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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka Tanaman Kelor ( Moringa oleifera ) 

2.1.1 Taksonomi Tanaman Kelor 

Adapun klasifikasi dari daun kelor (Moringa oleifera) adalah sebagai 

berikut: 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledoneae 

Bangsa  : Capparales 

Suku    : Moringaceae 

Marga  : Moringa 

Jenis    : Moringa oleifera Lam. 

Nama umum : Kelor (Badan POM RI, 2008). 

 

Gambar 2.1 Moringa oleifera Lam. (BPOM RI, 2008) 

2.1.2  Nama Daerah   

 Di Indonesia kelor dikenal dengan berbagai nama seperti di Aceh dikenal 

dengan nama murong, kelor (Melayu), munggai (Minangkabau), kilor (Lampung), 

kelor (Sunda), kelor (Jawa Tengah), marongghi (Madura), kelor (Bali), parongge 

(Bima), kawona (Sumba), kirol (Buru) (Badan POM RI , 2008). 

2.1.3  Morfologi Tanaman Kelor 

 Moringa oleifera Lam. atau biasa dikenal dengan sebutan kelor merupakan 

tanaman perdu cepat tumbuh dengan tinggi mencapai 10 sampai 12 m (Tejas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

,2012). Kayunya merupakan jenis kayu lunak berbentuk bulat (teres) dan 

permukaannya kasar. Arah tumbuhnya lurus ke atas atau biasa yang disebut 

dengan tegak lurus (erectus) (Krisnadi, 2015). Daun tanaman kelor memiliki 

karakteristik bersirip tak sempurna, kecil, berbentuk telur, sebesar ujung jari . 

Helaian anak daun memiliki warna hijau sampai hijau kecoklatan, bentuk bundar 

telur atau bundar telur terbalik, panjang 1-3 cm, lebar 4 mm sampai 1 cm, ujung 

daun tumpul, pangkal daun membulat, tepi daun rata (integer) (Kholid, 2014). 

Helain daun tanaman kelor tipis dan lunak, permukaannya licin (laevis) dan 

berselaput lilin (pruinosus). Merupakan daun majemuk menyirip gasal rangkap 

tiga tidak sempurna (Krisnadi, 2015). Kelor mempunyai akar tunggang berwarna 

putih. Bunga muncul di ketiak daun (axiallaris) , bertangkai panjang, kelopak 

bunga berwarna putih sedikit krem dan menebar aroma khas. Kelor berbuah 

setelah berumur 12-18 bulan. Buah berbentuk segitiga memanjang dengan 

panjang 20-60 cm. Biji kelor berbentuk bulat dengan lambung semi-permeabel 

berwarna kecoklatan (Krisnadi, 2015).  

2.1.4  Kandungan Senyawa pada Tanaman Kelor (Moringa oleifera) 

 Kandungan tanaman kelor berdasarkan penelitian diketahui banyak 

mengandung nutrisi esensial seperti vitamin, mineral, asam amino, beta-karoten, 

antioksidan, nutrisi antiinflamasi, omega 3 dan 6 fatty acids (Kasolo et al, 2010). 

Kelor juga mengandung senyawa metabolit sekunder seperti alkaloid, tanin, 

saponin , flavonoid , dan fenol (Oluduro, 2012).  

Tabel II.1 Identifikasi Golongan Senyawa dengan Metode KLT dari Fraksi Etil 

Asetat Daun Moringa oleifera dengan Fase Gerak n-heksana : Etil 

asetat (4:6) (Primasari, 2016) 

Noda  Rf  Flavonoid Terpenoid  Alkaloid  Polifenol  Antrakinon 

1  0,28  -  Merah ungu  -  -  -  

2  0,38  -  -  -  -  Merah ungu  

3 0,49  -  -  -  -  Hijau ungu  

4  0,69  -  Merah ungu  -  -  -  

5  0,79  Kuning 

intensif  

-  -  -  -  
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Lanjutan dari hal. 7 

6  0,86  -  Merah ungu  -  -  -  

7  0,94  -  -  -  Hitam  Kuning 

kecoklatan  

 Dari hasil penelitian diatas diketahui bahwa fraksi etil asetat daun kelor 

mengandung flavonoid, terpenoid, alkaloid, polifenol, dan antrakinon. Kemudian 

kandungan golongan senyawa kelor, yang diduga memiliki sifat antibakteri yang 

dapat ditarik oleh pelarut etil asetat adalah alkaloid, saponin, terpenoid, flavonoid, 

dan tanin (Anitha J et al., 2011).  

2.1.5  Manfaat Tanaman Kelor (Moringa oleifera) 

Kelor banyak digunakan sebagai tanaman obat diseluruh dunia untuk 

mengobati penyakit seperti infeksi kulit, anemia, anxietas, asma, darah kotor, 

bronkitis, radang selaput lendir, penyakit kolera dan banyak lainnya (Khawaja et 

al., 2010; Hamza, 2010). Kelor juga bermanfaat sebagai Moringa oleifera 

antiinflamasi, antispasmodic, antihipertensi, antitumor, antioksidan, antipiretik, 

tukak lambung, antiepilepsi, diuretik, penurun koletrol, antidiabetes (Paliwal et 

al., 2011; Sharma et al., 2012) dan aktifitas hepatoprotective (Lai et al., 2010; 

Huang et al., 2012). Kelor juga banyak diketahui bermanfaat sebagai kosmetik 

seperti produk kecantikan kulit, vitamin rambut, dan konditiner rambut (Khawaja 

et al. 2010). 

 Semua bagian tanaman M.oleifera di Indonesia banyak dimanfaatkan oleh 

masyarakat. Daunnya dapat digunakan sebagai sayur, buah muda dapat digunakan 

sebagai bubur seperti kacang hijau, minyak yang diambil dari bijinya digunakan 

untuk memasak dan bahan kosmetik, khususnya perawatan kulit sebagai nutrisi 

kulit, pelembab, dan tabir surya (Krisnadi , 2015). 

2.1.6  Aktivitas Antibakteri Tanaman Kelor (Moringa oleifera) 

Banyak tumbuhan yang beraktifitas sebagai antibakteri (Cowan, 1999) dan 

salah satunya adalah tanaman kelor. Penelitian yang dilakukan oleh Foidl N. 

(2001) melaporkan bahwa dalam ekstrak daun Kelor mengandung protein dengan 

berat molekul rendah yang mempunyai aktivitas antibakteri dan antijamur, 

sedangkan daun Kelor yang dilarutkan dalam air dapat digunakan untuk 

antibiotika. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Emad M. Abdallah (2015) 
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mengenai  aktifitas antibakteri ekstrak daun M.oleifera dalam pelarut etil asetat 

menunjukkan bahwa pada bakteri uji Staphylococcus aureus menunjukkan zona 

hambat pada ekstrak etilasetat 13.6±0.3 mm. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh R. Manivasagaperumal (2012) pada bakteri uji Escherichia coli didapatkan 

hasil bahwa ekstrak daun M.oleifera mempunyai aktivitas antibakteri pada pelarut 

etanol dengan zona hambat ekstrak etanol sebesar 8 mm.  

Telah dilaporkan bahwa kelor memiliki aktivitas biologis sebagai 

antibakteri dengan cara menghambat dan merusak dinding sel bakteri. Tanaman 

kelor (M. oleifera) memiliki potensi sebagai obat yang dapat digunakan untuk 

melawan strain bakteri yang rentan serta dapat mencegah terjadinya resistensi 

bakteri terutama untuk bakteri gram negatif (Moyo et al., 2012). 

 

2.2    Tinjauan Pustaka Tanaman Srikaya (Annona squamosa L. ) 

2.2.1 Taksonomi Tanaman Srikaya 

Adapun klasifikasi dari daun srikaya (Annona squamosa L.) adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom    : Plantae 

Divisi    : Spermatophyta 

Sub Divisi    : Angiospermae 

Kelas    : Dicotyledonae 

Ordo     : Annonales 

Famili     : Annonaceae 

Genus    : Annona 

Spesies    : Annona squamosa L. 

Nama binominal   : A. squamosa L.  

Nama umum   : Srikaya (Sunarjono, 2005) 

 

Gambar 2.2 Annona squamosa L. (Sunarjono, 2005) 
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2.2.2  Nama Daerah 

Di Indonesia srikaya dikenal dengan berbagai nama. Nama daerah dari 

tumbuhan srikaya adalah sebagai berikut: Delima bintang, serikaya (Sumatera), 

sarikaya, srikaya, serkaya (Jawa), sarikaya (Kalimantan), sirikaya, delima srikaya 

(Sulawesi), atisi (Maluku) (Yuniarti T, 2008). 

2.2.3  Morfologi Tanaman Srikaya (Annona squamosa L.) 

 Tanaman srikaya merupakan tanaman menahun yang tumbuh hingga 

mencapai 1-2 meter. Batang gilik, percabangan simpodial, ujung rebah, kulit 

batang coklat muda (Yuniarti T, 2008). Daun tunggal, berseling, helaian bentuk 

elips memanjang sampai bentuk lanset, ujung tumpul, sampai meruncing pendek, 

panjang 6-17 cm, lebar 2,5-7,5 cm, tepi rata, gundul, hijau mengkilat. Daun 

kelopak segitiga, waktu kuncup bersambung seperti katup, kecil. Mahkota daun 

mahkota segitiga, yang terluar berdaging tebal, panjang 2-2,5 cm, putih 

kekuningan, dengan pangkal yang berongga berubah ungu, daun mahkota yang 

terdalam sangat keeil atau mereduksi. Dasar bunga bentuk tugu (tinggi) (Anonim, 

2010).  

 Bunga tunggal, dalam berkas 1-2 berhadapan atau disamping daun benang 

sari berjumlah banyak (Yuniarti T, 2008). Benang sari berjumlah banyak, putih, 

kepala sari bentuk topi, penghubung ruang sari melebar, dan menutup ruang sari. 

Putik banyak, setiap putik tersusun dari 1 daun buah, ungu tua, kepala putik 

duduk, rekat menjadi satu, mudah rontok. Buah majemuk agregat, berbentuk bulat 

membengkok di ujung, garis tengah 5-10 cm, permukaan berduri, berlilin, bagian 

buah dengan ujung yang melengkung, pada waktu masak sedikit atau banyak 

melepaskan diri satu dengan yang lain, daging buah putih keabuabuan. Biji dalam 

satu buah agregat banyak hitam mengkilat (Anonim, 2010). 

2.2.4  Kandungan Senyawa pada Tanaman Srikaya (Annona squamosa L.) 

 Tanaman srikaya maempunyai cukup banyak jenis seperti Srikaya 

Australia Jumbo, Srikaya Australia Merah, Srikaya Philipine Tanpa Biji, dan 

Srikaya Kuning, namun secara umum kandungan senyawa dalam masing-masing 

jenis srikaya tersebut tidak jauh berbeda. Tanaman srikaya mengandung 

skuamosin, asimicin (Taylor and Francis, 1999), atherospermidine (Petasai, 

1986), lanuginosin, alkaloid tipe asporfin (anonain) dan 
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bisbenziltetrahidroisokinolin (retikulin). Pada organ–organ tumbuhan ditemukan 

senyawa sianogen. Pulpa buah yang telah masak ditemukan mengandung sitrulin, 

asam aminobutirat, ornitin, dan arginin. Biji mengandung senyawa poliketida dan 

suatu senyawa turunan bistetrahidrofuran; asetogenin. Juga ditemukan 

skuamosisnin, asam lemak, asam amino dan protein  (Anindyajati, 2014).  

 Daun dari tanaman ini ditemukan terdapat senyawa seperti  anonaine, 

borneol, kamper, benzyltetrahydroisoquinoline, car-3-ene, camphene, carvone, β -

caryphyllene, farnesol, 16-hetriacontanone, geraniol, hexacontanol, higemamine, 

limonine, methylheptenone, isoquinoline, eugenol, linaloolasetat, isocorydine, 

menthone, metil salisilat, methyl anthranilate, n-Octacosanol, b-pinene, 

stigmasterol, -pinene, β-sitosterol, rutin dan n-triakontanol (Jayshree, PD dan 

Kumar Vipin, 2008). 

 Bunga pada tanaman srikaya mengandung asam kaur-1,6-ene-1,9-oat 

diinformasikan sebagai kornponen aktif bunga srikaya. Akarnya mengandung 

flavonoid, borneol, kamfer, terpen, alkaloid anonain, saponin, tanin, dan polifenol. 

Kulit kayu mengandung flavonoid, borneol, kamfer, terpen, dan alkaloid anonain. 

Buah muda mengandung tanin (Anindyajati, 2014).  

Tabel II.2 Hasil Uji Senyawa Fitokimia Ekstrak Metanol Daun Srikaya (Annona 

squamosa) (Agrawal, 2012) 

Senyawa Fitokimia  Tes / reagen  Hasil Skrining  

steroid  Uji Salwoski  -  

Uji Liebermen-Burchard   -  

Alkaloid  Dragendorff reagent  +  

Mayer‟s reagent   +  

Hager‟s reagent   +  

Wagner‟s reagent   +  

Tannin  Ferric Chlot=ride test  +  

Lead acetate test   -  

Potassium dichromate   +  

Flavonoid  Shinoda test  +  

Karbohidrat  Molish‟s test  +  
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Lanjutan dari hal. 11 

Barfoed test   -  

Protein  Biuret test  +  

Xanthoproteic test   -  

Saponin  Foam test  +  

Keterangan :  

+ :  Mengandung senyawa yang diujikan  

- :  Tidak mengandung senyawa yang diujikan 

2.2.5  Manfaat Tanaman Srikaya (Annona squamosa L.) 

Tanaman srikaya secara tradiosional digunakan untuk terapi epilepsy, 

desentri, gangguan jantung, konstipasi, pendarahan, penyakit otot, tumor, dan juga 

keguguran. Bagian tanaman yang dapat digunakan sebagai obat, yaitu daun, akar, 

buah, kulit kayu, dan bijinya. Daun digunakan untuk mengatasi batuk, demam, 

reumatik, menurunkan kadar asam urat darah yang tinggi, diare, disentri, luka, 

bisul, skabies, kudis, dan ekzema. Biji digunakan untuk mengatasi pencernaan 

lemah, cacingan, dan mematikan kutu kepala dan serangga. Buah muda digunakan 

untuk mengobati diare, disentri akut, dan gangguan pencernaan (atonik dispepsia). 

Akar digunakan untuk mengobati sembelit, disentri akut, depresi mental, dan 

nyeri tulang punggung. Kulit kayu digunakan untuk mengobati diare, disentri, dan 

luka berdarah ( Shirwaikar A, et al., 2004 ). 

Tanaman srikaya banyak digunakan dalam dunia kesehatan (Wagner et 

al,1980). Ekstrak daun srikaya dilaporkan sebagai antidiabetes dan antioksidan 

(Sunanda dan Anand, 2008). Ekstrak metanol daun berkhasiat sebagai 

mosquitocidal effect (Jaswanth et al., 2002). Daun srikaya juga diketahui 

berkhasiat sebagai antihiperlipidemia, mempunyai antioksudan yang tinggi, dan 

antigenotoxic (Neha et al., 2011). 

2.2.6  Aktivitas Antibakteri Tanaman Srikaya (Annona squamosa L.) 

Tanaman srikaya menurut Ghadir A. El-Chaghaby (2011) mempunyai 

aktifitas antibakteri yang dibuktikan dengan penelitian mengenai aktifitas 

antibakteri ekstrak daun Annona squamosa dalam berbagai pelarut seperti 

metanol, aseton, etanol, dan air panas menunjukkan bahwa ekstrak daun Annona 

squamosa mempunyai aktivitas antimikroba tertinggi pada pelarut aseton. Pada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
 

bakteri uji Escherichia coli menunjukkan zona hambat pada ekstrak aseton 46 

mm, etanol 43 mm, metanol 40 mm, dan air panas 28 mm. Pada bakteri uji 

Staphylococcus aureus didapatkan hasil zona hambat pada ekstrak aseton 51 mm , 

etanol 48 mm, metanol 41 mm , dan pada air panas tidak memberikan aktifitas 

antimikroba. 

Berdasarkan hasil penelitian oleh Yunikawati et al.,( 2013 ), dapat 

disimpulkan bahwa perasan daun Annona squamosa dalam konsentrasi (0%, 25%, 

50%, 75%, 100%) dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli 

secara in vitro, sedangkan aktivitas antibakteri pada ekstrak etanol daun Annona 

squamosa (L) terhadap dua isolat klinis E. coli menunjukkan dengan dosis dan 50 

mg/ml diameter zona hambatnya sebesar 11 mm (Simon et al., 2016). Pada 

penelitian Citra et al., (2009), menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri ekstrak 

etanol daun Annona squamosa (L) terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

dengan dosis 200 µg/ 0,1ml dapat menghasilkan diameter hambat sebesar 18 mm. 

 

2.3       Tinjauan Pustaka Escherichia coli 

2.3.1 Taksonomi Bakteri Escherichia coli 

Taksonomi bakteri Escherichia coli adalah sebagai berikut (Songer dan 

Post, 2005) : 

Kingdom : Prokaryotae 

Divisi : Gracilicutes 

Kelas : Scotobacteria 

Ordo : Eubacteriales 

Famili : Enterobacteriaceae 

Genus : Escherichia 

Spesies : Escherichia coli  

 

Gambar 2.3 Escherichia coli (Smith-Keary,1988) 
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2.3.2 Morfologi dan Sifat Escherichia coli 

Bakteri Escherichia coli (E. coli) merupakan anggota family 

Enterobacteriaceae. E. coli merupakan bakteri Gram negatif berbentuk batang 

pendek yang memiliki panjang sekitar 2 µm, diameter 0,7 µm, lebar 0,4-0,7 µm. 

E. coli membentuk koloni yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang 

nyata (Smith Keary, 1988; Jawetz et al., 1996). Kapsula atau mikrokapsula bakteri 

E. coli terbuat dari asam – asam polisakarida (Collier, 1998). 

Bakteri E. coli  bersifat anaerob fakultatif. Dalam kondisi anaerobik dia 

akan tumbuh dengan banyak melakukan fermentasi, memproduksi campuran 

asam dan gas sebagai hasil akhir. Akan tetapi, juga dapat tumbuh dengan banyak 

melakukan pernapasan anaerobik, karena dapat menggunakan NO3, NO2, atau 

fumarat sebagai penangkap elektron terakhir untuk proses pernapasan transpor 

elektron. Dalam bagiannya, kelebihannya dalam berbagai hal ini memberikan E. 

coli kemampuan untuk beradaptasi dengan habitat di intestinal (anaerobik) dan 

ekstraintestinal (aerobik atau anaerobik) (Welch, R.A., 2006). 

Identifikasi bakteri E. coli dengan pengisolasian dari air seni dapat dengan 

cepat didikarenakan terjadi hemolisis dalam agar darah, memiliki sifat morfologi 

yang khas pada media pembeda seperti media agar EMB akan menunjukkan 

warna kemilau ”metallic sheen” dan tes indole positif. Selain itu juga E. coli juga 

dapat diidentifikasi dengan tes MUG yang positif (Jawetz et al., 2016). 

 E. coli merupakan penghuni normal usus yang dapat menyebabkan infeksi. 

Infeksi klinis yang disebabkan oleh E. coli adalah Infeksi saluran kemih (ISK), 

diare, disentri, dan pneumonia. Penyebab dari Infeksi E. coli diantaranya diare 

akut infantil atau gastroenteritis, infeksi saluran kemih pada wanita hamil dan 

laki-laki dengan prostatitis, luka infeksi, dan septicaemia (Karowsky et al., 2010). 

2.3.3 Terapi Infeksi Escherichia coli 

Penyakit infeksi yang banyak diderita oleh masyarakat diantaranya, infeksi 

usus yang disebabkan oleh bakteri E. Coli. Escherichia coli atau dikenal dengan 

E. coli adalah bakteri Gram-negatif, berbentuk batang yang umum ditemukan 

pada usus. Kebanyakan strain E. coli tidak berbahaya, tetapi beberapa serotipe 

dapat menyebabkan keracunan makanan yang serius pada manusia seperti diare 

berdarah (Hermawan, 2007). 

http://id.wikipedia.org/wiki/Diare
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Terapi infeksi untuk bakteri E. coli tidak mempunyai spesifik tunggal. 

Sulfonamida, ampisilin, sefalosporin, fluoroquinolon dan aminoglikosida 

mempunyai efek antibakteria terhadap bakteri enterik, tetapi variasi dalam 

kerentanan sangat penting. Beberap organisme yang telah diidentifikasi dari 

penderita dimasyarakat biasanya sensitif terhadap kebanyakan antibiotika. 

Pemberian profilaksis dengan trimeptoprim-sulfametoksazol (Ko-trimoksazol) 

dapat mengatasi insiden traveller’s diarrhea yang disebabkan oleh bakteri E. 

.coli. Berbagai cara yang dapat digunakan untuk mengatasi traveller’s diarrhea 

yaitu  pemberian antibiotika tetrasiklin atau antimikroba lainnya (Dzen et al., 

2003 dan Jawetz et al., 1992). 

 

2.4 Tinjauan umum Staphyloccus aureus 

2.4.1 Taksonomi Staphyloccus aureus 

Taksonomi bakteri Staphylococcus aureus adalah sebagai berikut (Volk 

,2003): 

Kingdom : Eubacteria 

Filum  : Firmicutes 

Kelas  : Bacilli 

Ordo  : Bacillales 

Famili  : Staphylococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Spesies  : Staphylococcus aureus 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Bakteri Staphylococcus aureus (Anonim, 2016),  

2.4.2 Morfologi dan Identifikasi Staphyloccus aureus 

 Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif dengan diameter 

0,5-1,5µm yang berbentuk bulat yang tersusun seperti anggur, tidak membentuk 

spora, merupakan fakultatif anaerob yang dapat bernafas secara aerobik atau pada 
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fermentasi akan menghasilkan asam laktat (Harris , 2002). Pada media yang kaya 

akan nutrien S. aureus akan membentuk koloni yang berwarna kuning keemasan. 

S. aureus juga bersifat hemolitik pada blood agar (Todar, 2012).  

 Baktei S. aureus tidak berkapsul dan dinding selnya mengandung dua 

komponen utama yaitu peptidoglikan dan asam teikoat, tumbuh cepat pada suhu 

37
o
C. Koloni pada pembenihan padat berbentuk bulat halus, menonjol, berkilau. 

Bakteri ini terdapat pada kulit, selaput lender, bisul dan luka. S. aureus dapat 

menimbulkan penyakit melalui kemampuannya berkembang biak dan menyebar 

luas dalam jaringan (Jawettz, 1996).  

 Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) adalah salah satu 

strain bakteri yang merupakan resistensi Staphylococcus aureus (Todar, 2002). S. 

aureus berubah menjadi galur resisten metisilin (MRSA) karena mendapat sisipan 

suatu elemen DNA berukuran besar antara 20-100 kb yang disebut SCCmec 

(Staphylococcal Cassette Chromosome mec). SCCmec selalu mengandung mecA, 

yaitu gen yang menyandi Penicillin binding protein 2a (PBP2a) (Ito et al, 2001). 

Perubahan PBP2 menjadi PBP2a mendasari resistensi MRSA terhadap metisilin 

dan semua antimikroba golongan β-laktam. Eksplorasi pada struktur PBP2a 

menunjukkan adanya perubahan pada situs pengikatan (binding site) yang 

mengakibatkan rendahnya afinitas sehingga sekalipun bakteri ini dibiakkan pada 

medium mengandung konsentrasi tinggi β-laktam, reaksi transpeptidase dan 

transglikolase tidak terpengaruh, MRSA tetap dapat hidup dan mensintesa 

peptidoglikan (Yuwono, 2012). 

2.4.3  Terapi  Infeksi Staphyloccus aureus 

  Pengobatan pada terapi infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

Staphylococcus aureus adalah dengan pemberian antibiotik spektrum luas seperti 

kloramfenikol, amoksisilin, dan tetrasiklin yang diberikan selama 5 sampai 7 hari. 

Untuk infeksi yang lebih parah maka dapat diberikan sediaan parenteral dari 

vancomycin, teicoplanin, atau lenozid (Jawetz et al, 2007). 

 Untuk penyakit yang disebabkan karena infeksi MRSA sampai saat ini 

belum ada terapi yang benar benar efektif. Glikopeptida vankomisin merupakan 

drug of choice untuk infeksi MRSA tetapi antimikroba ini mempunyai efek 

bakterisidal yang lambat dan sering menimbulkan kegagalan terapi. Antimikroba  
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lain yang dapat digunakan adalah asam flusidat, rifampisin, dan trimetoprim-

sulfametoksazol. Selain itu juga direkomendasikan untuk dilakukan kombinasi 

antimikroba (Yuwono,2010). 

 

2.5 Tinjauan Tentang Antibiotik Kloramfenikol  

 Antibiotik adalah zat yang diproduksi oleh salah satu mikroorganisme, yang 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya dan atau zat yang sama 

(diproduksi sepenuhnya atau sebagian oleh sintesis kimia) yang dalam konsentrasi 

rendah menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya (Craig, 2001). Obat 

yang dapat digunakan untuk membasmi mikroba atau antibiotik memiliki 

ketentuan yaitu harus memiliki sifat toksisitas selektif setinggi mungkin. Artinya, 

obat tersebutharuslah bersifat  tosok untuk mikroba tapi tidak toksik untuk hospes 

(Pelezar, 1988). 

Kloramfenikol diisolasi dari Streptomyces venezuelae namun kini telah 

disintesis secara kimia dan memiliki spektrum kerja seperti tetrasiklin, akan tetapi 

keduanya tidak memiliki resistensi silang (Tjay et al, 2007). Kloramfenikol 

merupakan kelompok antibotika melalui penghambatan sintesis protein yang 

bekerja dengan menghambat sintesis protein bakteri (Neal, 2006). Kloramfenikol 

mengikat reversibel untuk  subunit ribosom (dekat tempat pengikatan untuk 

antibiotik macrolide dan klindamisin) 50S. Obat ini mencegah ikatan ujung tRNA 

aminoasil yang mengandung asam amino pada tempat akseptor disubunit ribosom 

50S. Interaksi antara peptidiltransferase dan substrat asam aminonya diblok, 

menghambat pembentukan ikatan peptida (Goodman and Gilman’s., 2011). 

Kloramfenikol dimetabolisme di dalam hati dan berpenetrasi dengan baik, 

termasuk ke otak. Efek samping serius yang dapat ditimbulkan oleh kloramfenikol 

adalah kerusakan pada sumsum tulang sehingga penggunaannya dibatasi hanya 

untuk kasus-kasus tertentu seperti meningitis dan tifus. Selain itu penggunaannya 

tidak boleh lebih lama dari 2 minggu (Tjay et al.,2007). 

 

Gambar 2.5 Struktur Kloramfenikol (Goodman and Gilman’s., 2011). 
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Kloramfenikol merupakan golongan antibiotik berspektrum luas dan dapat 

digunakan sebagai kontrol positif dalam cakram dengan dosis 30 µg. 

Kloramfenikol dikatakan resisten apabila diameter hambat pertumbuhan bakteri 

yang dihasilkan < 20 mm dan sensitif apabila hasil diameter hambat > 21 mm 

(Anonim, 2015). Penggunaan kloramfenikol sebagai pembanding didasarkan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Lukluatun niswah (2014), mengenai aktivitas 

antibakteri ekstrak buah parijoto menggunakan metode difusi cakram. Dalam 

penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa kloramfenikol memiliki sensitifitas 

terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus dengan hasil diameter 

hambat berkisar antara 26-31 mm yang menunjukkan bahwa cakram 

kloramfenikol yang digunakan sensitive terhadap bakteri uji tersebut. 

 

2.6 Komponen Senyawa Metabolit Sekunder Moringa oliefera dan Annona 

squamosa Sebagai Antibakteri 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Endarwati (2016) didapatkan 

hasil identifikasi golongan senyawa yang terdapat pada fraksi etil asetat daun 

Moringa oliefera yang berfungsi sebagai antibakteri yaitu flavonoid, terpenoid, 

polifenol, dan antrakuinon. Dari hasil skrining fitokimia yang dilakukan oleh 

Thakhira (2016) diketahui bahwa ekstrak etanol daun Annona squamosa 

mengandung golongan senyawa flavonoid, triterpenoid, alkaloid, dan antrakuinon. 

Komponen senyawa metabolit sekunder yang berfungsi sebagai antibakteri : 

1) Flavonoid 

Flavonoid merupakan sub kelompok senyawa polifenol memiliki 

struktur benzo-y-pyrone yang terdapat pada tanaman yang digunakan 

untuk infeksi mikroba. Studi epidimiologis telah secara konsisten 

menunjukkan bahwa asupan tinggi flavonoid memiliki efek protektif 

terhadap penyakit yang disebabkan bakteri atau virus. (Lenny, 2006). 

Flavonoid yang terdeteksi didalam tanaman diduga dapat digunakan 

sebagai antimikroba, sebelumnya telah dilakukan percobaan secara in vitro 

terbukti bahwa flavonoid efektif sebagai zat antimikroba terhadap berbagai 

macam mikroorganisme. Aktivitas antibakteri flavonoid disebabkan oleh 

kemampuannya untuk membentuk kompleks dengan protein ekstraseluler 
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dan dengan membrane sel bakteri. Flavonoid yang bersifat lipofilik juga 

akan merusak membran sel bakteri (Cowan, 1999). Flavonoid mampu 

untuk membentuk kompleks dengan dinding sel bakteri, sehingga 

menyebabkan kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom, dan 

lisosom sebagai hasil interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri 

(Haryati et al.,2015). 

2)  Alkaloid 

Alkaloid merupakan golongan zat tumbuhan sekunder 

yangterbesar.Alkaloid mencakup senyawa bersifat basa yang mengandung 

satu atau lebih atom nitrogen biasanya sebagia bagian dari system siklik. 

Alkaloid mempunyai aktivitas fisiologi yang menonjol sehingga banyak di 

antaranya di gunakan dalam bidang pengobatan (Harbone, 1987). 

Sebagai antibakteri mekanisme kerja dari alkaloid adalah 

menghambat sintesis DNA dan RNA bakteri. Banyak antibakteri yang 

berasal dari alkaloid, seperti antibiotik golongan indol, isoquinolin, 

piperazine dan quinolon (Cushnie, 2014).. 

(3) Terpenoid/Triterpenoid 

Kata istilah “Terpene” pada awalnya digunakan untuk 

menggambarkan campuran isomer hidrokarbon pada minyak esensial yang 

diperoleh dari getah jaringan tanaman dan pohon. Nama umum yang biasa 

digunakan adalah terpenoid yang meliputi hidrokarbon dan turunan 

oksigen dan istilah terpen ini digunakan oleh beberapa ilmuwan untuk 

mewakili dari terpenoid. Adapun definisi terpenoid pada jaman modern 

saat ini adalah merupakan hidrokarbon yang berasal dari tumbuhan dengan 

rumus umum      beserta oksigen terhidrogenasi dan turunannya (Yadav 

et al., 2014). 

Senyawa triterpenoid merupakan golongan terpenoid dapat bereaksi 

dengan porin (protein transmembran) pada membran luar dinding sel 

bakteri, membentuk ikatan polimer yang kuat dan merusak porin, 

menguangi permeabilitas dinsing bakteri sehingga sel bakteri kekurangan 

nutrisi, pertumbuhan bakteri terhambat atau mati. (Haryati et al.,2015). 
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(4) Antrakuinon 

Antrakuinon termasuk golongan kuinon fenolik yang dalam 

biosintesisnya berasal dari turunan fenol. Antrakuinon merupakan 

senyawa turunan kainon. Senyawa golongan kuinon telah tersebar luas di 

alam dan senyawa ini memiliki ciri yang sangat reaktif. Senyawa 

antrakuinon memiliki dua bentuk yaitu bentuk glikosida dan bentuk bebas 

(tidak terikat dengan senyawa gula dalam bentuk glikosida) sehingga 

dapat tertarik oleh senyawa polar, semipolar dan non polar (Putra, 2010). 

Kuinon merupakan cincin aromatik dengan substitusi dua keton. Senyawa 

ini, bertanggung jawab dalam reaksi pencoklatan pada buah-buahan dan 

sayuran dan sebagai perantara melanin dalam jalur sintesis pada kulit 

manusia. Dengan menyediakan sumber radikal bebas yang stabil, kuinon 

merupakan ireversibel kompleks nukleofilik asam amino dalam protein 

yang menimbulkan inaktivasi protein dan hilangnya fungsi sehingga besar 

potensi kuinon sebagai  efek antimikroba (Cowan, 1999).  

Kuinon memiliki aktivitas antimikroba yang cukup luas, senyawa 

tersebut juga dapat membentuk kompleks dengan asam amino nukleofilik 

dalam protein sehingga dapat menyebabkan protein kehilangan fungsinya 

(Putra, 2010). 

(5) Tanin/Polifenol 

Tanin merupakan senyawa polifenol dengan berat molekul yang 

cukup tinggi dan dapat membentuk kompleks dengan protein. Berdasarkan 

strukturnya , tanin dibedakan menjadi dua kelas yaitu tanin terkondensasi 

dan tanin terhidrolisis. Tanin memiliki peranan biologis yang kompleks. 

Hal ini dikarenakan tanin dapat mengendapkan protein hingga pengkelat 

logam (Hagerman , 2002). 

Mekanisme kerja senyawa tanin dan polifenol sebagai antibakteri 

antara lain dengan cara berikatan dengan protein, merusak membran sel 

bakteri dan menghambat pengeluaran enzim (Cowan, 1999). Menghambat 

enzim reverse transcriptase (proses kebalikan transkripsi yaitu mengkopi 

RNA menjadi DNA) dan DNA topoisomerase (menggulung) sehingga sel 

bakteri tidak dapat terbentuk (Nuria et al., 2009). 
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2.7 Metode Pengujian Antibakteri 

Uji potensi antimikroba dapat dilakukan dengan 3 macam metode, yaitu 

metode difusi, metode dilusi, dan metode bioautografi (Jawetz el at.,2001). 

2.7.1 Metode Difusi 

Metode difusi sering digunakan untuk pengujian antimikroba. Prinsip dari 

metode ini adalah dengan menanam cakram kertas yang sudah dijenuhkan dengan 

senyawa uji pada permukaan agar yang telah diinokulasi dengan mikroorganisme 

uji (Choma, 2010). Sebuah plate yang telah ditanami pada seluruh permukaan 

dengan bakteri isolate dan disk diletakkan pada permukaan agar plate. Setelah 

diinkubasi, plate diuji untuk zona hambatan pertumbuhan sekitar masing-masing 

disk.  

Pada umumnya digunakan cara pengenceran, cylinder diffusion plate 

method, paper disk diffusion method dan agar dillution plate method. Prinsip 

kerja metode difusi adalah terdifusinya senyawa antimikroba (misalnya antibiotik) 

ke dalam media padat di mana mikroba uji (misalnya bakteri patogen) telah 

diinokulasikan. Metode difusi dapat dilakukan secara paper disk dan secara 

sumuran (Anonim, 2016).  

Pada metode difusi secara paper disk, kertas disk yang mengandung bahan 

uji diletakkan di atas permukaan media agar yang telah ditanam mikroba uji, 

kemudian hasilnya dibaca. Penghambatan pertumbuhan mikroba oleh antibiotik 

terlihat sebagai zona jernih di sekitar pertumbuhan mikroba. Metode difusi secara 

sumuran dilakukan dengan membuat sumuran dengan diameter tertentu pada 

media agar yang telah ditanami mikroba uji. Sumuran dibuat tegak lurus terhadap 

permukaan media. Bahan uji diinokulasikan ke dalam sumuran ini dan 

diinkubasikan, setelah itu hasilnya dibaca seperti pada difusi secara paper disk. 

Luasnya zona jernih merupakan petunjuk kepekaan mikroba terhadap bahan uji 

(Anonim, 2016). 
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Gambar 2.6 Tes bakteri dengan Difusi bioassay : agar disc (kiri) dan agar 

cylinder (kanan) (Choma, 2010). 

2.7.1.1 Metode Difusi Cakram 

 Salah satu metode difusi yaitu metode difusi cakram. Disk cakram 

yang mengandung obat dengan kuantitas yang telah diukur kemudian 

diletakkan pada permukaan medium padat yang telah diinokulasi dengan 

organisme uji. Setelah inkubasi, diameter inhibisi zona bening sekitar disk 

digunakan sebagai ukuran penghambatan kekuatan obat terhadap organisme 

uji. Metode ini dipengaruhi banyak faktor fisik dan kimia, selain interaksi 

sederhana dari obat dan organisme seperti sifat dari media dan diffusibility, 

ukuran molekul,dan stabilitas obat. Penggunaan disk tunggal untuk setiap 

antibiotik dengan standarisasi dari kondisi pengujian memungkinkan 

laporan rentan atau tahan untuk mikroorganisme dengan membandingkan 

ukuran zona inhibisi dengan standar obat yang sama (Jawetz, 2016). 

Untuk mengevaluasi hasil uji kepekaan tersebut (apakah isolat 

mikroba sensitif atau resisten terhadap obat), dapat dilakukan dua cara 

seperti berikut ini, yaitu: 

- Cara Kirby Bauer, yaitu dengan cara membandingkan diameter dari area 

jernih disekitar cakram dengan tabel standar yang dibuat oleh NCCLS 

(National Committee for Clinical Laboratory Standard). Dengan tabel 

NCCLS ini dapat diketahui kriteria sensitif, intermediet dan resisten. 

- Cara Joan-Stokes, yaitu dengan cara membandingkan radius zona 

hambatan yang terjadi antara bakteri kontrol yang sudah diketahui 

kepekaannya terhadap obat tersebut dengan isolat bakteri yang diuji. Pada 

cara ini, prosedur uji kepekaan untuk bakteri kontrol dan bakteri uji 

dilakukan bersama-sama dalam satu piring agar (Tim Mikrobiologi FK UB, 

2003). 
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Tabel II.3 Kriteria Interpretasi Aktivitas Antibakteri oleh bahan 

Aktif  (Arora dan Bhardwaj, 1997). 

Diameter zona hambat        Respon hambatan pertumbuhan bakteri 

> 12mm                                           Sangat sensitif 

9 mm – 12 mm                                Sedang 

6 mm –  9 mm                                 Kurang sensitif 

< 6 mm                                            Resistant 

 Penggunaan metode difusi cakram dalam penelitian ini 

dikarenakan metode difusi cakram merupakan salah satu metode yang 

paling umum digunakan, karena metode ini cukup sederhana dan efektif 

untuk mengetahui kemampuan antibakteri. Kelebihan metode ini adalah 

mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan khusus dan relatif lebih 

murah. Sedangkan kelemahannya adalah ukuran zona bening yang terbentuk 

tergantung oleh kondisi inkubasi, inokulum, predifusi, dan preinkubasi serta 

ketebalan medium (Pelczar, 1988). Langkah-langkah metode pengujian 

difusi cakram :  

(1) Buatlah biakan kuman (berumur 24 jam) yang telah murni dan telah 

diketahui identitasnya dalam 0,5 ml kaldu brain heart infusion (BHI).  

(2) Inkubasi pada suhu 35
0
C sampai mencapai kekeruhan yang sesuai 

dengan standar MacFarland 0,5 (biasanya setelah 2-6 jam). Pada 

kekeruhan ini jumah kumasn di biakan kaldu sekitar 1 sampai 2 x 108 

CFU/ml. Penyesuaian kekeruhan dilakukan dengan menambahkan 

larutan NaCl pada biakan kadu dan menyesuaikan kekeruhannya 

setara dengan standar MacFarland 0,5. 

(3) Secara optimal, 15 menit setelah dilakukan penyesuaian kekeruhan 

suspensi kuman di ambil dengan menggunakan kapas lidi steril. Kapas 

lidi diputar-putar beberapa kali dan kemudian ditekan ke dinding 

bagian dalam tabung untuk menghilangkan kelebihan inokulum dari 

biakan kaldu. 

(4) Kapas lidi kemudian ditanamankan lempengan agar Mueller-Hinton 

dengan cara mengusapkan (streak) pada seluruh permukaan lempeng 

agar. Prosedur ini diulang sebanyak 2x lagi dengan memutar posisi 

lempeng agar  supaya permukaan terinokulasi dengan rata, kemudian 
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seluruh tepi agar juga diusap. Lempeng agar yang telah ditanami 

(diinokulasi) dibiarkan inokulum pada permukaan agar. 

(5) Sejumlah cakram antibiotik disiapkan untuk pengujian ini. Cakram-

cakram antibiotik dapat diletakkan satu demi satu diatas agar biakan 

secara manual atau dapat juga dengan menggunakan aparatus pembagi 

(disk dispenser). Cakram-cakram antibiotik ditekan perlahan-lahan 

dengan pinset untuk memastikan seluruh permukaan bersentuhan 

sempurna dengan permukaan agar yang mengandung biakan kuman.  

(6) Lempeng agar kemudian dibalik dan dalam waktu tidak lebih dari 30 

menit diinkubasikan secara aerob pada suhu 37
0
C selama 18-24 jam. 

Hasil pengujian dibaca dengan mengukur zona hambatan yang 

diperlihatkan oleh biakan tersebut. 

Penggunaan pembanding kekeruhan dengan standar MacFarland 

dimaksudkan untuk menggantikan perhitungan bakteri satu per satu dan 

untuk memperkirakan kepadatan sel yang akan digunakan pada prosedur 

pengujian antimikroba dengan menggunakan larutan BaCl2 1% dan H2SO4 

1%. Keuntungan dari penggunaan standar Mc Farland adalah tidak 

dibutuhkannya waktu ikubasi yang cukup untuk memperoleh jumlah 

kepadatan bakteri yang diinginkan. Sedangakan kerugiannya, akan terjadi 

perbedaan pandangan untuk menilai tingkat kekeruhan dari sel bakteri. 

Untuk menilai kekeruhannya dapat digunakan spektrofotometer dengan 

panjang gelombang 600 nm (setara dengan panjang gelombang E.coli) 

(Scott, 2011). Mc Farland 0,5 merupakan standart yang digunakan sebagai 

patokan jumlah bakteri pada metode agar dilusi, broth makro-mikrodilusi, 

metode disk difusi dan anaerobic tes (Anonim, 2010). 

Tabel II.4 Kekeruhan Mc Farland (Scott 2011) 

Skala 

Mc 

Farland 

CFU 

(   /mL) 

        / 

         (mL) 

Absorbansi 

0,5 150 0,05/9,95 0,132 

1 300 0,1/9,9 0,257 

2 600 0,2/9,8 0,451 

3 900 0,3/9,7 0,582 
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2.7.2 Metode dilusi 

 Keuntungan utama dari metode dilusi ini adalah konsentrasi senyawa uji 

yang ada di media agar dapat diperkirakan. Sehingga cara ini biasa digunakan 

untuk mengukur  KHM (kadar hambat minimal) dan KBM (kadar bunuh minimal) 

(Choma , 2010). 

 Prinsip dari metode ini adalah menggunakan satu seri tabung reaksi yang 

telah diisi dengan mikroba uji kemudian pada tiap tabung ditambahkan senyawa 

uji dengan berbagai konsentrasi. Selanjutnya tabung diinkubasi dan diamati 

perubahan yang terjadi (Choma, 2010).  Konsentrasi terendah obat pada tabung 

yang ditunjukkan dengan hasil biakan yang mulai tampak jernih ( tidak ada 

pertumbuhan mikroba) adalah KHM dari obat. Selanjutnya biakan dari semua 

tabung yang jernih dari tabung diinokulasikan pada media agar padat, 

diinkubasikan dan keesokan harinya diamati ada tidaknya koloni yang tumbuh. 

Konsentrasi terendah obat pada biakan padat yang ditunjukkan dengan tidak 

adanya pertumbuhan koloni mikroba disebut dengan KBM (Dzen et al, 2003). 

2.7.3 Metode Bioautografi 

 Metode bioautografi merupakan gabungan antara teknik kromatografi lapis 

tipis dengan respons dari mikroorganisme yang diuji berdasarkan aktivitas biologi 

dari suatu analit yang dapat berupa antibakteri, antikapang baru , kontrol kualitas 

antimikroba, dan mendeteksi golongan senyawa (Kusumanintyas, 2008). Metode 

bioautografi dibedakan menjadi tiga :  

a. Bioautografi Kontak 

 Bioautografi kontak dilakukan dengan mendifusikan senyawa 

antimikroba dari lempeng kromatografi  ke media agar  yang sudah 

diinokulasi dengan mikroba uji. Zona hambat pada media agar didefinisikan 

sebagai area jernih yang tidak ditumbuhi mikroba , hal ini diindikasikan 

sebagai zat antimikroba. Waktu inkubasi yang dibutuhkan sekitar 16 sampai 

24 jam tapi ini dapat dipersingkat dengan menyemprotkan 2,6-

Dichlorophenol-indophenol (Dewanjee et al, 2014). 

b. Bioautografi Imersi atau Bioautografi Agar Overlay 

 Bioautografi agar overlay merupakan kombinasi dari bioautofrafi 

kontak dan lansung. Pada metode ini , kromatogram dilapisi dengan agar 
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yang masih cair yang sudah diinokulasikan dengan mikroba uji. Setelah agar 

mengeras, lempeng kromatogram diinkubasi dan dilakukan pewarnaan 

(biasanya menggunakan tetrazolium kering), zona hambat dapat dilihat 

dengan terbentuknya pita (Dewanjee et al, 2014). 

c. Bioautografi Langsung 

 Pada bioautografi langsung , plat TLC disemprot dengan suspensi 

jamur atau bakteri uji. Bioautogram diinkubasi pada suhu 25
o
C selama 48 

jam atau 37
o
C selama 3-4 jam. Zona yang bersih pada plat TLC 

mengidentifikasikan sebagai aktifitas antimikroba bahan uji. Untuk 

visualisasi pertumbuhan mikroba dapat digunakan garam tetrazolium. 

Garam ini akan diubah oleh proses dehidrogenasi pada bakteri sehingga 

menghasilkan senyawa farmazan yang berwarna (Dewanjee et al, 2014). 

  

2.8 Kombinasi Estrak dari Tanaman 

Pengkombinasian tanaman adalah pencampuran dua atau lebih tanaman 

dengan tujuan tertentu. Dilakukannya pengkombinasian tanaman yaitu untuk 

meningkatkan efektifitas yang dihasilkan, menurunkan toksisitas yang terjadi dan 

adanya aktivitas lain yang mendukung aktivitas senyawa utama serta dapat 

menurunkan dosis pemakaiannya bila dibandingkan pemakaian. tunggal 

Penggunaan kombinasi tanaman diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif 

terapi dalam mengobati berbagai macam penyakit termasuk penyakit infeksi 

(Padalia et al., 2016). 

Penelitian-penelitian mengenai efektifitas tanaman kombinasi sudah cukup 

banyak dilakukan. Penelitian kombinasi ekstrak tanaman terutama sebagai 

antibakteri dengan hasil penelitian membuktikan bahwa adanya aktivitas 

antibakteri yang dapat menghambat dan atau membunuh bakteri. Penelitian yang 

dilakukan oleh Douhari, J. H. (2007) mengenai efek antibakteri tanaman Balanites 

aegyptiaca L. Drel. dan Moringa oleifera Lam. pada bakteri Salmonella typhi 

didapatkan hasil bahwa pengkombinasian dua tanaman tersebut dapat 

meningkatkan efektifitas antibakteri. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa 

tanaman Balanites aegyptiaca dan Moringa oleifera dalam pelarut etanol dengan 

dosis 100mg/ml mempunyai zona hambat masing- masing sebesar sebesar 16 mm 
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dan 8 mm, kombinasi kedua ekstrak tersebut menghasilkan zona hambat sebesar 

18 mm. Pada dosis 80 mg/ml didapatkan hasil ekstrak Balanites aegyptiaca dan 

Moringa mempunyai zona hambat masing- masing sebesar sebesar 14 mm dan 7 

mm, kombinasi kedua ekstrak tersebut menghasilkan zona hambat sebesar 16 mm. 

Untuk dosis 60 mg/ml didapatkan hasil yang sama yaitu terjadi peningkatan 

efektifitas dengan kombinasi kedua tanaman dengan zona hambat 12 mm, 

sedangkan dalam dosis tunggal masing-masing Balanites aegyptiaca dan Moringa 

oleifera menghasilkan zona hambat 8 mm dan 5 mm. Kontrol positif pada 

penelitian ini yaitu ciprofloxacin, cotrimoxazole, dan khloramphenikol yang pada 

dosis 10 mg/ml menghasilkan zona hambat masing-masing sebesar 10 mm, 8 mm, 

5 mm. Pada dosis 10 mg/ml didapatkan penurunan efektifitas pada kombinasi 

enkstrak dengan menghasilan zona hambat sebesar 2 mm, sedangkan pada dosis 

tunggal Balanites aegyptiaca mempunyai zona hambat 2,5 mm, dan Moringa 

oleifera tidak memberikan hambatan. 

Pada penelitian yang dilakukan Javed Aamir (2013) mengenai aktifitas 

antibakteri kombinasi biji Annona squamosa dan Phoenix dactylifera pada dosis 

50 mg/ml didapatkan hasil bahwa kombinasi tanaman dapat meningkatkan 

efektifitas antibakteri. Diketahui bahwa pada bakteri Escherichia coli ekstrak 

methanol Annona squamosa tunggal menghasilkan zona hambat 27 mm dan 

ekstrak methanol Phoenix dactylifera tunggal menghasilkan zona hambat 16 mm, 

apabila dilakukan pengkombinasian zona hambat yang dihasilkan yaitu 30 mm. 

Pada bakteri Staphylococcus aureus ekstrak methanol Annona squamosa tunggal 

menghasilkan zona hambat 30 mm dan ekstrak methanol Phoenix dactylifera 

tunggal menghasilkan zona hambat 25 mm, apabila dilakukan pengkombinasian 

zona hambat yang dihasilkan yaitu 32 mm. Pengkombinasian ekstrak methanol 

Annona squamosa dan ekstrak methanol Phoenix dactylifera dilakukan dengan 

perbandingan ekstrak ½:½ dari sehingga didapatkan konsentrasi 50 mg/ml. 

Pengkombinasian ekstrak tanaman juga diketahui efektif dalam 

menghambat pertumbuhan strain staphylococcus aureus (MRSA), seperti hasil 

dari penelitian yang dilakukan oleh Khalill Al-Ali dkk, 2014. Dari penelitian 

tersebut didapatkan masing-masing tanaman dapat menghambat pertumbuhan 

strain Staphylococcus aureus (MRSA), dengan ekstrak ethanol Mentha longifolia 
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sebesar 16,5 mm, Origanum vulgare sebesar 18,5 mm , Ocimmum basilicum 

sebesar 14 mm dan Mentha cervina sebesar 15mm. Pada pengkombinasian 

tanaman Mentha longifolia, Origanum vulgare, Ocimmum basilicum, Mentha 

cervina dapat menghambat pertumbuhan strain Staphylococcus aureus (MRSA) 

dengan hasil ekstrak ethanol Mentha longifolia dan Origanum vulgare sebesar 26 

mm , Mentha longifolia dan Ocimmum basilicum sebesar 27,67 mm, Mentha 

longifolia dan Mentha cervina sebesar 24,33 mm, Origanum vulgare dan 

Ocimmum basilicum sebesar 21 mm, Origanum vulgare dan Mentha cervina 

sebesar 18,67 mm, serta Ocimmum basilicum dan Mentha cervina sebesar 27,33 

mm. 

Kombinasi tanaman dapat bekhasiat sinergis (peningkatan aktivitas senyawa 

utama akibat adanya aktivitas lain dari tanaman kombinasi) sehingga dapat 

meningkatkan efektifitas terapi ataupun dapat berkhasiat antagonis (penurunan 

aktivitas senyawa utama akibat adanya aktivitas lain dari tanaman kombinasi) 

sehingga memberikan efek yang tidak diinginkan. Pengkombinasian tanaman juga 

dapat menurunkan efektifitas terapi dan bahkan tidak memberikan efek sehingga 

perlu dilakukan penelitian dan pengujian lebih lanjut sehingga pengkombinasian 

tanaman dapat dimanfaatkan secara optimal (Wikaningtyas, 2016). 

Beberapa produk pengkombinasian tanaman obat juga sudah cukup banyak 

dipasarkan termasuk di Indonesia. PT. Soho Industri Pharmasi mempunyai 

beberapa produk seperti Diapet® yang merupakan salah satu obat herbal yang 

paling banyak diresepkan di Puskesmas Kasihan II Bantul (Nur Mahdi dkk, 2016) 

Komposisi Diapet® yaitu kombinasi ekstrak Psidii folium 23,55%, ekstrak 

Curcumae domesticate rhizome 12,5%,  Ekstrak Coix lacrima jobi semen 18%, 

ekstrak Chebulae fructus 23%, dan ekstrak Granati pericarpium 23% pada 

sediaan kapsul 500 mg. Diapet diindikasikan untuk membantu mengurangi 

frekuensi buang air besar, mengobati diare, memadatkan kembali feses yang cair, 

dan mengatasi rasa mulas. Ditinjau berdasarkan komposisi Diapet®, ekstrak 

Psidii folium mengandung tannin, flavonoid, terpenoid, saponin dan zat lain 

seperti minyak atsiri, asam ursolat, asam psidiolat, asam kratogolat, asam 

oleanolat, asam guajaverin dan vitamin. Berbagai penelitian telah membuktikan 

bahwa ekstrak daun jambu biji dalam etanol, aseton, dan air dapat menghambat 
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pertumbuhan bakteri penyebab diare yaitu Staphylococcus aureus dan Escherichia 

coli (Bipul, 2013), termasuk bakteri strain Staphylococcus aureus (MRSA) dan 

Escherichia coli resisten (ATCC 25922) (Rivera, 2015).  

Curcumae domesticate rhizome yang terkandung dalam Diapet® merupakan 

salah satu tanaman yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. 

Curcumae domesticate rhizome bermanfaat sebagai antiinflamasi, antioksidan, 

antimikroba, pencegah kanker, antitumor, menurunkan kadar lemak darah dan 

kolesterol, serta sebagai pembersih darah (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991). 

Menurut Singh Rambir (2002) kandungan tumerik pada Curcumae domesticate 

rhizome merupakan senyawa aktif yang berpotensi sebagai antiseptik dan 

antibakteri dan dibuktikan dengan adanya penghambatan pada beberapa bakteri 

antara lain Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Coix lacrima jobi semen 

atau di Indonesia dikenal dengan nama biji jail merupakan tanaman yang 

berkhasiat sebagai antiinflamasi, stomakika, astringen dan antispasmodik (Ching-

Chuan, 2012). Diapet® juga mengandung Chebulae fructus dengan metabolit 

sekunder tannin dan etil gallat yang aktif sebagai antibakteri (Li et al, 2016). 

Granati pericarpium atau kulit buah delima juga terdiri dari beberapa metabolit 

sekunder seperti flavonoid, alkaloid pelletierene, granatin, asam galat, asam 

ellagic, dan punicalagin. Kulit buah delima berfungsi sebagai astringen kuat 

sehingga digunakan untuk pengobatan diare. Asam galat, asam ellagic, dan 

punicalagin merupakan komponen utama pada Granati pericarpium sebagai 

antibakteri (Dong-Yeul, 2008) termasuk bakteri strain Staphylococcus aureus 

(MRSA) dan Escherichia coli resisten (ATCC 25922) (Rivera, 2015). Manfaat 

masing-masing kelima tanaman yang terkandung dalam Diapet® merupakan salah 

satu contoh bahwa kombinasi tanaman dapat bekerja sinergis. Maka dari itu perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektifitas kombinasi tanaman yang 

kedepannya diharapkan menjadi sebuah produk yang dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat luas. 

 


