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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

2.1 Buah Srikaya 

2.1.1 Deskripsi Buah Srikaya 

Menurut Singh  (2010),  klasifikasi  tanaman  srikaya  adalah  sebagai 

berikut: 

Kingdom : Plantae 

Division   : Magnoliophyta 

Class    : Magnoliopsida 

Order   : Annonales 

Family : Annonaceae 

Genus  : Annona 

Spesies  : Annona squamosa L. 

Srikaya  (Annona  squamosa L.)  berasal  dari Amerika Selatan,  di 

Indonesia  perkembangan  tanaman  ini  belum  begitu  semarak  seperti  buah durian,  

rambutan,  atau  mangga.  Namun demikian,  buah  srikaya  sebenarnya menyimpan 

potensi yang cukup baik. Untuk  dapat  tumbuh  secara  optimal,  srikaya memerlukan  

sinar  matahari  penuh  dan  curah  hujan  sekitar  1500 mm - 2000 mm per tahun. 

Kelembapan udara yang cocok untuk tanaman srikaya adalah 50%-60%,  temperatur  

udara  20
0
C-35

0
C  pada  siang  hari,  dan  temperature 18

0
C-27

0
 C pada malam hari (

Aziz , 2010). Menurut  Tjitrosoepomo  (1988)  buah  ini  mempunyai sifat lapisan 

luar yang sedikit kaku seperti kulit dan lapisan dalam yang tebal, lunak, dan berair, 
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seringkali dapat dimakan. Deskripsi buah srikaya (Annona squamossa L) dapat 

dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut. 

 

  

 

 

 

 
Gambar 2.1 Buah Srikaya (Annona squamosa L) 

(Sumber: Saktiyono, 2004) 

2.1.2 Morfologi Buah Srikaya 

Berdasarkan pada Gambar 2.2 mengenai morfologi buah srikaya, tanaman  

ini  berupa  perdu  sampai  pohon,  berumah  satu,  berkelamin banci, tinggi 2-7, m. 

Batang gilik, percabangan simpodial, ujung rebah, kulit batang  coklat  muda.  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.  

 

 

 

(a)      (b)                                           (c) 

Gambar 2.2 (a) Buah srikaya (Annona squamossa L), (b) Daun srikaya (Annona squamossa L), 

(c) Batang srikaya (Annona squamossa L)  

(Sumber: Saktiyono, 2004) 
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Mahkota  segitiga,  yang  terluar  berdaging  tebal,  panjang  2-2,5  cm,  

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

yang terdalam sangat kecil atau mereduksi. Dasar bunga bentuk tugu (tinggi). 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  keabu-abuan.  Biji  dalam  satu buah agregat banyak hitam mengkilat ( Widodo 

F, 2010). 

 Kulit buah srikaya (Annona squamossa) sendiri berbentuk seperti sisik, 

bermata banyak yang menyerupai buah sirsak dan berwarna hijau, namun apabila 

buah srikaya yang sudah matang kulitnya bisa berubah menjadi warna hijau ke 

kuningan. Manfaat kulit buah srikaya sangat beragam, salah satunya dapat 

dimanfaatkan sebagai antibakteri penyebab suatu penyakit. 

2.1.3 Kandungan Kimia Kulit Buah Srikaya (Annona squamossa L) 

Kulit buah srikaya mengandung senyawa yang meliputi Alkaloid, tannin, 

protein, saponin dan senyawa fenolik. Menurut Ningrum et al., (2016) Alkaloid 

adalah senyawa metabolit sekunder terbanyak yang memiliki atom nitrogen yang 

ditemukan dalam jaringan tumbuhan dan hewan, sebagian besar senyawa alkaloid 

bersumber dari tumbuhan yang tergolong dari angiosperm. Senyawa alkaloid sendiri 
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memiliki fungsi sebagai antibakteri yang dapat meghambat pertumbuhn bakteri dan 

membunuh bakteri yang patogen. Senyawa lainnya yang terdapat di kulit buah 

srikaya adalah senyawa tannin, dimana senyawa tannin merupakan senyawa 

astringent yang memilik rasa pahit dari gugus polifenolnya yang dapat mengikat dan 

mengendapkan atau menyusutkan protein (Ismarani,2012). Senyawa tannin juga 

dapat berfungsi sebagai antibakteri, dimana senyawa tannin akan merusak polipetida 

dinding sel sehingga menyebabkan sel bakteri menjadi lisis karena tekanan osmotik 

maupun fisik sehingga akan merusak sel bakteri (Ngajow et al., 2013). Senyawa 

kimia selanjutnya yang terdapat dikulit buah srikaya adalah senyawa saponin yang 

merupakan golongn senyawa alam yang memiliki massa dan molekul yang besar. 

Struktur saponin sendiri menyebabkan saponin bersifat seperti sabun atau deterjen 

sehingga disebut sebagai surfaktan alami (Minarno, 2016). Menurut Rijayanti (2014) 

senyawa saponin juga dapat berfungsi sebagai senyawa antibakteri, dimana saponin 

dapat menghambat pertumbuhan dan membunuh bakteri dengan cara menurunkan 

tegangan permukaan dinding sel bakteri dan merusak permeabilitas membran yang 

dapat menggangu kelangsungan hidup bakteri. Senyawa kimia terakhir yang terdapat 

pada kulit buah srikaya adalah senyawa fenolik dimana menurut Purwatiningsih 

(2014) senyawa fenol dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara 

mendenaturasi protein sehingga dinding sel mengalami kerusakan permeabilitas dan 

menyebabkan kerusakan pada sel bakteri. 

Menurut Melliawati et al.,(2015) ekstrak kulit buah  srikaya sendiri 

mengandung senyawa fenol dan alkaloid yang bersifat antibakteri maka senyawa 
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tersebut dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Sementara itu diketahui pula 

bahwa, bakteri Acetobacter termasuk bakteri gram negatif yang memiliki dinding sel 

yang lebih tipis sehingga rentan dengan senyawa – senyawa yang bersifat antibiotik.  

Senyawa alkaloid  memiliki  fungsi  yang  bermacam-macam  diantaranya  

sebagai  racun  untuk melindungi tanaman dari serangga dan binatang, sebagai hasil 

akhir dari reaksi detoksifikasi yang  merupakan  hasil  metabolit  akhir  dari  

komponen  yang  membahayakan  bagi  tanaman, sebagai  faktor  pertumbuhan  

tanaman  dan  cadangan  makanan.  Alkaloid  dapat  menggangu komponen  

penyusun  peptidoglikan  pada  sel  bakteri,  sehingga  lapisan  dinding  sel  tidak 

terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut (Yunikawati, 2013). 

Sedangkan menurut Rahman (2017) kandungan alkanoid mempunyai kemampuan 

antibakteri karena memiliki gugus aromatik kuartener yang mampu berinteraksi 

dengan DNA. Selain itu alkanoid juga mampu menggangu integritas komponen 

penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga karena adanya gangguan tersebut 

akan menyebabkan lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan 

kematian sel bakteri.  

Senyawa fenol dapat menghambat bakteri dengan cara mendenaturasi 

protein. Menurut Purwantiningsih (2014) fenol telah dipelajari secara ekstensif 

sebagai desinfektan yang mempunyai aktivitas antibakteri berspektrum luas terhadap 

bakteri gram positif dan gram negatif. Golongan fenol mampu merusak membran sel, 

menginaktifkan enzim dan mendenaturasi protein sehingga dinding sel mengalami 

kerusakan karena penurunan permeabilitas. Perubahan permeabilitas membran 
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sitoplasma memungkinkan terganggunya transportasi ion-ion organik yang penting ke 

dalam sel  sehingga berakibat terhambatnya pertumbuhan bahkan hingga kematian 

sel. Dalam konsentrasi tinggi, kandungan fenol menembus dan mengganggu dinding 

sel bakteri dan mempresipitasi protein dalam sel bakteri. Dalam konsentrasi yang 

lebih rendah, fenol menginaktifkan sistem enzim penting dalam sel bakteri  

Tanaman srikaya sendiri memiliki kandungan aktif berupa asetogenin, 

asetogenin merupakan kumpulan senyawa aktif yang mempunyai sifat sitotoksik 

didalam tubuh dan bekerja dengan menghambat transport ATP. ATP merupakan 

sumber energi yang digunakan untuk pertumbuhan sel-sel yang ada didalam tubuh 

menurut Kadarani (2015) Asetogenin merupakan komponen bioaktif utama yang ada 

didalam tanaman srikaya. Asetoginin merupakan komponen derivat asam lemak 

rantai panjang dengan unit 2-propanol yang memiliki fungsi sebagai biaktivitas 

berupa kemampuan antifungal, insektisida dan sitotoksik terhadap beberapa sel tumor 

dan sel kanker. Struktur kimia asetoginin dapat dilihat pada Gambar 2.3 sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur umum asetogenin pada Annonaceae 

(Sumber : Noller, 2005) 
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2.1.4 Sifat Senyawa Kulit Buah Srikaya 

a. Senyawa Fenol 

  Struktur kimia senyawa fenol memiliki ciri khas berupa cincin aromatik 

dengan satu atau lebih gugus hidroksil (–OH) dan gugus lain penyertanya. Struktur 

kimia fenol dapat dilihat pada Gambar 2.4 sebagai berikut ini. 

  

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia Fenol (C6H5OH) 

(Sumber: Cairns Donald, 2004) 

Senyawa fenol memiliki beberapa sifat fisik antara lain adalah mudah larut 

di dalam air karena fenol bersifat polar dan kepolaran gugus hidroksil (-OH) 

membentuk ikatan hidrogen (H
+
) sehingga senyawa fenol dapat larut di dalam air, 

cepat membentuk kompleks dengan protein dan sangat peka terhadap oksidasi enzim. 

Struktur fenol memiliki ikatan hidrogen (H
+
) diantara molekul-molekulnya, maka 

titik didih cairannya tinggi (Tambun et al., 2016). Senyawa fenol bersifat asam 

karena struktur senyawa fenol yang memiliki gugus H
+ 

yang mudah untuk 

melepaskan diri, senyawa fenolik tidak hanya mampu untuk larut dalam pelarut 

aseton namun juga dapat larut pada pelarut etil asetat. Senyawa fenol dengan 
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konsentrasi tinggi akan bersifat toksik dan menyebabkan  adanya luka bakar pada 

kulit 

 Menurut Khadijah et al., (2017) golongan senyawa fenol dapat menangkal 

radikal bebas dengan menyumbangkan protonnya sehingga dapat membentuk radikal 

yang stabil dengan terjadinya resonansi pada cincin aromatik yang mengakibatkan 

terjadinya delokalisasi elektron pada elektron bebasnya. Golongan senyawa fenolik 

tidak hanya mampu sebagai antibakteri, namun senyawa golongan fenolik mampu 

berperan sebagai antioksidan, antiseptik, dan anti inflamasi (Khairany et al., 2015) 

b. Senyawa Alkaloid 

Senyawa alkaloid merupakan senyawa organik yang bersifat basa yang 

disebabkan karena adanya atom nitrogen (N) didalam molekul senyawa tersebut dan 

struktur lingkar heterosiklik sehingga senyawa alkaloid mudah larut dalam air. 

Struktur kimia pada senyawa alkaloid dapat dilihat pada Gambar 2.5 sebagai berikut. 

 

 

 

  

 

 
                             Gambar 2.5 Struktur Kimia Alkanoid 

(Sumber: Cairns Donald, 2004) 

 Senyawa alkaloid pada umumnya merupakan senyawa yang padat, 

berbentuk kristal, tidak berwarna dan mempunyai rasa yang pahit. Menurut 
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Simaremare (2014) alkaloid mengandung gugus nitrogen (N) sebagai bagian dari 

sistem sikliknya serta mengandung substituen yang bervariasi seperti gugus amina, 

amida, fenol dan metoksi sehingga alkaloid bersifat semi polar.  

c. Senyawa Tanin 

 Senyawa tanin merupakan golongan senyawa organik yang terdiri dari gugus 

C, H dan O serta membentuk molekul besar dengan berat molekul kurang lebih 500-

3000 Da (Dalton). Tanin memiliki gugus fenol dan bersifat koloid. Semua jenis 

senyawa tanin dapat dilarutkan dalam air. Struktur kimia senyawa tanin dapat dilihat 

pada Gambar 2.6 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 
Gambar 2.6 Struktur Senyawa Saponin 

(Sumber :  Cairns Donald, 2004) 

 

 Menurut Irianty et al., (2014) Tanin adalah suatu senyawa polifenol dan 

struktur kimianya dapat digolongkan menjadi dua yaitu, tanin terhidrolisis 

(Hidrolizable tannin) dan tanin terkondensasi (Condensed tannin). Secara umum sifat  

dari senyawa tanin yaitu, tanin memiliki berat molekul tinggi dan cenderung mudah 

dioksidasi menjadi suatu polimer, warna tanin akan menjadi gelap apabila terkena 

cahaya langsung atau dibiarkan diudara terbuka, tanin memiliki daya bakteriostatik, 

fungistatik dan bersifat sitotoksik atau sebagai racun. Senyawa tanin bukan senyawa 
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murni, melainkan campuran senyawa yang terekstraksi dari pelarut polar dan 

semipolar (Suseno et al., 2014).  

d. Senyawa Saponin 

 Senyawa saponin merupakan senyawa dalam bentuk glikosida yang terdapat 

pada tumbuhan tingkat tinggi. Saponin membentuk larutan koloidal dalam air dan 

membentuk busa apabila dikocok dan busa tersebut tidak hilang apabila diberikan 

penambahan asam. Menurut Rachman et al., (2015) Senyawa saponin terdiri dari dua 

golongan yaitu, saponin steroid dan saponin triterpenoid. Saponin steroiud tersusun 

atas ini steroid (C27) dengan molekul karbohidrat, sedangkan golongan senyawa 

triterpenoid tersusun atas init triterpenoid dengan molekul karbohidrat. 

 Struktur kimia senyawa saponin steroid dan triterpenoid dapat di lihat pada 

Gambar 2.7 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Strukur Kimia Senyawa Golongan Saponin 

 (Sumber :  Cairns Donald, 2004) 

 

 Senyawa saponin bersifat nonpolar yang terdapat di dalam tumbuh-

tumbuhan. Struktur saponin menyebabkan senyawa saponin bersifat seperti sabun 
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atau deterjen sehingga saponin disebut sebagai surfaktan alami  (Fahrunnida & 

Pratiwi, 2015). 

2.2 Bakteri Salmonella sp 

2.2.1 Klasifikasi Bakteri Salmonella sp 

Menurut  Brenner et al., (2007),  klasifikasi  Salmonella sp adalah  sebagai 

berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum    : Proteobacteria 

Class     : Gammaproteobacteria 

Order     : Enterobacteriales  

Family     : Enterobacteriaceae 

Genus     : Salmonella      

Species   : Salmonella sp.   

2.2.2 Karakteristik Bakteri Salmonella sp 

Bakteri Salmonella sp adalah bakteri yang tergolong dalam suku 

Enterobacteriaceae. Pada umumnya bakteri  Salmonella sp ini bersifat patogen karena 

dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan  piaraan atau ternak dan hewan air 

seperti ikan, udang dan kerangkerangan. Berdasarkan patogenitasnya suku 

Enterobacteriaceae ada yang bersifat patogen dan apatogen. Bakteri yang bersifat 

patogen ialah Salmonella sp dan  Shigella,  sedangkan yang apatogen ialah bakteri 

Klebsiella dan Proteus. Walaupun bakteri yang apatogen tidak menimbulkan 

penyakit, tetapi kadang-kadang dapat bersifat patogen apabila terjadi luka dalam 
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jaringan tubuh manusia atau hewan sebagai hospesnya, sehingga bakteri akan 

menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah (Kunarso Djoko H, 1987). 

Menurut Darmawati S (2009) Salmonella sp adalah  bakteri  yang berdasarkan  

kebutuhan  oksigen bersifat fakultatif  anaerob,  membutuhkan  suhu optimal  37'C  

untuk  pertumbuhannya, memfermentasikan D-glukosa menghasilkan  asam  tetapi  

tidak membentuk gas, oksidase  negatif, katalase positif,  tidak  memproduksi  indol  

karena tidak  menghasilkan enzim  tryptophanase yang  dapat  memecah  tryptophan  

menjad iindol,  methyl red  (NIIR.) .  

Menurut Cita Yatnita P (2011) Kuman ini tahan terhadap selenit dan natrium 

deoksikolat yang dapat membunuh bakteri enterik lain, menghasilkan endotoksin, 

proteininvasin dan MRHA (Mannosa Resistant Haemaglutinin). Salmonella sp 

mampu bertahan hidup selama beberapa bulan sampai setahun jika melekat dalam, 

tinja, mentega, susu, keju dan air beku4,5. Salmonella sp adalah parasit intraseluler 

fakultatif, yang dapat hidup dalam makrofag dan menyebabkan gejala-gejala 

gastrointestinal hanya pada akhir perjalanan penyakit, biasanya sesudah demam yang 

lama, bakterimia dan akhirnya lokalisasi infeksi dalam jaringan limfoid submukosa 

usus kecil. 

2.2.3 Morfologi Bakteri Salmonella sp 

Salmonella sp merupakan bakteri batang gram negatif, yang tidak memiliki 

spora, memiliki flagel yang membantu bakteri untuk bergerak, bersifat intraseluler 

fakultatif serta anerob fakultatif'. Ukurannya berkisar antara 0,7-1 ,5 X 2-5 pm, 
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memiliki antigen somatik (O), antigen flagel (H) dengan 2 fase dan antigen kapsul 

(Vi) (Yatnita, 2011).  

Menurut Arifin (2015) Bakteri  ini  bersifat  fakultatif  anaerob  yang  dapat 

tumbuh pada  suhu  dengan kisaran 5–45°C dengan suhu optimum 35–37°C dan akan 

mati pada pH di bawah 4,1. Salmonella sp dapat hidup selama beberapa minggu 

dalam air dan beberapa tahun di tanah tergantung dengan kondisi lingkungan seperti, 

kelembaban, pH dan suhu yang menguntungkan.  Salmonella sp berbentuk bacillus 

dan berupa rantai filamen panjang ketika berada pada suhu ekstrim yaitu pada suhu 

45°C dengan kondisi pH 4.4 atau 9.4. Morfologi bakteri Salmonella sp. dapat dilihat 

pada Gambar 2.8 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.8 Bakteri Salmonella sp 

(Sumber: Setyowati & Furqonita, 2007) 

Bakteri Salmonella sp. tergolong bakteri gram negatif, sehingga dinding sel 

bakteri Salmonella sp. berbeda dengan bakteri gram positif.  Berdasarkan pada 

Gambar 2.9 dinding sel gram negatif memiliki perbedaan yang signifikan dengan 

dinding sel gram positif. Dindind sel gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan 

yang sangat tipis dibandingkan dengan dinding sel gram positif. Dinding sel gram 

negatif memiliki beberapa lapisan yaitu membran plasma, periplasma, membran luar 
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(lipopolisakarida dan protein)  dan peptidoglikan, sedangkan pada dinding sel gram 

positif memiliki 3 lapisan yaitu membran plasma, periplasma dan peptidoglikan. 

Berikut ini merupakan gambar perbedaan antara dinding sel gram negatif 

dan dinding sel gram positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Perbedaan Struktur Dinding Sel Bakteri Gram Negatif dan Gram Positif 

(Sumber : Setyowati & Furqonita, 2007) 

 

2.2.4 Patogenitas Bakteri Salmonella sp 

Salmonella  akan  berkembang  biak  di  dalam  alat  pencernaan  penderita, 

sehingga  terjadi  radang  usus  (enteritis).  Radang  usus  serta  penghancuran  lamina 

propria  alat  pencernaan  oleh  penyusupan  (proliferasi)  Salmonella  inilah  yang 

menimbulkan  diare,  karena  Salmonella  menghasilkan  racun  yang  disebut  

cytotoxin dan  enterotoxin  (Dharmojono,  2001).  Penularan bakteri Salmonella pada 

manusia dapat melalui air atau makanan (food and water borne infection), yaitu 

dengan jalan tertelannya sel-sel Salmonella yang masuk ke dalam saluran pencernaan 

makanan. Apabila  bakteri  masuk ke  dalam tubuh manusia,  tubuh  akan  berusaha  
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untuk mengeliminasinya.  Tetapi bila  bakteri  dapat bertahan  dan jumlah  yang  

masuk  cukup banyak,  maka bakteri akan  berhasil mencapai usus halus dan berusaha  

masuk ke dalam  tubuh  yang  akhirnya  dapat merangsang sel  darah  putih  untuk 

menghasilkan  interleukin  dan  merangsang terjadinya gejala  demam,  perasaan  

lemah,sakit  kepala, nafsu  makan berkurang,  sakit perut,  gangguan  buang air besar  

serta gejala  lainnya (Darmawati S, 2009). Kuman Salmonella menghasilkan 

endotoksin yang merupakan kompleks lipopolisakarida dan dianggap berperan 

penting pada pathogenesis demam tifoid yang disebabkan oleh bakteri Salmonella sp, 

dimana endotoksin bersifat pirogenik serta memperbesar reaksi peradangan yang 

dapat menyebabkan kuman Salmonella berkembang biak. 

2.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Bakteri 

Menurut Zulaikha (2005) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan bakteri diantaranya dalah faktor instrinsik dan faktor ekstrinsik. 

1. Faktor instrinsik 

a. Kandungan Nutrisi.  

Fungsi utama nutrisi adalah sebagai sumber energi, bahan pembentuk sel dan 

aseptor elektron di dalam aksi yang menghasilkan energi. Nutrisi yang diperlukan 

mikroba meliputi air, sumber karbon, sumber mitrogen, sumber septor elektron, 

sumber mineral dan faktor tumbuh.  
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b.  pH 

Hampir semua mikroba tumbuh pada tingkat pH yang berbeda. Mikroba 

dapat tumbuh pada suhu optimum maupun suhu minimum. Daya tahan setiap 

spesies mikroba tidak sama, ada beberapa spesies mikroba yang mati setelah 

mengalami pemanasan pada suhu 60
o
C, namun ada pula beberapa spesies mikroba 

dapat bertahan hidup setelah mengalami pemanasan pada suhu 100
o
C. 

1. Faktor ekstrinsik 

a. Suhu 

Suhu merupakan faktor fisika yang sangat penting pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan dan kegiatan mikroba. Suhu dapat mempengaruhi lamanya fase lag, 

kecepatan pertumbuhan, konsentrasi sel, kebutuhan nutrisi, kegiatan enzimatis dan 

komposisi sel. Berdasarkan pada kisaran suhu pertumbuhannya, mikroba dapat 

dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu thermofil, mesofil, psikhrofil dan 

psikhrotrof. 

b. Susunan gas atmosfir 

Berdasarkan kebutuhan oksigen sebagai aseptor elektron, mikroba dapat 

dibedakan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu aerob dan anaerob. Mikroba aerob 

adalah mikroba yang menggunakan oksigen sebagai sumber aseptor elektron 

terakhir dalam proses bioenerginya. Sebaliknya, mikroba anaerob adalah mikroba 

yang tidak dapat menggunakan oksigen sebagai sumber aseptor elektron dalam 

proses bioenerginya.  
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Menurut Subagyo et al., (2015) Salinitas juga sangat berpengaruh terhadap 

pertumbuhan bakteri, selain berpengaruh pada pertumbuhan bakteri salinitas juga 

berpengaruh terhadap produksi asam laktat. Hal ini dikarenakan Salinitas akan 

mempengaruhi tekanan osmotik yang terjadi pada mikroorganisme. Tekanan 

osmotik terjadi akibat dari perbandingan zat terlarut di dalam sel dan di luar sel 

tidak sama. Umumnya mikroorganisme akan tumbuh dengan baik dalam substrat 

yang memiliki tekanan yang sedikit lebih rendah dari tekanan osmotik di dalam 

selnya.  

2.4 Antibakteri 

Antibakteri adalah senyawa senyawa yang digunakan untuk membunuh 

kuman atau menghambat pertumbuhan bakteri yang bersifat merugikan ( Nuria, 

2009). Menurut Fitriani (2012) ada 2 jenis zat antimikroba yaitu antimikroba 

kemoterapi dan antimikroba desinfektan serta antiseptik.  Zat antimikroba kemoterapi 

merupakan tindakan atau terapi pemberian senyawa kimia (obat) untuk mengurangi, 

menghilangkan atau menghambat pertumbuhan parasit atau mikroba di tubuh hospes 

(pasien), sedangkan antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk 

membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang 

hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa. Antiseptik berbeda dengan 

antibiotik dan desinfektan dimana antibiotik membunuh mikroorganisme didalam 

tubuh sedangkan desinfektan membunuh mikroorganisme pada benda mati, 

contohnya wastafel dan meja. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Mikroorganisme
https://id.wikipedia.org/wiki/Jaringan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kulit
https://id.wikipedia.org/wiki/Membran_mukosa
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Madigan et al., (2000) mengatakan bahwa senyawa antimikroba punya 3 

macam efek terhadap pertumbuhan mikroba yaitu bakteriostatik (1) bakterisidal (2) 

dan bakteriolitik (3).  

1. Bakteriostatik = menghambat pertumbuhan mikroba tetapi tidak membunuh. 

2. Bakterisidal  = membunhu sel mikroba tetapi tidak terjadi lisis sel atau pecah sel. 

3. Bakteriolitik  = sel bakteri menjadi lisis atau pecah sel sehingga jumlah sel 

berkurang atau terjadi kekeruhan setelah penambahan antimikroba. 

2.5 Mekanisme Kerja Senyawa Zat Antimikroba Pada Ekstrak Kulit Buah 

Srikaya (Annona Squamosa L) Terhadap Bakteri Salmonella Sp. 

Mekanisme kerja zat antimikroba terhadap Salmonella sp. menurut 

Shallahudin (2013) dibagi menjadi 5 kelompok yaitu. 

1. Antimikroba yang menghambat metabolisme sel mikroba. 

Mikroba membutuhkan asam folat untuk kelangsungan hidupnya. Mikroba 

patogen harus mensintesis sendiri asam folat dari asam amino benzoat (PABA) 

untuk kehidupan hidupnya. Koenzim asam folat diperlukan oleh mikroba untuk 

sintesis purin dan pirimidin dan senyawa-senyawa lain yang diperlukan untuk 

pertumbuhan seluler dan replikasi. Apabila asam folat tidak ada, maka sel-sel tidak 

dapat tumbuh dan membelah. Melalui mekanisme kerja ini diperoleh efek 

bakteriostatik. 

2. Antimikroba menghambat sintesis dinding sel mikroba. 

Antimikroba golongan ini dapat menghambat biosintesis peptidoglikan, 

sintesis mukopeptida atau menghambat sintesis peptida dengan cara pengikatan 
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obat pada reseptor sel, kemudian dilanjutkan dengan reaksi transpeptidase 

sehingga peptidoglikan terhambat. Mekanisme antibakteri diakhiri dengan 

penghentian aktivitas enzim pada dinding sel bakteri. 

3. Antimikroba yang menghambat permeabilitas membran sel. 

Senyawa antimikroba dapat mengganggu dan mempengaruhi integritas 

membran sitoplasma yang dapat menyebabkan kebocoran materi intraseluler 

seperti senyawa penol yang dapat mengakibatkan lisis sel dan menyebabkan 

denaturasi protein, menghambat pembentukan protein sitoplasma dan asam 

nukleat dan menghambat ikatan ATP-ase pada membran sel. 

4. Antimikroba menghambat sintesis protein sel mikroba. 

Sel mikroba memerlukan sintesis berbagai protein untuk kelangsungan 

hidupnya. Pada umumnya senyawa yang memiliki sifat antibakteri akan 

menyebabkan bakteri salah membaca kode pada mRNA oleh tRNA, sehingga 

proses translasi dan transkripsi tidak dapat berlangsung secara sempurna dan 

mengakibatkan sintesis protein pada sel mikroba terhambat. 

5. Antimikroba yang menghambat sintesis atau merusak asam nukleat sel mikroba. 

Senyawa yang memiliki kemampuan sebagai antibakteri diharapkan 

memiliki selektifitas yang tinggi, sehingga hanya asam nukleat pada bakteri saja 

yang terhambat. Senyawa antibakteri yang dapat merusak asam nukleat pada sel 

bakteri umumnya akan berikatan dengan enzim yang berperan dalam proses 
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sintesis protein sehingga akhirnya reaksi terhenti dan menyebabkan asam nukleat 

tidak terbentuk. 

Juliana (2012) menemukan bahwa zat antimikroba digolongkan menjadi 5 

kelompok yaitu : menghambat sintesis dinding sel (1) menghambat sintesis protein 

(2) merusak membran sel (3) menghambat sintesis DNA atau RNA (4) 

menghambat sintesis metabolit yang penting (5).  

Mekanisme kerja zat antibakteri dapat dilihat pada Gambar 2.7 sebagai 

berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Mekanisme kerja zat antibakteri 

(Sumber : Giguere et al., 2013) 

2.6 Faktor yang dapat mempengaruhi zat antimikroba 

 Faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas zat antimikroba menurut Juliana  

(2012) dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya sebagai berikut. 
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1. Konsentrasi zat antimikroba 

Semakin tinggi konsentrasi zat antimikroba semakin juga tinggi zat 

antimikroba. Jadi, apabila menggunakan zat antimikroba dengan konsentrasi yang 

tinggi dapat dipastikan mikroba akan mengalami penghambatan bakteri bahkan 

mengalami kematian pada sel mikroba, 

2. Jumlah mikroorganisme 

Semakin banyak jumlah mikroorganisme yang ada maka semakin banyak 

waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mikroorganisme.  

3. Suhu 

Semakin tinggu suhu yang digunakan dapat meningkatkan keefektifan suatu 

zat antimikroba. Sehingga, apabila menggunakan zat antimikroba dengan suhu 

tinggi dapat membunuh mikroorganisme dengan cepat. 

2. Spesies mikroorganisme 

Spesies mikroorganisme menunjukkan ketahanan yang berbeda-beda 

terhadap suatu bahan kimia. 

3. Adanya bahan organik 

Adanya bahan organik asing dapat menurunkan keefektifan zat kimia anti 

mikroba dengan cara menginaktifkan bahan kimia tersebut. 

2.7 Sumber Belajar 

2.7.1 Definisi Sumber Belajar 

Sumber belajar merupakan kebutuhan penting yang bisa menjadi sumber 

informasi, sumber alat, sumber peraga, serta kebutuhan lain yang diperlukan dalam 



31 
 

 
 

pembelajaran (Musfiqon, 2012). Sumber belajar dapat dimanfaatkan peserta didik 

dalam proses belajar mengajar misalnya dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, 

laboratorium, buku, perpustakaan, internet, media visual lainnya dapat digunakan 

peserta didik untuk menunjang dalam proses belajar mengajar. Menurut Jailani M. 

Syahran (2016) sumber  belajar  didasarkan  pada  dua  realitas  berlawanan  yang 

dimilikinya. Di mana di satu sisi sumber belajar memiliki  sifat yang statis, akan 

tetapi    di sisi lain dituntut memiliki peran yang dinamis.   Sifat  statis  berasal  dari  

komponen  sumber  belajar yang  berupa  benda  meliputi;  manusia,  buku,  

perpustakaan, media  massa,  alam  lingkungan,  dan  media  pendidikan. Sedangkan  

dari  sisi  peran,  sumber  belajar  dituntut  untuk berperan  sebagai  sumber  berbagai  

informasi  dan  pengetahuan yang  diperlukan  dalam  mengembangkan  berbagai  

kompetensi yang  diinginkan  pada  bidang  studi  atau  mata  pelajaran  yang 

dipelajarinya. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber belajar 

merupakan segala sesuatu yang bersumber dari manapun digunakan sebagai alat 

pembelajaran guna untuk memudahkan peserta didik dalam proses belajar mengajar 

sehingga proses pembelajaran berlangsung secara maksimal. 

2.7.2 Ciri-Ciri Sumber Belajar 

Menurut Musfiqon (2012) sumber belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar 

mengajar, sehingga tujuan belajar dapat tercapai secara maksimal. 
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2. Sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat 

mengubah dan membawa perubahan yang sempurna terhadap tingkah laku sesuai 

dengan tujuan yang ada. 

3. Sumber belajar yang dimanfaatkan artinya sumber belajar dapat dimanfaatkan oleh 

peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga dapat mengembangkan 

kemampuan peserta didik. 

4. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi 2 meliputi sumber belajar yang dirancang 

(by designed) dan sumber belajar yang tinggal pakai (by utilization).  

2.7.3 Fungsi sumber belajar 

Sumber belajar merupakan kebutuhan penting yang digunakan sebagai 

sumber informasi, sumber alat sumber peraga serta kebutuhan lain yang diperlukan 

untuk menunjang proses pembelajaran. Saat melaksanakan proses pembelajaran 

sumber belajar sangat dibutuhkan bagi peserta didik dan tenaga pendidik guna untuk 

memudahkan mencari informasi dari berbagai sumber sehingga dapat mendukung 

berlangsungnya proses pembelajaran yang maksimal. 

Prastowo, A (2018) menemukan bahwa fungsi sumber belajar dibedakan 

menjadi 3 macam yaitu fungsi dalam pembelajaran klasikal (1) fungsi dalam 

pembelajaran individual (2) dan fungsi dalam pembelajaran kelompok (3). 

1. Fungsi pembelajaran klasikal 

Fungsi sumber belajar dalam pembelajaran klasikal meliputi. 

a. Sebagai satu-satunya sumber informasi dan pengawas serta pengendalian 

proses pembelajaran. 
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b. Sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan 

4. Fungsi pembelajaran individual 

Fungsi pembelajaran individual meliputi. 

a. Media utama dalam proses pembelajaran. 

b. Alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses siswa 

memperoleh informasi. 

c. Menunjang media pembelajaran lainnya. 

5. Fungsi pembelajaran kelompok meliputi. 

a. Bersifat bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok dengan cara 

memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran 

orang-orang yang terlibat dalam belajar kelompok, serta petunjuk tentang 

proses pembelajaran kelompok sendiri. 

b. Sebagai bahan pendukung bahan belajar utama serta dan jika dirancang 

sedemikian rupa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 

2.7.4 Karakteristik sumber belajar 

Yunita (2016) mengklasifikasikan sumber belajar berdasarkan asal usul 

pengandaanya dibagi menjadi 2 kategori yaitu sebagai berikut. 

1. Sumber belajar yang dirancang ( learning resources by design) yakni sumber 

belajar yang sengaja direncanakan dan disiapkan untuk tujuan pembelajaran. 

2. Sumber belajar yang dimanfaatkan ( learning resource by utilization) yakni 

sumber belajar yang tidak direncanakan atau tanpa dipersiapkan terlebih dahulu.  
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Kedua sumber belajar tersebut baik yang dirancang maupun yang 

dimanfaatkan, sama-sama efektifnya dan dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran serta dapat memberikan kemudahan bagi para peserta didik. Selain 

kedua sumber belajar tersebut, menurut Aminah (2017) karakteristik sumber belajar 

meliputi sebagai berikut: 

1 Modul merupakan suatu ringkasan materi pembelajaran dalam bentuk notebook 

yang berisi satu peta konsep guna untuk memudahkan siswa mempelajari suatu 

materi pembelajaran. 

2. Buku berfungsi sebagai sumber bahan ajar dalam bentuk materi cetak. Biasanya 

buku cetak berisi beberapa materi satu semester bahkan ada buku cetak yang berisi 

materi dua semester. Buku cetak dapat di bedakan menjadi 2 pada saat proses 

pembelajaran berlangsung (1) buku siswa yang berisi materi hingga 1 semester 

yang digunakan oleh siswa saat proses pembelajaran (2) buku pegangan guru yang 

berisi langkah-langkah proses pembelajaran yang dipelajari guru sebelum prose 

belajar berlangsung. 

3. Lembar kerja siswa (LKS) merupakan lembaran yang berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa dalam materi tertentu. LKS berisi materi yang akan di 

pelajari, tujuan dan KD pembelajaran, petunjuk kerja, dan langkah – langkah 

menyelesaikan lembar kerja. 

4. Handout merupakan media pembelajaran yang dibuat secara ringkas yang berisi 

satu materi tertentu. Handout bersumber dari berbagai referensi misalnya: buku, 
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internet, dan literatur lainnya. Handout dibuat guna untuk mempermudah peserta 

didik untuk mempelajari materi yang akan disampaikan oleh guru. 

2.7.5 Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

Penelitian dapat dijadikan sumber belajar harus melalui kajian proses dan 

identifikasi hasil penelitian. Hasil penelitian ini agar dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar biologi, maka hasil penelitian tersebut dapat dilihat dari segi proses 

dan segi produk. Dimana dari segi proses berkaitan dengan hasil pengembangan 

keterampilan, sedangkan dari segi produk berkaitan dengan fakta dan konsep.  

Menurut Situmorang (2016) pemanfaatan hasil penelitian guna untuk 

dijadikan sumber belajar biologi harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu (1) 

Kejelasan potensi (2) Kesesuaian dengan tujuan (3) Kejelasan sasaran (4) Kejelasan 

Informasi (5) Kejelasan Pedoman Informasi (6) Kejelasan perolehan yang 

diharapkan. Berdasarkan dari ke 6 syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Kejelasan potensi : objek ditentukan dari permasalahan yang dapat diungkap untuk 

menghasilkan fakta-fakta dan konsep-konsep pada hasil penelitian. 

2. Kesesuaian dengan tujuan : kesesuaian hasil penelitian disesuaikan dengan KD 

pembelajaran 

3. Kejelasan sasaran : merupakan objek dan subjek penelitian. 

4. Kejelasan informasi yang diungkap : berkaitan dengan syarat pemanfaatan hasi 

penelitian sebagai sumber belajar yaitu dilihat dari segi proses dan produk yang 

disesuaikan dengan kurikulum 2013.  
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5. Kejelasan pedoman eksplorasi : dibutuhkan adanya langkah-langkah dan petunjuk 

kerja saat akan melakukan penelitian  

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan : hasil berupa proses dan produk penelitian 

berdasarkan aspek dalam tujuan belajar biologi, yang diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi, keterampilan dan hasil belajar peserta didik. 

Pemilihan sumber belajar perlu dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai 

dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, sumber belajar dipilih dan digunakan 

dalam proses belajar apabila sesuai dan menunjang tercapainya tujuan pembelajaran 

(Mulyasa, 2002). 
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2.8 Kerangkan Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Kerangka konsep 
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2.9 Hipotesis Penelitian 

Ada pengaruh ekstrak kulit buah srikaya ( Annona squamosa L) terhadap 

aktivitas zona hambat bakteri Salmonella sp. 

 


