacao L.)   Terhadap Zona Hambat Bakteri Staphylococcus aureus. 

 

Tumbuhan mempunyai kemampuan untuk mensintesis senyawa-senyawa 

kimia diantaranya yang bersifat antimicrobial sehingga dapat digunakan untuk 

mengendalikan pertumbuhan mikroorganisme. Tumbuhan yang berpotensi 

sebagai obat herbal mengandung senyawa kimia hasil dari metabolisme tanaman 

itu sendiri. Senyawa kimia yang merupakan hasil dari metabolisme primer seperti 

karbohidrat, protein dan lemak yang digunakan oleh tanaman tersebut untuk 

pertumbuhannya. Senyawa metabolit sekunder seperti terpenoid, steroid, 

kumarin, flavonoid dan alkaloid merupakan produk alami tanaman yang berfungsi 

sebagai pelindung dari gangguan hama penyakit (Saifudin, 2014). 

Senyawa kimia pada tanaman Theobroma cacao L. telah banyak dikaji dan 

diteliti. Hasil analisis menunjukkan biji kakao memiliki banyak manfaat terutama 

dalam bidang kesehatan. Biji kakao mengandung beberapa senyawa  aktif yaitu 

flavonoid, tanin, dan polifenol  (Hafidhah, Hakim, & Fakhrurrazi, 2017). 

Menurut Rosidah, Lestari, & Astuti, (2014). Mekanisme kerja flavonoid 

sebagai antimikroba adalah senyawa flavonoid memiliki kemampuan 

mengganggu aktivitas transpeptidase peptidoglikan sehingga pembentukan 

dinding sel terganggu, akibatnya sel tidak dapat menahan tekanan osmotik internal 
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yang dapat mencapai 5 sampai 20 atmosfer. Tekanan ini cukup untuk memecah 

sel apabila dinding sel dirusak. Kerusakan pada membran ataupun dinding sel 

menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari dalam sel bakteri yaitu 

protein, asam nukleat, nukleotida, dan lain-lain yang berasal dari sitoplasma dan 

sel bakteri mengalami lisis. 

Tanin  diketahui memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai antioksidan, 

anti diare, astringen, dan anti bakteri (Malangngi et al., 2012).  Mekanisme kerja 

tanin menurut Ajizah (2004) mengkerutkan dinding sel atau membran sel 

sehingga mengganggu permeabilitas sel itu sendiri. Akibat terganggunya 

permeabilitas, sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehingga 

pertumbuhannya terhambat atau bahkan mati. Menurut Rahman, Haniastuti, dan 

Utami, (2017) mekanisme kerja tanin sebagai bahan antibakteri antara lain melalui 

perusakan membran sel bakteri karena toksisitas tanin dan pembentukan ikatan 

komplek ion logam dari tanin yang berperan dalam toksisitas tanin. Bakteri yang 

tumbuh dalam kondisi aerob memerlukan zat besi untuk berbagai fungsi. Adanya 

ikatan antara tanin dan besi akan menyebabkan terganggunya berbagai fungsi 

bakteri.  

Polifenol memiliki tanda khas yaitu memiliki banyak gugus fenol dalam 

molekulnya. Senyawa polifenol merupakan senyawa yang tersebar luas sebagai 

zat warna alam yang menyebabkan warna pada bunga, kayu, dan buah. 

Mekanisme polifenol sebagai agen antibakteri berperan sebagai toksin dalam 

protoplasma, merusak dan menembus dinding sel serta mengendapkan protein sel 

bakteri. Senyawa fenolik bermolekul besar mampu menginaktifkan enzim 
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essensial di dalam sel bakteri meskipun dalam konsentrasi yang sangat rendah. 

Polifenol dapat menyebabkan kerusakan pada sel bakteri, denaturasi protein, 

menginaktifkan enzim, dan menyebabkan kebocoran sel (Rosidah et al., 2014) . 

Biji Theobroma cacao L. yang kaya akan kandungan flavonoid, tanin, dan 

polifenol dibuat dalam bentuk ekstrak agar kandungan senyawa kimia flavonoid, 

tanin, dan polifenol dapat dikeluarkan secara menyeluruh, proses ekstraksi 

menggunakan metode maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96%. 

Ekstraksi dengan pelarut etanol 96% dilakukan untuk dapat menarik semua zat 

yang terkandung, sehingga didapatkan ekstrak kental dari biji kakao (Theobroma 

cacao L.). 

 

2.6 Sumber Belajar 

2.6.1 Pengertian Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah salah satu komponen dalam kegiatan 

pembelajaran yang dapat memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, 

kemampuan, keyakinan, sikap, emosi dan perasaan. Sumber belajar dapat 

memberikan sebuah pengalaman belajar, tanpa sumber belajar maka proses 

belajar tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik. AECT atau Association for 

Educational Communication and Technologi mengemukakan bahsawanya 

sumber belajar merupakan berbagai sumber baik berupa data, orang dan wujud 

yang dapat dimanfaatkan peserta didik dalam belajar, baik secara individu atau 

kelompok agar mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar 

(Sitepu, 2014). 
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2.6.2 Klasifikasi Sumber Belajar 

 Dari berbagai sumber belajar yang ada dapat dikelompokkan sebagai 

berikut. 

1. Manusia (people) 

 yaitu orang yang menyampaikan pesan pengajaran secara langsung seperti 

guru, konselor administrasi, yang diatur secara khusus dan sengaja digunakan 

untuk kepentingan belajar. Selain itu, ada pula orang yang tidak dirancang guna 

kepentingan pembelajaran tetapi orang tersebut mempunyai suatu keahlian yang 

dapat digunakan untuk kepentingan pembelajaran, seperti polisi, pemimpin 

perusahaan, penyuluh kesehatan, dan pengurus koperasi. Orang-orang tersebut 

tidak niati, tetapi sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan guna kepentingan 

pembelajaran (learning resources by utilization) (Jailani & Hamid, 2016). 

2. Bahan (material) 

      merupakan sesuatu yang memiliki komponen pesan kegiatan 

pembelajaran termasuk yang dirancang secara khusus seperti film pendidikan, 

buku paket, grafik, peta, dll, dan semua itu biasanya disebut dengan media 

pembelajaran, maupun bahan bersifat umum seperti film dokumentasi (Jailani & 

Hamid, 2016). 

3. Lingkungan (setting) 

 yaitu tempat atau ruangan ketika sumber-sumber data berinteraksi dengan 

para peserta didik. Tempat atau ruangan yang dirancang secara sengaja agar dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran, misalnya ruangan ruangan kelas, 

laboratorium, perpustakaan, dan rungan mikro teaching. Selain itu, ada juga 
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tempat yang tidak rancang untuk kepentingan belajar, namun dapat dimanfaatkan 

dalam kegiatan pembelajaran; misalnya kebun binatang, museum, candi, kebun 

raya, dan tempat-tempat beribadah (Jailani & Hamid, 2016). 

4. Aktivitas (activities) 

 yaitu sumber belajar yang merupakan gabungan antara suatu teknik 

dengan sumber lain agar dapat memudahkan (facilitates) belajar, seperti kegiatan 

pembelajaran berprogram merupakan gabungan antara buku dengan teknik 

penyajian bahan seperti contoh lainnya yaitu karyawisata dan simulasi (Jailani & 

Hamid, 2016). 

5. Alat dan peralatan (tools and equipment) 

merupakan sumber belajar guna produksi dan memainkan sumber-sumber 

lain. Alat dan peralatan yang digunakan untuk produksi contohnya seperti kamera 

untuk dokumentasi, dan tape recorder untuk merekam. Sedangkan alat dan 

peralatan yang digunakan untuk memainkan sumber lain, misalnya proyektor 

pesawat televisi, pesawat radio , dan film (Jailani & Hamid, 2016). 

 

2.6.3 Fungsi Sumber Belajar 

Morrison dan Kemp mengemukakan bahwa sumber belajar yang ada harus 

dapat difungsikan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dalam kegiatan 

pembelajaran. Berikut ini fungsi dari sumber belajar untuk: 

1. Meningkatkan produktivitas pembelajaran, menggunakan percepatan laju 

belajar dan membantu pengajar atau guru untuk memanfaatkan waktu yang ada 

dengan baik dan pengurangan beban pengajar dalam menyajikan informasi, 
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agar bisa lebih banyak membimbng dan mengembangkan gairah belajar peserta 

didik.  

2. Memberikan kemungkinan kegiatan pembelajaran yang sifatnya lebih 

individual, dengan cara mengurangi kontrol pengajar yang kaku dan tradisional 

dan memberikan kesempatan kepada peserta didik guna belajar sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya. 

3. Memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran dengan cara 

merencanakan program pembelajaran yang lebih sistematis dan pengembangan 

bahan pembelajaran yang berbasis penelitian. 

4. Memantapkan pembelajaran, dengan cara meningkatkan kemampuan 

seseorang dalam memanfaatkan berbagai macam media komunikasi serta 

penyajian data dan informasi secara lebih konkrit. 

5. Memungkinkan belajar secara seketika, dengan cara mengurangi jurang 

pemisah antara pelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan kenyataan 

yang bersifat konkrit dan memberikan pengetahuan yang bersifat langsung.  

6. Memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas, khususnya dengan 

adanya media massa, dengan cara memanfaatan bersama yang lebih dari luas 

tenaga tentang kejadian yang jarang terjadi, dan penyajian informasi yang 

memiliki kemampuan menembus batas geografis (Abdullah, 2012). 

 

2.6.4 Kriteria Pemilihan Sumber Belajar 

Kriteria pemilihan sumber belajar yang perlu diperhatikan adalah sebagai 

berikut. 

1. Harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
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2. Adanya sumber setempat, yang artinya apabila sumber belajar yang 

bersangkutan tidak terletak pada sumber-sumber yang ada maka sebaiknya 

dirancang sendiri. 

3. Adanya tenaga, dana, dan fasilitas yang cukup untuk mengadakan sumber 

belajar. 

4. Efektifitas biaya dalam jangka waktu yang relatif lama. 

5. Faktor yang menyangkut keluwesan, kepraktisan, dan ketahanan sumber 

belajar yang bersangkutan untuk jangka waktu yang relatif lama (Abdullah, 

2012). 

 

2.6.5 Instrumen Penilaian Sumber Belajar 

  Instrumen merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis 

sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu obyek ukur atau 

mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Instrumen dalam bidang penelitian, 

dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data mengenai variabel-

variabel penelitian untuk kebutuhan penelitian, sedangkan dalam bidang 

pendidikan instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa, faktor-

faktor yang diduga memiliki hubungan terhadap proses belajar mengajar guru, dan 

keberhasilan pencapaian suatu program tertentu (Djaali & Muljono, 2007). 

Cara untuk mengetahui kelayakan LKS sebagai sumber belajar khususnya 

pada materi Archaebacteria dan Eubacteria maka dilakukan validasi LKS 

menggunakan instrumen berupa lembar validasi. Sebelum memvalidasi LKS, 

dilakukan validasi instrumen untuk mengetahui kelayakan dan kriteria-kriteria 

penilaian LKS. Validasi instrumen dilakukan oleh dua orang dosen Pendidikan 
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Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil validasi yang didapat 

menunjukkan bahwa instrumen validasi yang digunakan untuk memva-lidasi LKS 

layak digunakan. Validasi LKS dilakukan  oleh 2 orang validator yang juga 

memvalidasi instrumen. Hasil analisis validasi sumber belajar (LKS) dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

     Tabel 2.2 Format Penilaian LKS 

Aspek Kriteria yang dinilai 

 

Validator ke- (Ki) (Ai) 

1 2 

Pendekatan 

penulisan  

Terdapat petunjuk penggunaan LKS  

LKS yang dibuat sesuai dengan tujuan  
Pembelajaran 

    

Kebenaran konsep  

 

Tujuan pembelajaran sesuai dengan indikator dalam 

silabus 
    

Kedalaman 

konsep  

 

Terdapat kesesuaian antara pertanyaan dengan tujuan 

pembelajaran  

 

    

Keluasan konsep  
 

Terdapat kesesuaian antara pertanyaan dengan materi  

 

    

Kejelasan kalimat  Kalimat pertanyaan dalam LKS jelas dan tidak 

bermakna ganda  

 

    

Kebahasaan Kalimat yang digunakan sesuai dengan taraf berpikir 

siswa  
 

    

Penilaian hasil 

belajar  
 

Terdapat kejelasan dalam teknikpenilaian  

LKS yang dibuat dapat digunakan untuk mengukur 
kemampuan kognitif siswa  

    

Kegiatan siswa  

 

Tujuan pembelajaran dapat dicapai melalui penggunaan 

LKS  

 

    

Keterlaksanaan  

 

Arahan/petunjuk dalam penggunaan LKS jelas dan 

mudah di pahami  
    

Penampilan fisik  

 

Secara keseluruhan tampilan LKS terlihat menarik  

 

    

 

 

2.7 Keterkaitan Penelitian  dengan Materi Archaebacteria dan Eubacteria. 

Hasil dari penelitian pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak biji kakao 

(Theobroma cacao L.) terhadap diameter zona hambat bakteri Staphylococcus 

aureus akan dimanfaatkan sebagai sumber belajar dalam perencanaan 

Sumber: (Adri et al., 2013) 
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pembelajaran biologi materi Archaebacteria dan Eubacteria SMA kelas X 

Kompetensi Inti 4 mencangkup “Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah 

keilmuan” dengan Kompetensi dasar 4.5 yaitu “Menyajikan data tentang ciri-ciri 

dan peran bakteri dalam kehidupan”. 

 

2.8 Pemanfaatan LKS Sebagai Sumber Belajar Biologi 

2.8.1 Pengertian LKS (Lembar Kerja Siswa)  

Menurut Dinas Pendidikan Nasional (2006), Lembar Kerja Siswa (LKS) 

adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta 

didik. Lembar kerja siswa berisi petunjuk dan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik 

dapat berupa teori atau praktek. LKS merupakan salah satu sarana untuk 

membantu dan mempermudah dalam kegiatan pembelajaran sehingga akan 

terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan guru, dan dapat 

meningkatkan aktifitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Lembar 

Kerja Siswa memuat diantaranya judul LKS, kompetensi dasar, waktu 

penyelesaian, bahan/ peralatan yang digunakan, informasi singkat, langkah kerja, 

tugas yang harus dilakukan, dan laporan yang harus dikerjakan.  

Lembar Kerja Siswa adalah sumber belajar penunjang yang dapat 

meningkatkan pemahaman siswa mengenai materi yang harus mereka kuasai. 

LKS merupakan alat bantu untuk menyampaikan pesan kepada siswa yang 

digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Melalui LKS akan memudahkan 
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guru dalam menyampaikan materi pembelajaran dan mengefektifkan waktu, serta 

akan menimbulkan interaksi antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran 

(Sanjaya, 2006). 

 

2.8.2 Kriteria LKS (Lembar Kerja Siswa) 

Menurut Widjajanti (2008), aspek-aspek yang harus dipenuhi oleh suatu 

LKS yang baik yaitu:  

1. Pendekatan penulisan adalah penekanan keterampilan proses, hubungan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan kehidupan dan kemampuan mengajak siswa 

aktif dalam pembelajaran.  

2. Kebenaran konsep adalah menyangkut kesesuaian antara konsep yang 

dijabarkan dalam LKS dengan pendapat ahli dan kebenaran materi setiap 

materi pokok.  

3. Kedalaman Konsep terdiri dari muatan latar belakang sejarah penemuan 

konsep, hukum, atau fakta dan kedalaman materi sesuai dengan kompetensi 

siswa berdasarkan Kurikulum 2013.  

4. Kejelasan kalimat adalah berhubungan dengan penggunaan kalimatyang tidak 

menimbulkan makna ganda serta mudah dipahami.  

5. Kebahasaan adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan mampu 

mengajak siswa interaktif  

6. Evaluasi belajar yang disusun dapat mengukur kemampuan kognitif, afektif, 

dan psikomotorik secara mendalam  

7. Kegiatan siswa/ percobaan yang disusun dapat memberikan pengalaman 

langsung, mendorong siswa menyimpulkan konsep, hukum atau fakta serta 
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tingkat kesesuaian kegiatan siswa/ percobaann dengan materi pokok 

Kurikulum 2013.  

8. Keterlaksanaan meliputi kesesuaian materi pokok dengan alokasi waktu di 

sekolah dan kegiatan siswa/ percobaan dapat dilaksanakan.  

9. Penampilan Fisik yaitu desain yang meliputi konsistensi, format, organisasi, 

dan daya tarik buku baik, kejelasan tulisan dan gambar dan dapat mendorong 

minat baca siswa.  

 

2.9 Kerangka Konseptual 

Theobroma cacao L. memiliki kandungan senyawa aktif berupa flavonoid, 

tanin, dan polifenol. Menurut Rosidah et al., (2014) mekanisme kerja flavonoid 

sebagai antimikroba karena kemampuannya dalam mengganggu aktivitas 

transpeptidase peptidoglikan sehingga pembentukan dinding sel terganggu, 

akibatnya sel tidak dapat menahan tekanan osmotik internal yang dapat mencapai 

5 sampai 20 atmosfer. Tekanan ini cukup untuk memecah sel apabila dinding sel 

dirusak. Kerusakan pada membran ataupun dinding sel menyebabkan keluarnya 

berbagai komponen penting dari dalam sel bakteri yaitu protein, asam nukleat, 

nukleotida, dan lain-lain yang berasal dari sitoplasma dan sel bakteri mengalami 

lisis. 

Mekanisme kerja tannin menurut Rahman, Haniastuti, dan Utami, (2017) 

yaitu memiliki aktifitas menggangu transport protein pada lapisan dalam sel, 

memiliki 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. Mekanisme 
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polifenol sebagai agen antibakteri berperan sebagai toksin dalam protoplasma, 

merusak dan menembus dinding sel serta mengendapkan protein sel bakteri dan 

menyebabkan kebocoran sel (Rosidah et al., 2014). Hasil dari  penelitian ini akan 

dimafaatkan sebagai sumber belajar biologi untuk siswa kelas X SMA materi 

Arcahebacteria dan Eubacteria  berupa LKS.  Berikut kerangka konsep Ekstrak 

biji kakao (Theobroma cacao L.)  terhadap diameter zona hambat bakteri 

Staphylococcus aureus akan dijelaskan melalui gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Konsep 

Ekstrak Biji 

Kakao (Theobroma cacao L.) 

Flavonoid Tanin 

Pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus terhambat atau 

bahkan mati 

Polifenol 

a.   Merusak dinding sel  

b. Merusak membran sel 

Bakteri Staphylococcus 

aureus penyebab infeksi 

Studi Pengembangan 

 

Sumber  belajar  biologi  untuk siswa biologi  kelas  X SMA  

materi  Arcahebacteria dan Eubacteria  berupa LKS. 
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2.10  Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustaka di atas dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut.  

Terdapat pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak biji kakao (Theobroma cacao L.) 

terhadap diameter zona hambat bakteri Staphylococcus aureus. 


