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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia) 

2.1.1 Klasifikasi Dan Morfologi (Eleutherine palmifolia) 

   

 

Gambar 2.1: Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia) 

(Sumber: Dokumentasi pribadi, 2008). 

 

Bawang dayak memiliki nama ilmiah  Eleutherine palmifolia, nama 

ilmiah lain dari Eleutherine palmifolia adalah Eleutherine bulbosa dan 

Eleutherine americana yang tergolong dalam famili Iridaceae. Eleutherine 

palmifolia ini berasal dari Amerika tropis yang tumbuh subur di Indonesia 

letaknya di Kalimantan Tengah. Kegunaan E. palmifolia sebagai obat 

penyembuhan berbagai macam penyakit. Klasifikasi bawang dayak menurut 

Permadi (2008) sebagai berikut. 

Kindom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophita 

Kelas  : Liliopsida 

Ordo  : Liliales 

Famili  :  Iridaceae 

Genus  :  Eleutherine  

Spesies  :  Eleutherine palmifolia 
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Morfologi tanaman E. palmifolia adalah memiliki bentuk daun seperti pita 

panjang yang memiliki ukuran panjang 15-20 cm, lebar daun E. palmifolia 

berkisar 3-5 cm, serta memiliki warna daun hijau. Bentuk pertulangan daunnya 

sejajar, tepi daun licin, dan hidup bergerombol atau berumpun. Di Indonesia 

ditemukan pada ketinggian 600-1500 mdpl. E. palmifolia hampir menyerupai 

bawang merah namun perbedaannya dapat dilihat dari ukuran bulat telur yang 

lebih kecil, warna merah menyala, tidak berbau, serta tidak berfungsi sebagai 

bahan penyedap masakan. Budidaya E. palmifolia kerap ditemui sebagai tanaman 

hias, karena memiliki bentuk bunga yang cantik berwarna putih yang berukuran 

kecil dapat dijadikan sebagai pelengkap hiasan di sudut-sudut ruangan. Di daerah 

lain tanaman ini memiliki sebutan seperti bawang kapal, teki sabrang, luluwa sapi, 

babawangan beureum, dan bawang siyem (Agromedia, 2008). 

2.1.2 Manfaat Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia) 

Bagian umbi bawang dayak secara empiris memiliki sifat diuretik, 

astringen, pencahar, serta analgetik. Pengobatan menggunakan Eleutherine 

palmifolia digunakan untuk pengobatan alternatif sakit perut (obat luar), disentri, 

mencret berdarah, diabetes militus, obat kuning, obat bisul, dan obat jerawat, 

batuk (Brzuszkiewicz et al., 2011). Menurut Agromedia (2008) menemukan 

bahwa bawang dayak digunakan masyarakat sebagai obat nifas untuk wanita 

dengan cara mengkonsumsi daunnya. 

2.1.3 Kandungan Kimia Bawang Dayak  

 

Manfaat kandungan dari Eleutherine palmifolia menurut Puspadewi et al., 

(2013) terdapat  berbagai macam zat aktif seperti Tabel 2.1 sebagai berikut. 
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Tabel 2.1 Skrining Fitokimia Eleutherine palmifolia 

Identifikasi Simplisia 

Pengujian Pustaka Ekstrak 

Alkaloid + + + 

Flavonoid + + + 

Kuinon + + + 

Polifenol + + + 

Saponin + * - 

Steroid/Triterpenoid + + + 

Monoterpenoid  + + + 

Tanin  + + + 

Keterangan: 

(+): adanya komponen yang diidentifikasi 

(-): tidak adanya zat yang diidentifikasi 

(*): data dari pustaka inventaris tanaman obat indonesia dan materia medika Indonesia tidak 

terdapat keterangan ada atau tidaknya senyawa tersebut  

Senyawa naphtoquinonens serta turunannya seperti elecanacine, 

eleutherine, eleutherol, eleuthernone terkandung di dalam Eleutherine palmifoli, 

sehingga manfaat banyak ini sangat luas dan bisa digunakan sebagai obat alami 

tidak memiliki efek meracuni (Brzuszkiewicz et al., 2011). Senyawa 

Naphtoquinones berfungsi sebagai antimikroba, antifungal, antivirial dan 

antiparasitik. Fungsi lain dari Naphtoquinones berfungsi bioaktivitas dalam 

antikanker dan antioksidan yang berbentuk glikosida berada di dalam sel vakuola 

(Firdaus, 2014). Gambar persenyawaan dari kandungan bawang dayak seperti 

pada Gambar 2.2 sebagai berikut. 

 

Gambar 2.2: Kandungan Metabolit Sekunder Eleutherine palmifolia 

(Sumber: Kuntorini et al., 2010) 
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2.1.4 Mekanisme Kerja Zat Aktif (Flavonoid) Sebagai Anti Bakteri 

Mekanisme kerja antibakteri dalam flavonoid bawang dayak (Eleutherine 

palmifolia) adalah protein sel akan didenaturasi dan dinding sel bakteri dirusak 

hingga bakteri tidak hidup. Kinerja lain dari flavonoid yang terjadi di membran 

sitoplasma adalah merusak metabolit penting di dalam bakteri sehingga bahan 

makanan yang menghasilkan energi tidak dapat masuk sehingga terjadi 

ketidakmampuan sel bakteri untuk tumbuh kemudian terjadi kematian (Syamsul et 

al., 2015). flavonoid sebesar 0,3680% berpotensi sebagai bahan dasar dalam dunia 

obat-obatan seperti obat luar maupun obat dalam sehingga flavonoid mampu 

digunakan sebagai bahan utama antibakteri pada kulit (Parubak, 2013). 

2.2 Jerawat (Acne Vulgaris) 

Acne vulgaris biasanya disebut dengan jerawat yang merupakan penyakit 

kulit pada usia remaja. Hal ini sebagai pertanda bahwa seorang individu 

mengalami pubertas dan akan mengalami haid pertama pada tahun berikutnya. 

Rentan umur yang didapati mengalami jerawat menurut (Padhi & Panda, 2015) 

yaitu pada umur 12-14 tahun, dan puncak keparahan remaja mengalami jerawat 

pada usia 16-17 tahun untuk usia perempuan, dan 17-19 tahun untuk usia laki-

laki. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya seseorang mengalami jerawat 

yaitu seperti pola makanan yang banyak mengandung kolestrol atau banyak 

terkandung minyak, faktor psikis seseorang seperti stres, infeksi bakteri ataupun 

alergi terhadap kosmetik yang sudah digunakan, tingkat kebersihan individu 

dalam merawat diri, serta hormon endrokin yang telah aktif (Warnida et al., 

2015). Tabel 2.1 Flora Normal Lapisan Kulit yang dibagi sebagaimana berikut. 
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Tabel 2.1 Flora Normal Lapisan Kulit 

Genus Karakteristik Spesies 

Stapylococcus Fakultatif anaerobic, gram positive 

cocci 

S. haemolyticus, S. hominis,  

S. epidermidis, S. capitis 

Micrococcus Aerobic, gram positive cocci  M. luteus, M. Varians 

Corinebacterium Aerobic/fakultatif anaerobic, Gram-

positive rods 

C. Jeikeium, C.urealtikum 

C. hovis, C. minutissimum 

Propionibakterium 

 

Aerobic, gram positive rods 

 

P. acnes, P. granulosum,  

P. adivum 

Acinebacter Aerobic, gram negative coccobacilli A. calcoaceticus var. Lwoffi and 

var. Anitratus 

Brevibacterium Aerobic, gram positive rods B. epidermidis, B. Otitidis, B. 

Mcbrellneri,B. Casei 

Dermabacter Gram positive rods D. hominis 

Malassezia Lipohilic yeasts M. restricta, M globosa, M. 

Sympodialis 

(Sumber: Oprica, 2008)  

Bagian tubuh yang biasanya mengalami jerawat adalah pada bagian muka, 

punggung, dan bagian dada bagian atas, hal tersebut adalah kejadian yang wajar 

terjadi karena lapisan dermis banyak mengandung kelenjar minyak dan apabila 

tidak diperhatikan kebersihan atau kesegaran kulit akan menimbulkan masalah. 

Terlalu sering membersihkan muka juga akan menimbulkan masalah lainnya 

karena lapisan kulit menjadi kering dan produksi minyak akan berlebih sehingga 

kulit akan berminyak dan mudah untuk bakteri tumbuh. Disarankan agar 

membersihkan tubuh kita minimal 2x sehari dan membersihkan. Stabilitas flora 

memiliki respon terhadap perubahan lingkungan dan diindikasikan mengalami 

evolusi bersamaan dengan perubahan lingkungan kulit. 

Siklus terjadinya jerawat pada seorang individu bermula dari penyumbatan 

saluran lemak yang menjadikan lemak menumpuk, kemudian akibatnya adalah 

inflamasi atau peradangan akan terjadi di kulit. Asupan nutrisi kulit tidak 

terpenuhi sehingga menjadikan kulit sangat kering bersamaan dengan produksi 

minyak yang berlebih. Produksi minyak yang berlebih dan tidak bisa keluar ini 

yang akan menjadikan lemak menjadi padat dan akibatnya akan mengalami luka 
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akibat penyumbatan saluran minyak tersebut. Dalam penelitian Movita (2013) 

menemukan bahwa adalah kadar androgen serum dan kadar sebum yang dimiliki 

oleh individu berjerawat yaitu relatih lebih tinggi. Hormon androgen memicu 

produksi sebum berlebih hingga menjadikan ukuran sebasea menjadi lebih besar, 

proliferasi keratinosit dirangsang oleh hormon androgen di daerah duktus 

seboglandularis dan akroinfundibulum. 

 

Gambar 2.3: Jaringan Subacea Normal 

(Sumber: Puspadewi et al., 2013) 

 

 

Gambar 2.4: Penampakan Jerawat 

(Sumber: Puspadewi et al., 2013) 
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Kulit memiliki sawar mikrobiologi, sawar mikrobiologi kulit berfungsi 

sebagai pelindung dari bakteri untuk mempertahankan stratum korneum terhadap 

mikroorganisme. Sekresi sebaceae menjadikan pH kulit adalah 4,2-5,6 yang 

merupakan bentuk perlindungan agar mikroorganisme tidak tumbuh. Sifat 

bakteriostatik dan fungisid terbentuk ketika kelenjar kulit mensekresikan asam 

lemak yaitu asam propionat, butirat, kaproat (Nazipi et al., 2017). 

2.3 Bakteri Propionibakterium acnes 

2.3.1 Klasifikasi Dan Morfologi Propionibakterium acnes 

 

 

Gambar 2.5: Bakteri Propionibakterium acnes 

(Puspadewi et al., 2013) 

Bakteri Propionibacterium acnes terdapat dalam kelompok bakteri 

Corynebacteria. Bakteri ini termasuk flora normal kulit, namun pada setiap 

individu memiliki banyak flora normalnya masing-masing dan memiliki aktivitas 

flora normal yang berbeda. Bakteri Propionibacterium acnes merupakan bakteri 

yang tumbuh relatif lambat dan dimasukkan dalam jenis bakteri anaerob gram 

positif yang toleran terhadap udara. Daftar berikut merupakan  merupakan 

taksonomi dari Propionibakterium acne : 

Kerajaan : Bacteria 

filum  : Actinobacteria 

kelas       : Actinobacteriadae 

Ordo     : Actinomycetales 
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Famili   : Propionibacteriaceae 

Genus    : Propionibacterium 

Spesies   : Propionibacterium acnes  (Weller, Hunter, Javin, & Dahl, 2008) 

 

Penampilan koloni bervariasi dengan berbagai media kultur, umur dan 

kondisi kultur, namun umumnya berukuran 0,5-4 mm, berbentuk kubah dan 

berwarna krem hingga berwarna merah muda. Sel berukuran 0,5-0,8 Hm lebar dan 

panjang 3-4 pm dan morfologi mungkin berbeda dari diphteroidal atau berbentuk 

klub dengan satu ujung bulat dan yang lainnya meruncing atau coccoid, bifid atau 

bercabang Propionibacterium acnes adalah spesies predominan yang berkaitan 

dengan prevalensi dan populasi di antara Propionibacterium acnes, sementara 

kepadatan granulosum secara signifikan kurang berlimpah (Weller et al., 2008).  

2.3.2 Habitat Propionibakterium acnes 

Kulit adalah habitat utama Propionibakterium  acnes. namun juga dapat 

ditemukan pada rongga mulut.(tempat. dangkal dan kantong periodontal), saluran 

pernapasan bagian atas, saluran. telinga eksternal, konjungtiva,. usus besar, 

.uretra. dan vagina. (Brooks, Butel, & Morse, 2008). Kejadian kolonisasi yang 

sebenarnya diremehkan karena sulit untuk mengisolasi Propionibakterium acnes 

dari flora anaerobik campuran lainnya. Baru-baru ini ditemukan bahwa 

Propionibakterium acnes biasanya berada di jaringan paru-paru perifer dan 

kelenjar getah bening mediastinum. Tabel 2.3 Habitat Propionibakterium acnes 

pada organ manusia. 

Tabel  2.3 Habitat Propionibakterium acnes 

 Propionibakterium acnes Keterangan  

Habitat  Kulit +++ 

Mata + 

Rongga mulut ++ 

Usus besar +++ 

Vagina + 
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Keterangan:  

+ : sedikit 

++ : sedang 

+++ : banyak 

(Sumber: Oprica, Cristina, 2008) 

 

2.3.3 Macam Infeksi Bakteri Propionibakterium acnes 

Pada penelitian Weller et al., (2008) Propionibakterium acnes merupakan 

penyebab utama khususnya jerawat, meskipun sebagai flora normal namun bisa 

menjadikan bakteri menjadi patogen. Macam-macam infeksi oleh bakteri 

Propionibakterium acnes seperti jerawat bayi, crytolomegaly menyebabkan tumor 

androgen, jerawat yang menyertai sindrom ovarium polikistik, bahkan bisul. 

Bakteri ini dapat berkolaborasi dengan bakteri normal lain menjadi variasi 

penyakit lain seperti S.epidermidis menyebabkan jerawat dan puru, Stapylococcus 

aureus penyebab bisul dan furunkel (Han et al., 2008). 

2.3.4 Patogenesis Propionibakterium acnes 

 

Gambar 2.6 Patogenesis Propionibakterium acnes 

 (Sumber: Weller et al., 2008)  

Patogenesis terjadinya jerawat karena bakteri Propionibacterium 

acnes adalah dimulai dari rusaknya stratum corneum dan stratum germinat secara 

bersamaan. Sekresi bahan kimia mengahncurkan dinding pori-pori sehingga 
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menyebabkan luka jerawat yang disebut dengan inflamasi. Pada saat terjadinya 

inflamasi asam. lemak dan. minyak kulit menjadi. tersumbat dan mengeras. Hal 

ini apabila tersentuh dan terpencet akan menjadi  peradangan di area folikel 

rambut lainnya. Berikut Gambar  2.7 Patogenesis Propionibacterium Acnes Pada 

Jerawat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bakteri Propionibacterium acnes dapat menyebabkan reaksi radang imun 

dan non-imun sebagaimana penjabaran Weller et al., 2008: 

a. Propionibacterium acnes memproduksi lipase yang fungsinya menghidrolisis 

trigliserida dari sebum menjadi asam lemak bebas yang mengakibatkan iritasi 

dan komedogenik yang disebut whitehead dan blackhead. Whitehead lebih 

sulit dihilangkan dibandingkan dengan blackhead pada lapisan dermis. 

Hormon Androgen  

 

Abnormal folikular 

keratin 
Peningkatan produksi 

sebum 

 

Menghalangi  

 

Inflamasi lesi (kcomedo) 

 

Inflamasi lesi (popula, pustula, 

nodula) 

Propionibacterium acnes  

 

Gambar  2.7 Patogenesis Propionibacterium Acnes Pada Jerawat 

( Sumber: Damayanti, 2014). 
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b. Faktor kemotaktikakan dilepas oleh Propionibacterium acnes  bertujuan 

untuk menarik leukosit ke daerah lesi. Leukosit akan menghasilkan enzim 

hidrolisis yang akan merusak dinding folikel serta merusak isi folikel seperti 

sebum, epitel akan mengalami keratinisasi, sehingga bakteri 

Propionibacterium acnes  mudah masuk ke area dermis. Inflamasi merupakan 

reaksi non imun benda asing dimulai pertama kali oleh mononuclear yang 

menyebabkan membengkaknya pori di kulit. 

c. Aktivasi komplemen dari pejamu proliferasi Propionibacterium acnes  terjadi 

akibat sebum yang banyak menumpuk, kemudian jumlah Propionibacterium 

acnes  di dalam folikel rambut akan terus meningkat. 

2.3.5 Cara Pengobatan aktivitas bakteri Propionibacterium acnes 

Cara pengobatan akibat aktivitas bakteri Propionibacterium acnes pada 

jerawat dengan penggunaan antibiotik. Dari penelitian sebelumnya pengujian 

kerentanan bakteri Propionibacterium acnes terhadap penyakit jerawat 

menggunakan obat antibiotik eritromisin, tetrasiklin, doksisiklin dan minocycline, 

klamidamisin (Warnida et al., 2015). Menurut Weller et al (2008) dalam bukunya 

dituliskan penggunaan antibiotik harus sesuai dengan dosis sebagaimana berikut: 

a. Tetrasiklin yang dipadukan dengan susu, antasida dan kalsium, garam besi 

dan magnesium. Penggunaannya adalah 250-500 mg/hari atau sesuai berat 

badan 

b. Minocycline digunakan 50 mg -100 mg sehari. Sifatnya lipofilik dari pada 

obat oxytetracycline dan konsentrasinya sesuai dengan kelenjar sebaceous. 

Efek samping menyebabkan sindrom lupus serta keeainan fungsi hati 
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c. Doxycyclinen digunakan 100 mg sehari atau bisa digunakan 2x sehari. Baru-

baru ini peneliti menggunakan dosis lebih rendah untuk penghambat 

peradangan jerawat sekitar area folikel sebaceae yang tidak mempengaruhi 

flora bakteri vagina maupun flora normal lainnya. 

2.4 Lotion Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia) 

2.4.1 Definisi Lotion 

 

Lotion didefinisikan sebagai campuran dai dua cairan yang tidak saling 

bercampur, yang distabilkan dengan sistem emulsi dan jika ditempatkan pada 

suhu ruang akan berbentuk cairan yang dapat dituang (Nazipi et al., 2017). Proses 

dispersi suatu larutan ke dalan larutan yang tidak saling bercampur dinamakan 

dengan emulsi, bentuknya doplet dan ukurannya dipengaruhi oleh laju 

pengadukan selama proses emulsifikasi. Berikut merupakan syarat mutu yang 

harus ada dalam lotion tubuh seperti pada Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Merupakan Syarat Mutu Lotion 

No  Syarat Satuan  Keterangan 

1 Bobot jenis gr/cm
3
 0,95-1,05 

2 pH - 4,5-8 

3 Penampakan - Homogen 

4 Cemaran  Mikroba koloni/gram Maksimum 102 

5 Viskositas  cP 2000-50.000 

(Sumber: Badan Standardisasi Nasional (1996): Kurniawan, 2012) 

 

2.4.2 Komposisi lotion 

Lotion merupakan campuran dari fase cair, fase minyak, dan humektan 

yang dicampur menjadi satu. Air merupakan komponen yang paling banyak 

dalam pembuatan lotion. Air yang sering digunakan sebagai lotion merupakan air 

murni atau aquades yang berfungsi sebagai pelarut (Departemen Kesehatan, 

1993). Emolient  merupakan sebuah media yang dapat melembutkan lapisan kulit 
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sehingga tidak kusam. Emolient juga dapat mencegah resiko penyakit kulit yang 

disebut dengan dermatis. Lotion akan membuat kulit terasa nyaman, lembab, 

halus dan tidak berminyak. 

Humektan merupakan zat yang melindungi emulsi kekeringan kulit yang 

kinerjanya mempertahankan air saat pemakaian di dermis. Fungsi dari humektan 

adalah mengurangi kekeringan zat campuran air dan minyak ketika disimpan pada 

suhu ruang. Jenis humektan yang dapat digunakan sebagai lotion adalah propilen 

glikol, gliserin, dan sorbitol dengan kisaran 0,5-15% (Kurniawan, 2012). 

Bahan pengental (thickener) digunakan sebagai pengatur kekentalan dan 

mempertahankan kestabilan produk. Cara kerja pengental dalam lotion adalah 

mencegah terpisahnya partikel dari emulsi. Bahan pengental untuk lotion yang 

umum digunakan adalah water soluble polimer. Biasa digunakan untuk lotion 

yaitu menggunakan polimer natural, polimer sintesis, dan semi sintetis polimer. 

Pengental yang biasanya digunakan adalah gum-gum alami, derivatif selulosa, 

dan karbomer sering digunakan dalam pembuatan lotion. Penggunaan (thickener) 

harus dengan proporsi yang sedikit yaitu kurang lebih 2,5%. 

Bahan pengawet pada umumnya digunakan sebesar 0,1-0,2%. Suhu yang 

tepat digunakan adalah pada suhu 35-45
0
C agar zat aktif yang didalamnya tidak 

mengalami kerusakan, pengawet yang baik memiliki yaitu sebagai pencegah 

tumbuhnya berbagai macam mikroorganisme yang menyebabkan penguraian 

bahan, pengawet harus memiliki sifat larut pada konsentrasi larutan, dan tidak 

menimbulkan bahaya pada dermis. Pengawet yang biasa digunakan adalah 

metilparaben dan propilparaben (Kurniawan, 2012). 
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Pewangi ditambahkan dalam lotion untuk meningkatnya kwalitas produk. 

Jumlah pewangi yang ditambahkan harus sedikit yaitu berkisar antara 0,1-0,5%. 

Pewangi dicampurkan dalam larutan pada suhu 35
0
C agar tidak terjadi rusaknya 

emulsi yang telah terbentuk. Biasanya dalam suatu produk lotion bahan alami 

yang terdapat dalam lotion ditambahkan pewangi agar aroma yang dihasilkan 

meningkat. 

2.5 Pengujian Anti Mikroba Lotion Bawang Dayak 

Uji antimikroba berfungsi sebagai pengukuran kerentanan bakteri terhadap 

suatu zat yang telah disedikan dalam bentuk gel maupun cair. Metode untuk 

menguji anti mikroba ada beberapa macam diantaranya adalah metode Difusi. 

Cara menggunaan metode ini adalah meletakkan zat antibakteri dalam media 

pembenihan yang sudah diinokulasi oleh bakteri, dari pembenihan zat antibakteri 

tersebut diinkubasi kurang lebih 24 jam, kemudian mengukur diameter zona 

hambat yang bening pada wilayah zat antibakteri yang diaplikasikan sebagai daya 

hambat pertumbuhan bakteri. Dalam metode ini didapati model seperti Metode 

Disc Diffusion, E-Test, Ditch-Plate Technique, Cup-Plate Technique, Dan 

Gradient-Plate Technique (Damayanti, 2014). Metode Disc Diffusion merupakan 

serangkaian tehnik difusi zona hambat bakteri yang telah diinkubasi selama 24 

jam bahkan lebih lalu dihitung diameter zona hambat pada diameter luar cakram 

disk dan dilihat klasifikasinya seperti Tabel 2.5 berikut. 

Tabel 2.5 Tabel Diameter Zona Hambat Bakteri 

Diameter zona hambat yang terbentuk Keterangan hasil 

>20 mm Kuat  

16-20 mm Sedang 

10-15 mm Lemah 

<10 mm Tidak ada 
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(Sumber: Nazipi et al., 2017) 

2.6 Mekanisme Kerja Anti Mikroba 

Antibakteri merupakan suatu obat yang digunakan untuk menghambat atau 

membunuh bakteri. Berdasarkan aktivitasnya, antibakteri dapat dibagi menjadi 2 

kelompok, yaitu aktivitas bakteriostatik dan aktivitas bakterisidal. Istilah 

bakteriostatik digunakan ketika suatu obat dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri, sedangkan istilah bakterisidal digunakan ketika suatu obat dapat 

membunuh bakteri. Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibakteri dibagi menjadi 

lima menurut (Waluyo, 2010) yaitu sebagai berikut: 

a. Menghambat metabolisme sel  

Bakteri membutuhkan asam folat untuk kelangsungan hidupnya. Asam 

folat diperoleh  dari asam para amino benzoat. Asam folat diolah oleh bakteri 

melalui disintesis dalam bakteri itu sendiri. Sulfonamid dapat mengganggu 

kelangsungan hidup bakteri. Struktur sulfonamid dengan amino benzoat 

memiliki bentuk yang mirip sehingga keduanya akan berkompetisi untuk ikut 

dalam pembentukan asam folat, sehingga terbentuk analog asam folat yang 

nonfungsional.  Contoh obat lain yang dapat menghambat metabolisme sel 

adalah trimetoprim, paminosalisilat (PAS), dan sulfon. Maka dengan 

mekanisme kerja ini diperoleh efek bakteriostatik. 

b. Menghambat sintesis dinding sel  

Dinding sel bakteri berfungsi sebagai tekanan osmotik internal yang tinggi 

dan untuk mempertahankan bentuk dan ukuran sel. kerusakan dinding sel akan 

menyebabkan lisis sel bakteri. Mekanisme kerja diperoleh dari efek 
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bakterisidal.  Contoh obat yang dapat menghambat sintesis dinding sel berupa 

sikloserin. penisilin, sefalosporin, dan basitrasin. 

c. Mengganggu keutuhan membran sel  

Membran sitoplasma memiliki peranan yang penting bagi sel. membran 

berfungsi sebagai sawar permeabilitas yang selektif, melakukan transpor aktif, 

dan mengontrol komposisi dalam sel. Ketika membran sitoplasma sel 

mengalami kerusakan, akan menyebabkan keluarnya makromolekul seperti 

protein, asam nukleat, nukleotida, dan ion-ion penting lain. Contoh obat yang 

dapat mengganggu keutuhan membran sel adalah polimiksin, polien, azoles, 

dan amfoterisin B. Mekanisme kerja ini diperoleh efek bakterisidal (Waluyo, 

2010). 

d. Menghambat sintesis protein sel  

Sintesis protein sel berlangsung didalam ribosom. Kerusakan atau 

penghambatan pada proses sintesis protein menimbulkan gangguan pada 

protein sel. Sehingga menyebabkan dinding sel pada bakteri rusak sehingga 

bakteri akan lisis dan mati. Contoh obat yang dapat menghambat sintesis 

protein sel adalah aminoglikosid, makrolid, linkomisin, tetrasiklin, dan 

kloramfenikol.  

e. Menghambat sintesis asam nukleat sel  

Obat yang dapat menghambat sintesis asam nukleat sel adalah rifampisin, 

trimetropim, pirimetamin dan golongan kuinolon. Cara kerja obat rifampisin 

berikatan dengan enzim polimerase-RNA. Fungsi dari rifampisi adalah 

menghambat aktifitas sintesis pada RNA dan DNA bakteri.  
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2.7 Ekstraksi 

Ekstrak merupakan salah satu dari tehnik isolasi senyawa dari bahan alam 

bisa dari nabati maupun hewani untuk diambil zat aktif untuk dilakukan 

pengujian. Pelarut yang sesuai dengan bahan akan meemiliki zat aktif yang tinggi. 

Penghentian proses ekstraksi pada saat optimumnya kesetimbangan antara 

konsentrasi dalam sel tanaman dengan konsentrasi senyawa dalam pelarut. 

Kemudian disaring antara pelarut dan sampel. Ekstraksi yang terkenal adalah 

ekstraksi maserasi, perlokasi, infundasi, dan sokletasi (Mukhiriani, 2014). Jenis 

ekstraksi dibedakan menjadi 3 yaitu berdasarkan konsistensinya, berdasarkan 

komposisinya, dan berdasarkan senyawa aktifnya.   

Ekstraksi menggunakan pelarut untuk mendapatkan zat aktif biasanya 

menggunakan cara ekstraksi dingin yaitu dengan cara maserasi atau dengan 

sebutan metode ekstraksi padat cair salah satunya yaitu maserasi. Macerace 

merupakan bahasa latin yang berarti melunakkan. Metode disebut dengan metode 

yang sangat sederhana dan dapat digunakan sebagai cara pengekstrakan dalam 

skala kecil dan sekala besar. Zat pelarut yang biasa digunakan adalah alkohol, 

etanol, dan aquades. Metode maserasi memiliki lima jenis maserasi yaitu, digesti, 

pengadukan kontinyu, remaserasi, maserasi melingkar, dan maserasi melingkar 

bertingkat. Variasi maserasi ini digunakan sesuai kebutuhan penelitian dan tidak 

semuanya digunakan (Mukhiriani, 2014). 

Syarat dari farmakope edisi III dalam pembuatan ekstraksi bahan dari 

tumbuhan adalah memotong halus atau menjadikan serbuk simplisia, kemudian 

dilarutkan dengan bahan pelarut yang sebelumnya sudah melalui tahap 
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penyaringan. Partikel bahan yang semakin kecil akan memudahkan penarikan 

kandungan senyawa kimia yang terdapat dalam bahan lebih mudah. Ekstrasi 

dengan metode maserasi dingin ini tidak akan merusak zat aktif dalam 

simplisia dan mengakibatkan kerusakan yang sangat minim karena tidak 

melalui pemanasan bahan sampel. Metode maserasi Mukhiriani (2014) 

disarankan agar penyimpanan zat yang diambil disimpan menghindari kontak 

langsung dengan sinar matahari yang menyebabkan reaksi perubahan warna zat 

aktif. Prinsip kerja metode ini adalah mencapai titik keseimbangan konsentari 

dimana pengerjaannya lama sehingga butuh ketelitian dalam hal melakukan 

pengekstrasian. 

2.8 Sumber belajar 

Sumber belajar Bologi merupakan segala sesuatu baik benda dan 

gejalanya dalam memecahkan permasalahan berkaitan dengan Biologi. Perlu 

adanya pemilihan sumber belajar yang tepat agar dapat berfungsi sebagaimana 

mestinya sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung. Pada dasarnya sumber 

belajar adalah segala sesuatu atau daya yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga 

pengajar dan peserta didik, baik secara terpisah maupun dalam bentuk gabungan 

untuk kepentingan kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan 

efektivitas, efisiensi, mudah dan menyenangkan untuk kelangsungan 

pembelajaran (Nurmalasari, 2016). 

 Agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik, peserta didik 

sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua alat inderanya. Semakin banyak alat 

indera yang digunakan dalam menerima dan mengolah informasi semakin besar 
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informasi tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. Media 

pembelajaran sangat berperan dalam kegiatan yang akan dilaksanakan saat proses 

belajar berlangsung sehingga medianya harus tepat dan memudahkan siswa dalam 

memahami materi yang diajarkan (Haryoko, 2009). 

2.9 Video-Audivisual 

Menurut Haryoko (2009) berdasarkan perkembangan teknologi, media 

pembelajaran dapat dikelompokan menjadi empat kelompok, yaitu media hasil 

teknologi cetak, media hasil teknologi audio-visual, media hasil teknologi yang 

berdasarkan komputer, dan media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. 

Karakteristik media video sebagai media pembelajaran karena media video sangat 

fleksibel dan gampang untuk dimodivikasi, video mempermudah menyampaikan 

materi yang menunjukkan gambar langsung, video mudah diatur dan dikombinasi 

sesuai kecepatan dan alur penyampaian materi (Nurmalasari, 2016). 

Karakteristik  media video-audiovisual sebagai media pembelajaran 

diantaranya video sangat fleksibel dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan, 

video membantu anda menyampaikan materi yang memerlukan visualisasi yang 

mendemonstrasikan hal-hal seperti gerakan motorik tertentu, video dapat 

dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan kecepatan dapat disusaikan untuk 

mendemonstrasikan perubahan, video dapat digunakan baik untuk proses 

pembelajaran tatap muka maupun jarak jauh tanpa kehadiran guru. Media video-

audiovisual ini mempermudah siswa karena mendapatkan media yang mudah 

dipelajari seperti melakukan pengamatan langsung. Media berbasis komputer 

sangat dibutuhkan siswa sejalan dengan perkembangan jaman.  
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2.10 Kerangka Konseptual 

 

 

Gambar 2.8 kerangka konsep 

2.11 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dari penelitian ini adalah ada pengaruh signifikan terhadap 

perbedaan presentase ekstrak dalam lotion bawang dayak dilihat dari zona hambat 

bakteri Propionium acnes. 
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