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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Umum Penyakit Jerawat (Acne vulgaris) 

Jerawat merupakan penyakit pada permukaan kulit wajah, leher, dada, dan 

punggung yang muncul pada saat kelenjar minyak pada kulit terlalu aktif sehingga 

pori-pori kulit akan tersumbat oleh timbunan lemak yang berlebihan. Jika timbunan 

itu tercampur dengan keringat, debu, dan kotoran lain, maka akan menyebabkan 

timbunan lemak dengan bintik hitam di atasnya yang disebut komedo. Jika komedo 

itu terdapat infeksi bakteri, maka terjadilah peradangan yang dikenal dengan 

jerawat yang ukurannya bervariasi mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar 

serta berwarna merah, kadang-kadang bernanah serta menimbulkan rasa nyeri 

(Djajadisastra, 2009). Jerawat umumnya terjadi pada masa remaja dan dapat 

sembuh sendiri. Prevalensi tertinggi yaitu pada umur 16 – 17 tahun, dimana pada 

wanita berkisar 83 – 85% dan pada pria berkisar 95 – 100% (Goodman, 1999 dalam 

Gurriannisha, 2010). 

Istilah penyakit jerawat dalam bahasa Inggris disebut acne, sedangkan acne ini 

adalah terjemahan kata Yunani acme yang bermakna titik. Namun demikian, orang-

orang Yunani kuno sendiri menyebut penyakit jerawat dengan istilah ionthos yang 

maknanya rambut jenggot yang pertama. Hal ini mengacu pada kenyataan bahwa 

jerawat seringkali muncul untuk pertama kalinya ketika rambut jenggot yang 

pertama tumbuh pada dagu seorang remaja (Riel, 1992). Hampir sebagian besar 

masyarakat khususnya pada usia remaja pernah mengalami jerawat. Jerawat selain 

12 
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menimbulkan bekas di wajah juga dapat menimbulkan efek lain yaitu pada jiwa 

seseorang, seperti dampak psikologis dan menurunnya kualitas hidup serta 

ketidaknyamanan secara fisik yang dikarenakan nyeri (Gurriannisha, 2010). 

2.1.1 Gejala Klinis 

Gejala yang timbul akibat penyakit jerawat ini sering muncul pada kulit 

terutama bagian wajah, dimana gangguan pada kulit ini biasanya akan 

menyebabkan kepercayaan diri seseorang menurun. Menurut Mpiet (2012), bagi 

penderita jerawat akan timbul beberapa gejala klinis diantaranya timbul bintik 

merah walupun tidak membahayakan namun mengganggu. Terkadang bintik merah 

disertai peradangan yang terasa gatal pada waktu mulai timbul dan terasa sakit bila 

ditekan. Peradangan ini disebabkan karena adanya infeksi oleh bakteri tertentu, hal 

ini akan membentuk kantong kecil hingga besar dan apabila pecah maka dapat 

mengeluarkan nanah serta darah tetapi tidak berbau. Biasanya timbul dibagian 

wajah akan tetapi dapat juga timbul dibagian kulit kepala, leher, punggung dan dada 

bagian atas.  

Gejala yang menimbulkan penyakit jerawat ini tidak lepas dari infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri. Bakteri yang umum menginfeksi jerawat adalah 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, dan Propionibacterium 

acnes. Bakteri tersebut tidak patogen pada kondisi normal, tetapi bila terjadi 

perubahan kondisi kulit, maka bakteri tersebut berubah menjadi invasif. Bakteri 

tersebut berperan pada proses kemotaktik inflamasi serta pembentukan enzim 

lipolitik pengubah fraksi sebum menjadi massa padat, yang menyebabkan 

terjadinya penyumbatan pada saluran kelenjar sebasea (Jawetz dkk., 2001). 
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2.1.2 Pencegahan dan Pengobatan 

Beberapa tindakan pencegahan dapat dilakukan untuk meminimalisir 

timbulnya penyakit jerawat, diantaranya yaitu (1) diet rendah lemak dan 

karbohidrat, (2) melakukan perawatan kulit (tidak hanya wajah) secara rutin dan 

teratur, misalnya teratur mencuci muka setelah pulang dari berpergian, (3) hidup 

teratur dan seimbang, cukup istirahat, olahraga, dan hindari stress, (4) penggunaan 

kosmetika secukupnya dan sewajarnya (baik jumlah atau banyaknya dan lamanya), 

(5) menghindari polusi, debu, asap (rokok, pabrik, kendaraan bermotor, dan lain-

lain), rokok, minuman keras, semua yang bercita rasa pedas, (6) pemencetan 

jerawat yang dilakukan oleh bukan ahlinya (Mpiet, 2012). 

Selain pencegahan, apabila seseorang telah mengalami timbulnya jerawat 

maka hal yang perlu dilakukan adalah mengobatinya. Menurut Dewi (2009), secara 

umum ada dua hal yang perlu dilakukan dalam pengobatan jerawat. Hal pertama 

adalah mencari tahu apa yang menjadi penyebab jerawat, kemudian berusaha 

menghindari hal yang menjadi penyebab jerawat tersebut. Hal kedua adalah 

melakukan pengobatan terhadap jerawat yang telah muncul. Terdapat beberapa 

metode yang dapat digunakan untuk mengobati jerawat, yaitu pengobatan jerawat 

dengan cara alami/natural, pengobatan jerawat dengan produk perawatan jerawat 

dan perawatan jerawat dengan metode atau teknik modern.  

Pengobatan jerawat di klinik kulit biasanya menggunakan antibiotik yang 

dapat menghambat inflamasi dan membunuh bakteri, contohnya tetrasiklin, 

eritromisin, doksisiklin, dan klindamisin. Selain dari itu sering juga digunakan 

benzoil peroksida, asam azelat dan retinoid, namun obat-obat ini memiliki efek 
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samping dalam penggunaannya sebagai anti jerawat antara lain iritasi. Masalah 

yang timbul akibat penggunaan antibiotik, maka diberi alternatif lain dalam 

mengobati jerawat yaitu dengan menggunakan bahan-bahan dari alam 

(Djajadisastra, 2009).  Pengobatan secara alami dapat menjadi pengobatan alternatif 

yang dapat diberikan kepada penderita setelah menunjukkan beberapa gejala 

tertentu dan juga sebagai penunjang untuk meminimalisir tingkat resistensi bakteri. 

Penggunaan obat tradisional dinilai memiliki efek samping yang lebih kecil 

dibandingkan dengan obat yang berasal dari bahan kimia, disamping itu harganya 

lebih terjangkau (Putri, 2010). 

 

2.2 Tinjauan Umum Bakteri Staphylococcus epidermidis 

2.2.1 Klasifikasi Staphylococcus epidermidis 

Klasifikasi Staphylococcus epidermidis menurut Nilsson dkk. (2002) 

adalah: 

Kingdom : Bacteria 

Divisi  : Firmicutes 

Class  : Bacilli 

Ordo  : Bacilliales 

Famili  : Staphylococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Spesies : Staphylococcus epidermidis 
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2.2.2 Morfologi Staphylococcus epidermidis 

Bakteri Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri gram positif, 

koloni berwarna putih atau kuning, dan bersifat anaerob fakultatif. Sebagian besar 

bakteri ini adalah flora normal pada kulit dan membran mukosa manusia (Jawetz 

dkk., 2001). Staphylococcus epidermidis dapat menyebabkan infeksi kulit ringan 

yang disertai dengan pembentukan abses (Radji, 2011). Berdasarkan hasil 

pengamatan di bawah mikroskop, bakteri Staphylococcus epidermidis berbentuk 

bulat atau kokus tunggal berwarna ungu, dan merupakan bakteri gram positif 

(Indriana, 2013). Staphylococcus epidermidis berdiameter 0,8 – 1,0 μm tidak 

membentuk spora dan tidak bergerak, koloni bakteri ini tumbuh cepat pada suhu 

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

tidak menghasilkan pigmen, berwarna putih porselen sehingga Staphylococcus 

epidermidis disebut Staphylococcus albus (Jawetz dkk., 2001). Bakteri 

Staphylococcus epidermidis memberikan hasil negatif pada tes koagulase, 

demikian juga untuk tes DNAse dan fermentasi manitol (Tim Mikrobiologi FK UB, 

2003). 

 
Gambar 2.1 Staphylococcus epidermidis di Mikroskop  

Sumber: www.news-medical.net  

http://www.news-medical.net/
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Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang dilapisi oleh peptidoglikan 

yang tebal dan kaku (Radji, 2011). Selain itu, dinding sel gram positif mengandung 

banyak rantai samping asam amino yang berikatan silang yang membentuk suatu 

lapisan kompleks menyerupai kawat berduri. Saat zat warna kristal violet diberikan, 

zat warna tersebut terperangkap di dalam dinding sel bakteri gram 

positif yang menyerupai kawat berduri tadi, sehingga berwarna ungu (Sears dkk., 

2011). Berikut ini adalah karakteristik organologi bakteri secara umum: 

1. Dinding sel 

Lapisan luar bersifat impermeable terhadap molekul besar, namun dapat 

terjadi pada molekul kecil seperti oligosakarida, monosakarida, dan asam 

amino. Hal ini disebabkan oleh protein yang disebut porin. Untuk setiap 

molekul didapatkan porin yang khusus, porin juga berfungsi sebagai 

reseptor bakteriofag dan bakteriosin (Waluyo, 2010). 

2. Membran sel 

Membran sel merupakan struktur tipis yang menyelubungi sel, struktur 

inti terdiri dari fosfolipida 20% - 30% dan protein 60% - 70%. Fosfolipida 

adalah dasar dari membran sel.  Fosfolipida terdiri dari bagian yang bersifat 

hidrofobik dan hidrofilik yang berdekatan sehingga membentuk dua lapis. 

Membran sel merupakan pembatas antara sitoplasma dan lingkungan luar. 

Fungsi utama membran sitoplasma adalah permeabilitas selektif dan 

transfer bahan pelarut, transfer dekstron dan fosforilasi oksidatif, ekskresi 

eksoenzim hidrofilik, menghasilkan reseptor dan protein lain (Jawetz dkk., 

2001). 
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3. Ribosom 

Ribosom merupakan bahan yang mengandung asam ribonukleat dan 

mengatur sintesis protein. Ribosom terdiri dari RNA 60% dan Protein 40%. 

Ribosom mempunyai ukuran tertentu dan dinyatakan dalam unit 

sedimentasi konstan. Unit sedimentasi (S) prokariot mempunyai ribosom 

ukuran 70S, makin cepat ribosom disedimentasi berarti makin besar 

molekulnya (Jawetz dkk., 2001). 

4. Mesosom 

Mesosom dapat dikatakan membran sitoplasma, dengan cara melipat 

kearah dalam atau invasi kedalam sitoplasma. Mesosom berfungsi dalam 

sintesis dinding sel dan pembelahan nukleus, respirasi dan penggertakan 

energi, pengaturan pembelahan sel, tempat melekatnya nukleus pada waktu 

replikasi, pengambilan DNA pada waktu proses transformasi (Jawetz dkk., 

2001). 

5. Nukleus (Inti) 

Bahan nukelus atau DNA di dalam sel bakteri menempati posisi dekat 

pusat sel dan terikat pada sistem mesosom membran sitoplasma. Bahan ini 

merupakan seluruh alat genetik atau genom bakteri terdiri dari kromosom 

tunggal dan bundar tempat semua gen berpautan. Bahan nukleus bakteri ini 

disebut kromatin, nukleotid, atau kromosom bakteri (Pelczar dan Chan, 

2008). 
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2.2.3 Patogenesis dan Gejala Klinik 

Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri yang sering ditemukan 

sebagai flora normal pada kulit dan selaput lendir manusia. Bakteri ini penyebab 

infeksi kulit ringan yang disertai abses (Syahrurachman dkk., 2001). Bakteri ini 

juga berperan dalam pelepasan asam oleat, hasil hidrolisisnya oleh lipase yang 

diduga berpengaruh terhadap perkembangan jerawat (Saising dkk., 2008). 

Gejala klinik penyakit yang disebabkan karena adanya infeksi dari bakteri 

Staphylococcus epidermidis ini adalah jerawat. Staphylococcus epidermidis 

tumbuh cepat pada kondisi kulit yang anaerob yaitu pada saat pori-pori kulit 

tersumbat akibat adanya produksi kelenjar minyak yang berlebih. Bakteri ini juga 

dapat mensintesis enzim lipase yang dapat mengubah triasigliderol pada kelenjar 

minyak menjadi asam lemak bebas yang memacu terjadinya infeksi pada kulit. 

Infeksi ini membuat jerawat semakin bertambah parah dan berwarna kemerahan 

(Oakley, 2009).  

Gejala lain yang timbul karena adanya infeksi oleh bakteri Staphylococcus 

epidermidis ini biasanya ditemukan pada infeksi saluran kemih dan infeksi ginjal 

(Radji, 2011). Staphylococcus epidermidis dianggap sebagai mikroorganisme 

oportunistik, organisme yang biasanya tidak menyebabkan penyakit pada orang 

dengan sistem kekebalan tubuh yang normal, tetapi dapat menyerang orang dengan 

sistem kekebalan tubuh yang buruk. Penyakit yang dapat ditimbulkan dari bakteri 

ini adalah infeksi saluran kencing, infeksi pada implan protesa didalam tubuh, 

sepsis, endokarditis, dan endophtalmitis (Yonanda dkk., 2016). Staphylococcus 

epidermidis termasuk stafilokokkus koagulase negatif yang merupakan flora 
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normal manusia dan kadang-kadang menyebabkan infeksi, seringkali hal ini 

berhubungan dengan alat-alat yang ditanam, khususnya pada pasien yang muda, 

sangat tua, dan yang mengalami penurunan daya tahan tubuh. Kira-kira 75% infeksi 

disebabkan oleh stafilokokkus koagulase negatif (Jawetz dkk., 2001). 

 

2.3 Tinjauan Umum Daun Tanaman Kayu Manis (Cinnamomum burmannii)  

Kayu manis merupakan tumbuhan asli Asia Selatan, Asia Tenggara dan daratan 

Cina, Indonesia termasuk didalamnya. Tumbuhan ini termasuk famili Lauraceae 

yang memiliki nilai ekonomi dan merupakan tanaman tahunan yang memerlukan 

waktu lama untuk diambil hasilnya. Hasil utama kayu manis adalah kulit batang 

dan dahan, sedang hasil samping adalah ranting dan daun. Komoditas ini selain 

digunakan sebagai rempah, hasil olahannya seperti minyak atsiri dan oleoresin 

banyak dimanfaatkan dalam industri-industri farmasi, kosmetik, makanan, 

minuman, rokok, dan lain lain (Heyne, 1987 dalam Aprianto, 2011). 

Pada hakikatnya penamaan spesies Cinnamomum didasari dari tempat asal 

tanaman tersebut. Kayu manis yang berasal dari Selatan India dan Ceylon adalah 

Cinnamomum zeylanicum, sedangkan yang berasal dari Vietnam Selatan dan 

Himalaya Timur adalah Cinnamomum cassia. Pada tahun 1825 penamaan kayu 

manis yang tumbuh  di Indonesia dinamakan dengan nama latin yaitu Cinnamomum 

burmannii (Rismunandar, 2001). 

2.3.1 Klasifikasi Tanaman Kayu Manis (Cinnamomum burmannii) 

Tanaman kayu manis memiliki nama latin yang berbeda-beda, penamaan 

ini didasarkan dari tempat asal tumbuhnya tanaman kayu manis tersebut. Menurut 
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Agroteknologi (2015), berdasarkan taksonominya Kayu Manis diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta  

Class  : Magnoliopsida  

Ordo  : Laurales 

Famili  : Lauraceae 

Genus  : Cinnamomum 

Spesies : Cinnamomum burmannii  

Spesies kayu manis (Cinnamomum sp.) memiliki sekitar 54 spesies yang 

dikenal di dunia, 12 di antaranya terdapat di Indonesia. Tiga jenis kayu manis yang 

menonjol di pasar dunia yaitu Cinnamomum burmannii (di Indonesia) yang 

produknya dikenal dengan nama cassiavera, Cinnamomum zeylanicum (di Sri 

Lanka dan Seycelles) dan Cinnamomum cassia (di China) yang produknya dikenal 

dengan Cassia China. Jenis-jenis tersebut merupakan beberapa tanaman rempah 

yang terkenal di pasar dunia. Tanaman kayu manis yang selama ini banyak 

dikembangkan di Indonesia adalah C. burmannii Bl, yang merupakan usaha 

perkebunan rakyat, terutama diusahakan di Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera 

Utara. Jenis C. burmanii BL atau cassiavera ini merupakan produk ekspor 

tradisional yang masih dikuasai Indonesia sebagai negara pengekspor utama di 

dunia (Aprianto, 2011). Selain terdapat di hutan sebagai tanaman liar, tanaman ini 

pun banyak ditanam di kebun dan tegalan, baik sebagai tanaman perkebunan 

maupun tanaman pagar. Perbedaan kayu manis dari Indonesia terlihat dari 
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ketebalan kayunya, dimana kayu manis yang tumbuh di Indonesia kayunya lebih 

tebal dari kayu manis Sri Lanka (Rismunandar, 2001). 

2.3.2 Morfologi Tanaman Kayu Manis (Cinnamomum burmannii) 

Tanaman kayu manis (Cinnamomum burmannii) mempunyai tinggi berkisar 

antara 5 – 15 m. Kayu manis dapat tumbuh hingga ketinggian 2000 m dari 

permukaan laut, membutuhkan iklim propis basah dengan curah hujan 2000 – 2500 

mm/tahun. Pohon ini dapat tumbuh pada tanah latosol, andosol, podsolik merah 

kuning, dan mediteran dengan topografi bergelombang atau miring dan air tanah 

yang dalam (Sufriadi, 2006).  

    
(Tanaman Kayu Manis)   (Daun Kayu Manis) 

Gambar 2.2 Tanaman dan Daun Kayu Manis 

Sumber: http://www.petanihebat.com/2014/07/kayu-manis.html 

 

Berikut adalah deskripsi mengenai morfologi tanaman kayu manis: 

1. Batang 

Batang berkayu, bercabang, dan berwarna hijau kecoklatan, memiliki 

kulit yang berwarna abu-abu tua berbau khas. Kulit kayu manis 
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merupakan hasil utama dari batang kayu manis, produk ini berupa 

potongan kulit yang dikeringkan (Rismunandar, 2001).  

2. Daun 

Daun kayu manis merupakan daun tunggal, kaku seperti kulit, letak 

berseling, panjang ruas daun 0,5 – 1,5 cm, dengan tiga tulang daun 

tumbuh melengkung. Bentuk daun elips memanjang, panjang 4 – 24 cm, 

lebar 1,5 – 6 cm, ujung runcing, tepi rata, permukaan atas licin warnanya 

hijau, permukaan bawah bertepung warnanya keabu-abuan. Daun muda 

berwarna merah pucat (Rismunandar, 2001).  

3. Bunga 

Bunga dari tanaman kayu manis yaitu berwarna kuning, berkelamin dua 

atau sempurna dengan ukuran kecil. Bunga tidak bertajuk, benangsari 

berjumlah 12 helai yang terangkai dalam 4 kelompok. Kelompok 

benangsari yang berada didalam umumnya mandul. Kotak sari beruang 

empat, persarian berlangsung dengan bantuan serangga (sejenis lalat) 

(Laksamana, 2014). 

4. Buah 

Buahnya adalah buah buni berbiji satu dan berdaging, berbentuk bulat 

memanjang (panjang buah sekitar 1,3 – 1,6 cm dengan diameter 0,35 –

0,75) (Laksamana, 2014). Buah muda berwarna hijau tua dan buah tua 

berwarna ungu tua (Rismunandar, 2001). 
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2.3.3 Syarat Tumbuh Tanaman Kayu Manis (Cinnamomum burmannii) 

Cinnamomum burmannii dapat ditanam di dataran rendah sampai dataran 

tinggi yang kurang dari 1500 m. Walau demikian, tanaman ini tidak dianjurkan 

ditanam di dataran rendah yang kurang dari 500 m, karena akan menghasilkan 

tanaman yang buruk mutunya. Pertumbuhan tanaman ini membutuhkan udara 

dengan kelembaban tinggi dan curah hujan tinggi (2000 – 2500 mm) dan merata 

sepanjang tahunnya. Tanah yang cocok untuk pertumbuhannya adalah tanah 

berhumus serta sedikit berpasir. Iklim, kayu manis tumbuh baik didaerah yang 

beriklim tropis basah. Iklim tropis basah tersebar hampir di seluruh wilayah 

Indonesia (Hasbullah, 2001). 

Menurut Laksamana (2014), faktor iklim kayu manis yang harus 

diperhatikan adalah:  

1. Curah hujan, kayu manis menghendaki hujan yang merata sepanjang 

tahun dengan jumlah cukup yaitu sekitar 2.000 – 2.500 mm/tahun, jika 

curah hujan terlalu tinggi akan berpengaruh pada hasil rendemennya 

yang rendah. 

2. Suhu, kayu manis akan tumbuh baik pada suhu rata-rata 250C dengan 

batas maksimum 27oC dan batas minimum 18oC. 

3. Kelembaban, kayu manis akan tumbuh baik baik pada kelembaban 70 – 

90%, semakin tinggi kelembaban, pertumbuhan tanaman akan semakin 

baik. 

4. Sinar matahari, akan berpengaruh terhadap proses fotosintesis tanaman. 

Kayu manis memerlukan memerlukan sinar mata hari sekitar 40 – 70%. 
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Keadaan tanah, jenis tanah yang sesuai untuk pertumbuhan kayu manis 

adalah tanah yang banyak mengandung humus, remah, berpasir dan 

mudah menyerap air seperti latosol. Namun kayu manis juga dapat 

tumbuh pada jenis tanah andosol, podsolik merah kuning dan mediteran. 

Keasaman (pH) tanah yang cocok untuk kayu manis adalah pH 5,0 - 6,5. 

2.3.4 Manfaat Daun Tanaman Kayu Manis (Cinnamomum burmannii) 

Pemanfaatan kayu manis secara modern biasanya dalam bentuk minyak 

atsiri maupun oleoresin. Minyak atsiri adalah prodek destilasi dari ekstrak serbuk 

kayu manis atau kulit, ranting, dan daun. Sedangkan oleoresin diperoleh dengan 

cara ekstraksi menggunakan pelarut tertentu. Di Indonesia sebagai salah satu 

penghasil kayu manis dunia, menjualnya dalam bentuk utuh (Kurniawan, 2007).  

Menurut Hembing (2003), secara umum manfaat tanaman kayu manis 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengawetkan makanan, karena esensi dari kayu manis dapat 

menghentikan pertumbuhan bakteri dan jamur. 

2. Sebagai antiseptik dan penyembuh luka. 

3. Kandungan seratnya dapat menjaga fungsi pencernaan usus dan 

lambung. 

4. Sebagai bahan untuk memberi efek hangat pada tubuh. 

Menurut penjelasan pakar obat-obatan herbal, Prof. Hembing 

Wijayakusuma, kayu manis berkhasiat untuk obat asam urat, tekanan darah tinggi, 

maag, tidak nafsu makan, sakit kepala (vertigo), masuk angin, diare, perut 

kembung, muntah-muntah, hernia, susah buang air besar, asma, sariawan, sakit 
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kencing, dan lain-lain. Selain itu, kayu manis memang memiliki efek farmakologis 

yang dibutuhkan dalam obat-obatan (Sufriadi, 2006). Kulit batang, daun, dan 

akarnya dapat dimanfaatkan sebagai obat antirematik, peluruh keringat 

(diaphoretik), peluruh kentut (carminative), meningkatkan nafsu makan 

(istomachica), dan menghilangkan sakit (Rismunandar, 2001). 

2.3.5 Kandungan Senyawa Aktif pada Daun Tanaman Kayu Manis 

(Cinnamomum burmannii) 

Zat antimikrobial merupakan suatu zat yang dapat menggangu pertumbuhan 

dan metabolisme penghambatan pertumbuhan mikroorganisme. Menurut Pelczar 

dan Chan (2008), zat antimikrobial adalah zat yang menggangu pertumbuhan dan 

metabolisme mikroba, hal ini menyatakan penghambatan pertumbuhan. Berikut 

adalah beberapa senyawa aktif sebagai antimikroba yang terdapat pada daun 

tanaman kayu manis (Cinnamomum burmannii): 

1. Minyak Atsiri 

Minyak atsiri atau yang dikenal sebagai minyak eteris (aetheric oil), 

minyak esensial, minyak terbang serta minyak aromatik adalah kelompok 

besar minyak nabati  atau berasal dari tumbuh-tumbuhan yang merupakan 

bahan dasar dari wangi-wangian atau minyak gosok (untuk pengobatan) 

alami dan mempunyai aroma khas (Saraswati, 2012). Minyak atsiri pada 

umumnya dibagi menjadi dua komponen yaitu golongan hidrokarbon dan 

hidrokarbon teroksigenasi (Robinson, 1998).  

Menurut (Heyne, 1987 dalam Aprianto, 2011), senyawa-senyawa 

turunan hidrokarbon teroksigenasi (fenol) memiliki daya antibakteri yang 
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kuat. Minyak atsiri digunakan dalam berbagai industri parfum, kosmetik, 

makanan, minuman dan obat-obatan. Minyak atsiri di dalam kayu manis 

memiliki beberapa komponen senyawa yang berperan dalam hambatan 

pertumbuhan bakteri (Sundari, 2001). Menurut Moestafa (1988) dalam 

Sufriadi (2006),  komponen utama minyak atsiri daun Cinnamomum 

burmanni adalah linalool 24,33%, sinamilasetat 10,75%, kariofilena 9,08%, 

dan trans-sinamaldehid 7,29%. Minyak atsiri berkhasiat sebagai senyawa 

antimikroba yang dieksrak dengan penyulingan (destilasi uap). 

2. Flavonoid 

Flavonoid merupakan senyawa polar dan termasuk golongan senyawa 

polifenol terbesar, yang pada umumnya tersebar di dunia tumbuhan mulai 

dari fungus sampai angiospermae. Lebih dari 2000 flavonoid yang berasal 

dari tumbuhan telah diidentifikasi, namun ada tiga kelompok yang 

umumnya dipelajari, yaitu antosianin, flavonol, dan flavon (Dinata, 2011 

dalam Mylasari, 2009). Menurut Cowan (2004), flavon, flavonoid, dan 

flavanolol dari ketiganya diketahui telah disintesis oleh tanaman dalam 

responnya terhadap infeksi mikroba sehingga tidak mengherankan bila 

efektif secara in vitro terhadap sejumlah mikroorganisme. Aktivitas 

antimikroba flavonoid kemungkinan disebabkan oleh kemampuannya untuk 

membentuk kompleks dengan protein ekstraseluler terlarut, serta dengan 

dinding sel, flavonoid bersifat lipofilik mungkin jika merusak membran 

mikroba.  
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Flavonoid yang merupakan salah satu golongan fenol alam yang 

terbesar, yang mempunyai sejumlah kegunaan. Pertama, terhadap tumbuhan 

yaitu sebagai pengatur tumbuh, pengatur fotosintesis, kerja antimikroba, 

dan antivirus. Kedua, terhadap manusia yaitu sebagai antibiotik terhadap 

penyakit kanker dan ginjal (Agung 2003 dalam Mylasari, 2009). Flavonoid 

bersifat polar sehingga lebih mudah menembus lapisan peptidoglikan yang 

juga bersifat polar pada bakteri gram positif dari pada lapisan lipid yang 

nonpolar (Dewi, 2010). Mekanisme kerja flavonoid sebagai antimikroba 

diantaranya adalah dengan mengikat protein ekstraseluler dan protein 

terlarut sehingga kehilangan fungsi normalnya, menonaktifkan enzim, serta 

merusak dinding sel dan membran sel bakteri. Beberapa flavonoid bersifat 

bakterisidal, bakteriostatik, fungisida, serta menonaktifkan virus lipofilik 

(Pelczar dan Chan, 2008). 

3. Saponin 

Saponin adalah suatu glikosida yang ada pada banyak macam tanaman. 

Fungsi dalam tumbuh-tumbuhan tidak diketahui, sebagai bentuk 

penyimpanan karbohidrat, atau merupakan  waste product  dari 

metabolisme tumbuh-tumbuhan.  Sebagian besar saponin ditemukan pada 

biji-bijian dan tanaman makanan ternak seperti alfalfa, bunga matahari, 

kedelai, kacang tanah. Saponin umumnya mempunyai karakteristik yaitu 

rasa pahit, sifat iritasi mucosal, sifat penyabunan, dan sifat hemolitik dan 

sifat membentuk komplek dengan asam empedu dan kolesterol. Saponin 

mempunyai efek menurunkan konsumsi ransum karena rasa pahit dan 
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terjadinya iritasi pada oral mucosa dan saluran pencernaan. Saponin 

memiliki karakteristik berupa buih. Sehingga ketika direaksikan dengan air 

dan dikocok maka akan terbentuk buih yang dapat bertahan lama. Saponin 

mudah larut dalam air dan tidak larut dalam eter (Forict 2012 dalam Putri, 

2013).  

Saponin tersusun dari gugus gula yang berikatan dengan 

aglikon/sapogeni. Saponin ada pada seluruh tumbuhan dengan konsentrasi 

tinggi pada bagian-bagian tertentu, dan dipengaruhi oleh varietas tumbuhan 

dan tahap pertumbuhan. Salah satu tumbuhan yang mengandung saponin 

adalah sorgum (Taufik, 2013). Saponin diklasifikasikan menjadi 2 yaitu 

saponin steroid dan saponin triterpenoid. Saponin steroid tersusun atas inti 

steroid (C 27) dengan molekul karbohidrat. Steroid saponin dihidrolisis 

menghasilkan suatu aglikon yang dikenal sebagai saraponin. Tipe saponin 

ini memiliki efek anti jamur. Sedangkan saponin triterpenoid tersusun atas 

inti triterpenoid dengan molekul karbohidrat. Dihidrolisis menghasilkan 

suatu aglikon yang disebut sapogenin. Ini merupakan suatu senyawa yang 

mudah dikristalkan lewat asetilasi sehingga dapat dimurnikan (Forict 2012 

dalam Putri, 2013). 

Saponin merupakan senyawa metabolik sekunder yang berfungsi 

sebagai antiseptik sehingga memiliki kemampuan antibakteri. Adanya zat 

antibakteri tersebut akan menghalangi pembentukan atau pengangkutan 

komponen ke dinding sel yang mengakibatkan lemahnya struktur dinding 

sel tersebut disertai dengan penghilangan dinding sel dan pelepasan isi sel 
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yang akhirnya akan mematikan maupun menghambat petumbuhan sel 

bakteri tersebut. Selain itu senyawa saponin menyebabkan penurunan 

tegangan permukaan sel dan menyebabkan sel lisis (Prasetyo dkk., 2008).  

4. Tanin 

Tanin adalah suatu nama deskriptif umum untuk satu grup substansi 

fenolik polimer yang mampu menyamak kulit atau mempresipitasi gelatin 

dari cairan, suatu sifat yang dikenal sebagai astringensi (mudah menguap). 

Ditemukan hampir di setiap bagian dari tanaman batang, daun, buah, dan 

akar. Tanin dibentuk dengan kondensasi derifat flavon yang 

ditransportasikan ke jaringan kayu tanaman (Duke, 2005 dalam Putri, 

2013). Adanya tanin sebagai antibakteri akan mengganggu sintesa 

peptidoglikan sehingga pembentukan dinding sel menjadi kurang sempurna. 

Keadaan yang menyebabkan sel bakteri menjadi lisis karena tekanan 

osmotik maupun fisik sehingga sel bakteri menjadi mati. Selain itu senyawa 

tanin bekerja dengan cara mengikat dinding protein sehingga pembentukan 

dinding sel bakteri terhambat (Safera, 2005 dalam Fahria dan Muktiana, 

2007).  

5. Alkaloid 

Alkaloid merupakan kelompok terbesar dari metabolit sekunder yang 

memiliki atom nitrogen. Alkaloid pada umumnya mempunyai sifat basa. 

Beberapa alkaloid dilaporkan memiliki sifat beracun, tetapi ada pula yang 

sangat beguna dalam pengobatan (Lenny, 2006). Sebagian besar senyawa 

alkaloid bersumber pada tumbuh-tumbuhan. Namun demikian alkaloid juga 
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dapat ditemui pada bakteri, arthropoda, amfibi, burung, dan mamalia. 

Alkaloid dapat ditemui pada berbagai bagian tanaman seperti akar, batang, 

daun, dan biji (Wink, 2008 dalam Ningrum, 2015). 

Senyawa alkaloid terdapat gugus basa yang mengandung nitrogen akan 

bereaksi dengan senyawa asam amino yang menyusun dinding sel bakteri 

dan DNA bakteri. Reaksi ini mengakibatkan terjadinya perubahan struktur 

dan susunan asam amino. Sehingga akan menimbulkan perubahan 

keseimbangan genetik pada rantai DNA sehingga akan mengalami 

kerusakan dan mendorong terjadinya lisis sel bakteri yang akan 

menyebabkan kematian pada sel bakteri (Rinawati, 2009). Alkaloid mampu 

menembus dinding sel atau DNA bakteri kemudian merusaknya (Robinson, 

1998). 

Hampir semua jenis tanaman yang ada di Indonesia mengandung senyawa 

kimia yang dapat digunakan sebagai antimikroba. Jenis tanaman yang memiliki zat 

antimikroba dapat dijadikan sebagai bahan utama obat alami dalam pengobatan 

beberapa penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Zat antimikroba adalah 

suatu zat yang dapat menggangu pertumbuhan dan metabolisme penghambatan 

pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri. Berikut merupakan data base 

tanaman yang memiliki kandungan zat antimikroba yang paling berpotensi dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri: 
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Tabel 2.1 Data Base Tanaman yang Berpotensi dalam Menghambat 

Pertumbuhan Bakteri 

Jenis Tanaman Senyawa Kimia Aktifitas Zat Antimikroba 

Lengkuas (Alpinia 

galangal) 

Mengandung minyak atsiri, 

minyak terbang, eugenol, 

seskuiterpen, pinen, metil 

sinamat, kaemferida, 

galangan, galangol dan 

kristal kuning. 

Minyak atsiri rimpang 

lengkuas dapat dikatakan 

aktif terhadap bakteri E. coli 

dan S.aureus. Minyak atsiri 

yang aktif sebagai 

antibakteri pada umumnya 

mengandung gugus fungsi 

hidroksil (-OH) dan 

karbonil. 

Kunyit (Curcuma 

domestica) 

Memiliki kandungan 

minyak atsiri dan 

kurkuminoid. Minyak atsiri 

mengandung senyawa 

seskuiterpen alkohol, 

turmeron dan zingiberen, 

sedangkan kurkuminoid 

mengandung senyawa 

kurkumin dan turunannya 

(berwarna kuning) yang 

meliputi desmetoksi-

kurkumin dan 

bidesmetoksikurkumin. 

Gugus hidroksil fenolat yang 

terdapat dalam struktur 

kurkuminoid kemungkinan 

menyebabkan kurkuminoid 

mempunyai aktivitas 

antibakteri. Mekanisme 

kerja kurkumin dapat 

mengikat enzim 

aminopeptidase-N (APN) 

dan menghambat aktivitas 

enzimatik bakteri. 

Jahe (Zingiber 

officinale) 

Mempunyai kandungan 

senyawa fenolik 

diantaranya adalah 

gingerol, shogaol, dan 

zingeron. 

Mempunyai aktivitas 

antibakteri terhadap 

Micrococcus varians, 

Leuconostoc sp., dan 

Bacillus subtilis, serta 

bersifat bakteristatik 

terhadap Pseudomonas sp. 

dan Enterobacter. Penelitian 

terdahulu telah dibuktikan 

bahwa oleoresin tanaman 

jahe memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap S. 

aureus dengan kadar hambat 

minimum 60 ppm, dan 

diameter zona hambat 19 

mm. 

aerogenes serta kapang 

Penicillium citrinum thom. 

Bawang putih 

(Allium sativum) 

Mengandung zat Allicin. Allicin memiliki khasiat 

sebagai pembunuh kuman 

atau antibakteri dan daya 
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antibiotik yang dapat 

menyembuhkan berbagai 

penyakit infeksi. Penyakit 

infeksi yang dapat 

disembuhkan oleh allicin 

salah satunya penyakit 

infeksi yang disebabkan oleh 

Staphylococcus aureus, 

Proteus vulgaris, Bacillus 

subtilis, Serratia 

marcescens, Shigella 

dysentriae dan Escherichia 

coli. 

Bawang merah 

(Allium cepa) 

Mengandung belerang 

yang dipercaya banyak 

orang mengandung 

antibakteri dan zat diuretik. 

Ekstrak bawang merah 

mempunyai efek bakterisidal 

terhadap Staphylococcus 

aureus dan Shigella 

dysentriae. 

Cengkeh (Syzygium 

aromaticum) 

Setiap bagian dari cengkeh 

baik pada bunga, tangkai, 

maupun daun mengandung 

komponen bioaktif fenol, 

yaitu eugenol, asetil 

eugenol, kariofelin, 

eugenia, 

venilllin, dan asam 

galotanin. 

Produk cengkeh dapat 

digunakan sebagai 

fungisida, bakterisida, 

nematisida dan insektisida. 

Sebagai antibiotik 

bakterisida eugenol 

dilaporkan sangat efektif 

secara in-vitro terhadap 

beberapa bakteri antara lain: 

Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus dan 

Escherisia coli. 

Daun sirih (Piper 

betle) 

Mengandung minyak atsiri 

yang terdiri dari 

betlephenol, kavikol, 

seskuiterpen, 

hidroksikavikol, cavibetol, 

estragol, eugenol, dan 

karvakrol. Selain itu, sirih 

juga mengandung 

terprnnena, fenil propana, 

tannin, diastase, gula dan 

pati. 

Minyak atsiri dari daun sirih 

mampu melawan beberapa 

bakteri gram positf dan gram 

negatif. Adapun beberapa 

penelitian berhasil menguji 

kemampuan aktivitas 

antibakteri terhadap enam 

jenis bakteri yang meliputi 

gram positif dan gram 

negatif, seperti Bacillus 

cereus, Staphylococcus 

aureus, Listeria 

monocytogenes, Escheria 

coli, Salmonela typhimurium 

dan Pseudomonas 

aeruginosa. 
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Daun belimbing 

wuluh (Averrhoa 

bilimbi) 

Mengandung flavonoid, 

saponin, tanin, sulfur, asam 

format, alkaloid, polifenol 

dan kalium sitrat. 

Tanaman belimbing wuluh, 

baik pada batang, buah dan 

daun, berdasarkan hasil 

pengujian secara in-vitro 

pada bakteri Escherichia 

coli, Staphylococcus aureus, 

Micrococcus luteus dan 

Pseudomonas fluorescens 

menunjukkan potensi yang 

aktif sebagai antibakteri. 

Awar-awar (Ficus 

septica) 

Mengandung senyawa 

flavonoid dan sterol. 

Mampu menghambat 

pertumbuhan Bacillus 

subtilis dan Escherichia coli 

secara in-vitro, hasil 

pengujian bioautografi 

dilaporkan bahwa 4 g 

ekstrak daun awar awar yang 

larut dalam Metanol dapat 

menghambat pertumbuhan 

bakteri. 

Mengkudu 

(Morinda citrifolia) 

Mengandung morinda diol, 

morindone, morindin, 

damnacanthal, metil asetil, 

asam kapril, sorandiyiol, 

Alkalaoid; Antrakuinon 

dan Alzarin. 

Tanaman ini dapat 

menghambat pertumbuhan 

bakteri Streptococcus 

sangius dan Salmonella. 

Sumber: Aditia L., 2015. 

Pada penelitian ini, daun tanaman kayu manis (Cinnamomun burmannii) 

mengandung zat atau senyawa kimia yang memiliki banyak manfaat, salah satunya 

sebagai senyawa antimikroba terhadap suatu mikroorganisme seperti bakteri. Daun 

tanaman kayu manis (Cinnamomun burmannii) yang digunakan yaitu daun yang 

sudah luruh pada setiap harinya kemudian dibuat dalam bentuk ekstrak, agar 

senyawa kimia dapat dikeluarkan secara menyeluruh. Proses ekstraksi 

menggunakan metode maserasi dengan menggunakan pelarut etanol 96%. 

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



35 
 

terkandung sehingga didapatkan ekstrak kental dari daun tanaman kayu manis 

(Cinnamomun burmannii).  

 

2.3.6 Tinjauan Umum Daun Luruh 

Didalam bidang botani istilah gugur atau daun luruh biasanya bermaksud 

tumbuhan berdaun yang keguguran dedaunnya secara bermusim, begitu juga 

dengan daun luruh dan keguguran anggota tumbuhan lain seperti kelopak yang 

gugur setelah berbunga atau buah yang masak. Secara lebih terperincinya, meluruh 

bermaksud pengguguran anggota yang tidak diperlukan lagi, atau gugur setelah 

selesainya fungsinya (Taylor, 1995). Di dunia ini terdapat tempat-tempat yang 

memengalami pergantian empat musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan 

dingin. Pada saat musim semi dan panas, daun pepohonan banyak menyerap panas 

matahari untuk membuat cadangan makanan. Ketika musim gugur dan dingin 

waktu menjadi pendek sehingga tidak ada banyak waktu untuk membuat cadangan 

makanan sehingga daun-daun rontok berjatuhan dari pohon. Pohon membuat 

sedikit makanan dan lebih sering menggunakan cadangan makanannya untuk 

bertahan hidup (Arton, 2014). 

Kayu manis (Cinnamomun burmannii) dapat ditanam di dataran rendah 

sampai dataran tinggi yang kurang dari 1500 m. Namun tidak dianjurkan ditanam 

pada dataran rendah kurang dari 500 m, karena akan menghasilkan tanaman yang 

buruk mutunya (Hasbullah, 2001).  Faktor iklim sangat berpengaruh terhadap mutu 

atau kualitas tanaman, salah satu faktor iklim kayu manis yang harus diperhatikan 

adalah sinar matahari. Sinar matahari akan berpengaruh terhadap proses fotosintesis 

https://ms.wikipedia.org/wiki/Botani
https://ms.wikipedia.org/wiki/Musim
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tanaman. Kayu manis memerlukan sinar matahari sekitar 40 – 70% dengan suhu 

rata-rata 250C – 27oC dan batas minimum 18oC (Laksamana, 2014). Sehingga daun-

daun pepohonan rontok karena kurangnya sinar atau panas matahari yang diserap 

oleh klorofil untuk melakukan fotosintesis dan pohon menghemat cadangan 

makananya dengan merontokan sebagian daunnya sehinggga tidak banyak 

makanan yang disebarkan keseluruh bagian pohon (Arton, 2014). 

Kandungan senyawa aktif yang terkandung didalam daun tanaman kayu 

manis (Cinnamomun burmannii) diantaranya minyak atsiri, flavonoid, saponin, 

tanin, dan alkaloid. Pengaruh tingkat ketuaan usia daun akan mempengaruhi kadar 

total kandungan senyawa aktif yang terkandung didalamnya, beberapa senyawa 

aktif akan mengalami peningkatan kadar kandungan seiring usia daun bertambah 

(Felicia, dkk., 2016). Pemanfaatan daun yang telah gugur dapat dijadikan sebagai 

alternatif dalam berbagai bidang, salah satunya dapat dijadikan ekstrak yang 

digunakan sebagai antimikroba.  Selain itu dengan memanfaatkan daun gugur maka 

tidak akan mempengaruhi kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, 

hal ini akan berbeda lagi jika menggunakan daun yang masih segar atau yang masih 

menempel pada tanaman. 

 

2.4 Tinjauan Umum Zat Antimikroba 

2.4.1 Pengertian Zat Antimikroba 

Suatu mikroorganisme dapat dihambat pertumbuhannya oleh beberapa 

bahan kimia yang dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme biasanya 

disebut antimikroba (Volk dan Wheeler, 1984). Bahan antimikroba biasanya dapat 
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diartikan sebagai bahan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan metabolisme 

bakteri. Pada umumnya penggunaan istilah antimikroba menyatakan penghambatan 

pertumbuhan dan bila dimaksudkan untuk kelompok-kelompok yang khusus sering 

digunakan istilah seperti antibakterial, antifungal, dan sebagainya. Penggunaan 

antimikroba merupakan suatu usaha untuk mengendalikan mikroorganisme. Alasan 

utama mengendalikan mikroorganisme adalah mencegah penyebab penyakit dari 

infeksi, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, mencegah 

pembusukan dan perusakan oleh mikroorganisme (Pelczar dan Chan, 2008). 

Menurut Volk dan Wheeler (1984), antiseptik merupakan suatu bahan 

antibakteri yang berkemampuan untuk menghambat atau membunuh 

mikroorganisme secara kimiawi. Antibakteri hanya dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri disebut bakteriostatik, sedangkan antibakteri yang dapat 

membunuh bakteri bersifat bakterisida.  

2.4.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Aktivitas Antimikroba 

Menurut Jawetz dkk. (2001), aktivitas antimikroba dipengaruhi oleh 

beberapa faktor adalah sebagai berikut: 

1. Air dan Kelembaban 

Sel jasad memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. 

Pertumbuhan jasad renik di dalam suatu bahan sangat dipengaruhi oleh 

jumlah air yang tersedia. Selain merupakan bagian terbesar komponen sel 

(70 – 80%), air juga dibutuhkan sebagai reaktan dalam berbagai reaksi 

biokimia. 
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2. Nilai pH 

Nilai pH medium berpengaruh pada jenis mikroba yang tumbuh. Jasad 

renik dapat tumbuh pada kisaran pH 3 – 6 unit. Kebanyakan mikroorganisme 

mempunyai pH optimum yakni pH dimana pertumbuhan mikroorganisme 

optimum sekitar pH 6,5 – 7,5. Bila pH dibawah 5 dan diatas 8,5 

makamikroorganisme tersebut tidak akan tumbuh dengan baik yang akan 

mengakibatkan kematian mikroorganisme. 

3. Konsentrasi 

Konsentrasi zat antibakteri yang digunakan mempengaruhi kerja bahan 

yang bersifat antibakteri pada bakteri. Pada umumnya, bila konsentrasi 

semakin tinggi sampai pada batas tertentu maka semakin tinggi pula 

kemampuan bahan alami tersebut sebagai bakteriosida sedangkan pada 

konsentrasi yang rendah hanya bersifat bakteriostatis. 

4. Masa Pemeraman atau Masa Inkubasi 

Beberapa hal telah dijelaskan bahwasannya mikroorganisme tidak 

dimatikan tetapi hanya dihambat setelah berhubungan singkat dengan 

antimikroba. Semakin lama masa pemeraan berlangsung, makin besar 

kemungkinan timbulnya mutan resisten, semakin besar kemungkinan 

mikroorganisme yang paling kurang peka untuk mulai berkembang biak 

sementara kekuatan obat berkurang.  

5. Suhu 

Masing-masing jasad renik mempunyai suhu optimum dan maksimum 

untuk pertumbuhannya. Hal ini disebabkan dibawah suhu minimum dan 



39 
 

diatas suhu maksimum, aktivitas enzim akan berhenti, bahkan pada suhu 

yang terlalu tinggi akan terjadi denaturasi protein. 

6. Nutrient atau Media 

Bakteri membutuhkan nutrient untuk kehidupan dan pertumbuhan. 

Nutrient dugunakan sebagai sumber karbon, sumber energi, mineral dan 

vitamin. Nutrient dibutuhkan untuk memberikan energi dan menyusun 

komponen-komponen sel. 

7. Spesies Mikroorganisme 

Spesies mikroorganisme menunjukkan kerentanan yang berbeda-beda 

terhadap sarana fisik dan bahan kimiawi. Diketahui bahwa, pembentuk 

spora, sel vegetatif yang sedang tumbuh lebih mudah dibunuh dibandingkan 

dengan spora bakteri karena yang paling resisten diantara mikroorganisme 

hidup dalam hal kemampuan untuk bertahan hidup pada keadaan fisik dan 

kimiawi yang kurang baik. 

2.4.3 Syarat-syarat Bahan Antimikroba 

Pelczar dan Chan (2008), menyatakan dalam memilih bahan kimia sebagai 

obat antimikroba perlu diperhatikan sifat mikrosidal (membunuh), sifat mikrostatik 

(menghambat pertumbuhan), kecepatan penghambatan (komponen kimia yang 

mempunyai kecepatan membunuh atau menghambat yang berbeda-beda).  

Sedangkan secara umum sebaiknya antimikroba mempunyai sifat sebagai 

berikut: 

1. Membunuh atau menghambat patogen tanpa merusak hospes. 

2. Bersifat bakterisidal dan bukan bersifat bakteristatik. 



40 
 

3. Tidak menyebabkan resisten pada kuman. 

4. Berspektrum luas. 

5. Tidak bersifat alergetik atau tidak menimbulkan efek samping bila 

digunakan dalam jangka waktu yang lama. 

6. Tetap aktif dalam plasma, cairan tubuh atau eskudet. 

7. Larut dalam air dan stabil. 

8. Kadar bakterisidal dalam tubuh cepat tercapai dan bertahan waktu yang 

lama. 

Menurut Pelczar dan Chan (2008), mekanisme kerja zat antimikroba dalam 

melakukan efeknya terhadap mikroorganisme adalah sebagai berikut: 

1. Merusak Dinding Sel 

Struktur dinding sel dirusak dengan cara menghambat pembentukan 

atau mengubahnya setelah selesai terbentuk. 

2. Perubahan Permeabilitas Sel 

Membran sitoplasma mempertahankan bahan-bahan tertentu didalam 

sel serta mengatur aliran keluar masuknya bahan-bahan lain. Membran 

memelihara integritas komponen-komponen selular. Kerusakan pada 

membran ini akan mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel atau 

matinya sel. 

3. Perubahan Molekul Protein dan Asam Nukleat 

Hidupnya suatu sel bergantung pada terpeliharanya molekul-molekul 

protein dan asam nukleat dalam keadaan alamiahnya. Suatu kondisi atau 

subtansi yang mengubah keadaan ini, yaitu mendenaturasi protein dan 
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asam-asam nukleat dapat merusak sel tanpa dapat mengakibatkan koagulasi 

(denaturasi) ireversibel (tidak dapat balik) komponen-komponen seluler 

yang vital. 

4. Menghambat Kerja Enzim 

Enzim yang ada pada sel merupakan sasaran potensi bagi kerjanya suatu 

penghambat. Banyak zat kimia telah diketahui dapat mengganggu reaksi 

biokimiawi. Penghambatan ini dapat mengakibatkan terganggunya 

metabolisme atau matinya sel. 

5. Menghambat Sintesis Asam Nukleat dan Protein 

DNA, RNA dan protein memegang peranan amat penting didalam 

proses kehidupan normal sel. Hal ini berarti bahwa gangguan apapun yang 

terjadi pada pembentukan atau pada fungsi zat-zat tersebut dapat 

mengakibatkan kerusakan total sel.  

2.4.4 Sensitivitas Pengujian Daya Antimikroba 

Penentuan kerentanaan patogen antimikroba dapat dilakukan dengan salah 

satu dari dua metode utama yaitu metode pengenceran (dilusi) dan difusi agar 

(Vandepitte dkk., 1991). 

1. Metode Pengenceran (Dilusi) 

Prinsip metode ini menggunakan sejumlah antimikroba yang diencerkan 

di dalam media cair atau media agar hingga dicapai berbagai konsentrasi 

tertentu, kemudian hasil pengenceran diinokulasi dengan mikroorganisme 

yang diuji. Mikroorganisme uji yang tumbuh setelah diikubasi satu malam 

ditunjukkan dengan terbentuknya kekeruhan, sedangkan apabila jernih 
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berarti bahwa pertumbuhan terhambat oleh antimikroba. Konsentrasi paling 

rendah yang dapat menghambat pertumbuhan kuman disebut Minimum 

Inhibitory Concentration (MIC) atau Konsentrasi Hambat Minimum 

(KHM). Konsentrasi paling rendah yang dapat membunuh kuman disebut 

Minimum Bactericidal Concentration (MBC) atau Kadar Bunuh Minimum 

(KBM) (Vandepitte dkk., 1991). 

Metode dilusi menurut Pratiwi (2008) diantaranya adalah: 

a. Metode dilusi cair/broth dilution test (serial diution) 

Metode ini digunakan untuk mengukur Konsentrasi Hambat 

Minimum (KHM) dan Kadar Bunuh Minimum (KBM). Cara yang 

dilakukan adalah dengan membuat seri pengenceran agen antimikroba 

pada medium cair yang ditambahkan dengan mikroba uji. Larutan uji 

agen antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa adanya 

pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang 

ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media 

cair tanpa penanaman mikroba uji ataupun agen antimikroba, dan 

diinkubasi umumnya selama 18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat 

jernih setelah diinkubasi ditetapkan sebagai KBM. 

b. Metode dilusi padat (solid dilution test) 

Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun menggunakan 

media padat (solid). Keuntungan metode ini adalah satu konsentrasi 

agen antimikroba yang diuji dapat digunakan untuk menguji beberapa 

mikroba uji. 
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Jorgensen dkk. (2000) dalam Murray (2003) menyatakan bahwa 

metode dilusi mempunyai keuntungan diantaranya hasil pengujian bersifat 

kuantitatif (akurat), dapat digunakan untuk menguji beberapa strain 

organisme dengan kecepatan pertumbuhan yang bervariasi, baik yang 

anaerobik maupun mikroaerofilik. Sedangkan kelemahan metode dilusi 

diantaranya memerlukan banyak waktu, tenaga, dan biaya yang mahal. 

2. Metode Difusi Agar 

Metode difusi agar dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya 

menggunakan cakram yang disebut metode Kirby-Bauer seperti yang 

dilakukan dalam penelitian ini. Metode difusi menurut Pratiwi (2008) 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

a. Metode disk diffusion (tes Kirby & Bauer) menggunakan piringan 

yang berisi agen antimikroba, kemudian diletakkan pada media agar 

yang sebelumnya telah ditanami mikroorganisme sehingga agen 

antimikroba dapat berdifusi pada media agar tersebut. Area jernih 

mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan mikroorganisme 

oleh agen antimikroba pada permukaan media agar. Daya 

antimikroba dapat diketahui dengan melihat terbentuknya zona 

hambat disekitar cakram, kemudian mengukur diameter zona 

hambat pertumbuhan bakteri uji. 

b. Metode E-test digunakan untuk mengestimasi Kadar Hambat 

Minimum (KHM), yaitu konsentrasi minimal suatu agen 

antimikroba untuk dapat menghambat pertumbuhan 
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mikroorganisme. Pada metode ini digunakan strip plastik yang 

mengandung agen antimikroba dari kadar terendah sampai tertinggi 

dan diletakkan pada permukaan media agar yang telah ditanami 

mikroorganisme sebelumnya. Pengamatan dilakukan pada area 

jernih yang ditimbulkan yang menunjukan kadar agen antimikroba 

yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada media agar. 

c. Ditch-plate technique. Pada metode ini sampel uji berupa agen 

antimikroba yang diletakka pada parit yang dibuat dengan cara 

memotong media agar dalam cawan petri pada bagian tengah secara 

membujur dan mikroba uji (maksimum 6 macam) digoreskan kearah 

parit yang bersi agen antimikroba tersebut. 

d. Cup-plate technique. Metode ini serupa dengan disk diffusion, 

dimana dibuat sumur pada media agar yang telah ditanami dengan 

mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi agen antimikroba 

yang akan diuji. 

Mikroorganisme uji dapat dikategorikan sebagai sensitif (s), 

intermediet (i), dan resisten (r). Kategori sensitif artinya infeksi yang 

disebabkan organisme uji cenderung merespon antimikroba pada dosis yang 

dianjurkan dan ditunjukkan zona hambat yang luas. Intermediet memiliki 

makna diantaranya (1) antimikroba digunakan untuk pengobatan dengan 

dosis yang lebih tinggi karena toksisitasnya yang rendah atau terfokus pada 

lokasi infeksi, (2) antimikroba berperan sebagai zona penyangga (buffer 

zone) antara sensitif dan resisten karena lebih toksik. Sedangkan resisten 
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artinya suatu mikroorganisme tidak terpengaruh oleh antimikroba tanpa 

memperhatikan dosis dan lokasi infeksi (Vandepitte dkk., 1991). 

Kategori sensitif, intermediet, dan resisten dapat dilihat dari ukuran 

zona hambat yang terbentuk pada medium agar kemudian disesuaikan 

dengan nilai standart yang dibuat oleh National Committee for Clinical 

Laboratory Standards (NCCLS). Mikroorganisme telah banyak digunakan 

dalam pengujian antimikroba oleh berbagai antibiotika sehingga hasil 

pengukuran zona hambat dapat digunakan sebagai acuan untuk menguji 

daya antimikroba dari bahan yang berbeda menggunakan mikroorganisme 

yang sama (Murray, 2003). Berikut adalah tabel kategori zona hambat 

bakteri menurut nilai standart NCCLS :  

Tabel 2.2 Kategori Zona Hambat Bakteri Menurut NCCLS 

Kategori Ukuran Zona Hambat 

Sensitif  ≥ 19 mm 

Intermediet  15 – 18 mm 

Resisten ≤ 14 mm 

Sumber : Vandepitte dkk., 1991. 

Keuntungan dari uji difusi agar yaitu mudah dilakukan, biaya relatif 

tidak mahal, sangat sesuai diujikan pada beberapa mikroorganisme yang 

pertumbuhannya sangat cepat misalnya Enterobacteriaceae dan 

Staphylococci, serta memberikan kategori kerentanan yang mudah 

dimengerti  (Jorgensen dkk., 2000 dalam Murray, 2003). 

 

2.5 Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti telah menguji kandungan senyawa yang berada pada daun 

tanaman kayu manis, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Muwarni dkk. 
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(2009) dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, 

membuktikan khasiat ekstrak daun kayu manis memiliki aktivitas antimikroba 

terhadap bakteri Salmonella typhi penyebab tifus. Santoso dkk. (2014), 

mengemukakan bahwa ekstrak etanol daun kayu manis (Cinnamomum burmanniii) 

efektif sebagai antimikroba terhadap bakteri Shigella dysenteriae secara in vitro, 

yang dapat membunuah bakteri Shigella dysenteriae pada konsentrasi 7,25%. 

Menurut Sukandar dkk. (1999) dalam Suriadi (2006), minyak atsiri daun kayu 

manis sebagai antimikroba paling kuat untuk jenis Samonella typhimurium dan 

Candida albicans. Selanjutnya Angelica (2013) juga mengemukakan tentang 

manfaat ekstrak daun kayu manis yang dapat menekan pertumbuhan Escherichia 

coli dan Staphylococcus aureus. 

Beberapa penelitian terdahulu telah menunjukkan aktivitas antibakteri pada 

ekstrak tanaman kayu manis, bagian yang sering digunakan yaitu kulit batangnya. 

Secara umum bagian tanaman yang lain juga dapat digunakan sebagai antibakteri 

seperti daun, akar, bunga, maupun buah. Pemanfaatan ekstrak daun tanaman kayu 

manis terhadap bakteri Staphylococcus epidermidis masih perlu dilakukan untuk 

mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan bakteri tersebut. Penentuan 

konsentrasi pada ekstrak yang efektif terhadap pertumbuhan bakteri dilakukan 

berdasarkan studi literatur. Menurut Usman (2010), efektif (hasil guna) adalah 

tingkat keberhasilan pencapaian tujuan (outcomes) dengan cara melakukan 

pekerjaan yang benar (do the right things). Keefektifan (effectiveness) lebih 

memfokuskan diri pada output atau hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan 
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dapat diukur, dimana keefektifan secara kuantitatif adalah perbandingan antara 

hasil yang diperoleh dibagi dengan target yang harus dicapai. 

 

2.6 Sumber Belajar 

2.6.1 Pengertian Sumber Belajar 

Association of Educational Communication Technology (AECT) Warsita 

(2008) dalam Pranatha (2013), mendefinisikan bahwa sumber belajar sebagai 

semua sumber baik berupa data, orang atau benda yang dapat digunakan untuk 

memberi fasilitas (kemudahan) belajar bagi siswa. Begitu pula dengan Mulyasa 

(2006), sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat 

memberikan kemudahan kepada siswa dalam memperoleh sejumlah informasi, 

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. 

Menurut Warsita (2008) dalam Pranatha (2013), sumber belajar adalah 

semua komponen sistem instruksional baik yang secara khusus dirancang maupun 

yang menurut sifatnya dapat dipakai atau dimanfaatkan dalam kegiatan 

pembelajaran. Selain itu Sudjana dan Rivai (2009) dalam Pranatha (2013), 

mengatakan bahwa sumber belajar adalah suatu daya yang bisa dimanfaatkan guna 

kepentingan proses belajar mengajar baiksecara langsung maupun tidak langsung, 

sebagian atau keseluruhan. 

2.6.2 Ciri-ciri Sumber Belajar 

Menurut Sudjarwo (1989), sumber belajar mempunyai empat ciri pokok, 

yaitu:  
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1. Sumber belajar mempunyai daya atau kekuatan yang dapat memberikan 

sesuatu yang kita perlukan dalam proses pengajaran. Jadi, walaupun 

sesuatu daya, tetapi tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan, sesuai 

dengan tujuan pengajaran, maka sesuatu daya tersebut tidak dapat 

disebut sebagai sumber belajar.  

2. Sumber belajar dapat merubah tingkah laku yang lebih sempurna, sesuai 

dengan tujuan. Apabila dengan sumber belajar malah membuat 

seseorang berbuat dan bersifat negatif maka sumber belajar tersebut 

tidak dapat disebut sebagai sumber belajar. Misalnya setelah seseorang 

menonton film, ada isi/pesan fim tersebut mempunyai dampak negatif 

terhadap dirinya maka film tersebut bukanlah sumber belajar.  

3. Sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri (terpisah), 

tetapi tidak dapat digunakan secara kombinasi (gabungan). Misalnya 

sumber belajar material dapat dikombinasi denga devices dan strategi 

(motode). Sumber belajar modul dapat berdiri sendiri.  

4. Sumber belajar secara bentuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

sumber belajar yang dirancang (by designed), dan sumber belajar yang 

tinggal pakai (by utilization). Sumber belajar yang dirancang adalah 

sesuatu yang memang dari semula dirancang untuk keperluan belajar. 

Sedangkan sumber belajar yang tinggal pakai sesuatu yang pada 

mulanya tidak dimaksudkan untuk kepentingan belajar, tetapi kemudian 

dimanfaatkan untuk kepentingan belajar. Ciri utama sumber belajar 

yang tinggal pakai adalah: tidak te 
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5. rorganisir dalam bentuk isi yang sistematis, tidak memiliki tujuan 

pembelajarn yang ekspilit, hanya dipergunakan menurut tujuan tertentu 

dan bersifat insidental, dan dapat dipergunakan untuk berbagai tujuan 

pembelajaran yang relevan dengan sumber belajar tersebut.  

2.6.3 Klasifikasi Sumber Belajar 

Sumber belajar memiliki 6 bentuk atau terbagi menjadi 6 golongan. 

Menurut Wiryokusumo & Mustaji (1989) dalam Rahmadonna (2015), pengertian 

dan contoh tiap-tiap bentuk sumber belajar tersebut dijabarkan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.3 Klasifikasi Sumber Belajar 

Sumber Belajar Pengertian Contoh 

Pesan Pelajaran/informasi yang 

diteruskan oleh komponen 

lain dalam bentuk ide, fakta, 

arti, dan data. 

Semua bidang studi atau 

mata pelajaran (untuk 

pendidikan anak usia dini 

adalah semua kegiatan 

yang dapat mengembang- 

kan semua aspek dan 

kecerdasan anak). 

Orang/Manusia Manusia yang bertindak 

sebagai penyimpan, pengo- 

lah dan penyaji pesan. Tidak 

termasuk mereka yang 

menjalankan fungsi pengem- 

bangan dan pengelolaan 

sumber belajar. 

Guru pembina, guru 

pembiming, tutor, pamong, 

murid, pemain, pembicara,  

tidak termasuk tim 

kurikulum, peneliti, produ- 

ser, teknisi dan lain-lain 

yang tidak langsung 

berinteraksi dengan siswa.  

Bahan/Material Sesuatu (biasa disebut media 

atau software) yang 

mengandung pesan untuk 

disajikan, melalui pengguna- 

an alat ataupun oleh dirinya. 

Transparansi, slide, film, 

film strip, audio tape, 

video, tape, modul, 

majalah, bahan pengajaran 

terprogram, dan lain-lain. 

Alat/Peralatan Sesuatu (biasa pula disebut  

hardware atau perangkat 

keras) yang digunakan untuk  

menyampaikan pesan yang 

tersimpan dalam bahan. 

Proyektor, slide, film strip, 

film, OHP, LCD, video 

tape atau kaset recorder, 

pesawat televise, dan lain- 

Lain. 

Teknik Prosedur rutin atau acuan 

yang disiapkan untuk 

menggunakan bahan, alat, 

Pengajaran terprogram 

belajar mandiri, mastery 

learning, discovery 
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orang, dan lingkungan untuk 

menyampaikan pesan. 

learning, simulasi, BCCT, 

kuliah, ceramah, tanya 

jawab, active learning, 

joyful learning, attractive 

learning, multiple 

intelligences approach, dan 

lain-lain. 

Lingkungan Situasi sekitar di mana pesan 

diterima. 

 

Lingkungan pikir, gedung 

sekolah, perpustakaan, 

laboratorium, dan lain-lain. 

2.6.4 Fungsi dan Peranan Sumber Belajar 

Menurut Isbani (2001), fungsi sumber belajar antara lain:  

1. Meningkatkan produktifitas pendidikan dengan jalan:  

a. Membantu guru untuk menggunakan waktu dengan secara lebih 

baik dan efektif.  

b. Meningkatkan laju kelancaran belajar.  

c. Mengurangi beban guru dalam penyajian informasi, sehingga lebih 

banyak kesempatan dalam pembinaan dan pengembangan gairah 

belajar.  

2. Memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual 

dengan jalan:  

a. Mengurangi fungsi kontrol guru yang sifatnya yang kaku dan 

tradisional.  

b. Memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang sesuai 

dengan kemampuannya.  

3. Memberikan dasar-dasar pengajaran yang lebih ilmiah, dengan jalan:  

a. Merencanakan program pendidikan secara lebih sistematis.  
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b. Mengembangkan bahan pengajaran melalui upaya penelitian 

terlebih dahulu.  

4. Meningkatkan pemantapan pengajaran dengan jalan:  

a. Meningkatkan kemampuan manusia dengan berbagai media 

komunikasi.  

b. Menyajikan informasi maupun data secara lebih mudah, jelas dan 

kongkrit. 

2.6.5 Kriteria Pemilihan Sumber Belajar 

Menurut Soeharto (2003), kriteria pemilihan sumber belajar yang perlu 

diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan yang ingin dicapai, ada sejumlah tujuan yang ingin dicapai, 

dengan menggunakan sumber belajar dipergunakan untuk 

menimbulkan motivasi, untuk keperluan pengajaran, untuk keperluan 

penelitian ataukah untuk pemecahan masalah. Harus disadari bahwa 

masing-masing sumber belajar memiliki kelebihan dan kelemahan.  

2. Ekonomis, sumber belajar yang dipilih harus murah. Kemurahan di sini 

harus diperhitungkan dengan jumlah pemakai, lama pemakaian, langka 

tidaknya peristiwa itu terjadi dan akurat tidaknya pesan yang 

disampaikan. 

3. Praktis dan sederhana, sumber belajar yang sederhana, tidak 

memerlukan peralatan khusus, tidak mahal harganya, dan tidak 

membutuhan tenaga terampil yang khusus.  
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4. Gampang didapat, sumber belajar yang baik adalah yang ada di sekitar 

kita dan mudah untuk mendapatkannya.  

5. Fleksibel atau luwes, sumber belajar yang baik adalah sumber belajar 

yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kondisi dan situasi. 

2.6.6 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

Menurut Suhardi (2010) dalam Kusuma (2012), sumber belajar Biologi 

adalah segala sesuatu, baik benda maupun gejalanya, yang dapat digunakan untuk 

memperoleh pengalaman dalam rangka pemecahan permasalahan biologi tertentu. 

Sumber belajar memungkinkan dan memudahkan terjadinya proses belajar. Sumber 

belajar Biologi dalam proses pembelajaran Biologi dapat diperoleh di sekolah atau 

di luar sekolah. Mulyasa (2006), mengatakan bahwa pada umumnya terdapat dua 

cara memanfaatkan sumber belajar dalam pembelajaran di sekolah yaitu dengan 

membawa sumber belajar ke dalam kelas atau membawa kelas ke lapangan dimana 

sumber belajar berada. 

Menurut Kusuma (2012), sumber belajar biologi adalah segala sesuatu yang 

dapat dipergunakan untuk memperoleh pengalaman dalam rangka pemecahan 

permasalahan biologi tertentu. Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar 

biologi harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut: 

1. Kejelasan Potensi   

Kejelasan potensi suatu objek ditentukan oleh ketersediaan objek dan 

permasalahan yang dapat diungkap untuk menghasilkan fakta-fakta dan 

konsep-konsep dari hasil penelitian yang harus dicapai dalam kurikulum. 

 



53 
 

2. Kesesuaian dengan Tujuan 

Kesesuaian yang dimaksud adalah hasil penelitian dengan kompetensi 

dasar (KD) yang tercantum. 

3. Kejelasan Sasaran 

Sasaran kejelasan penelitian ini adalah objek dan subjek penelitian dan 

subjek penelitian. 

4. Kejelasan Informasi yang Diungkap 

Kejelasan informasi dalam penelitian ini dapat dilihat dari 2 aspek yaitu 

proses dan produk penelitian yang disesuaikan dengan kurikulum. 

5. Kejelasan Pedoman Eksplorasi 

Kejelasan pedoman eksplorasi diperlukan prosedur kerja dalam 

melaksanakan penelitian. 

6. Kejelasan Perolehan yang Diharapkan 

Kejelasan perolehan yang diharapkan kejelasan hasil berupa proses dan 

produk penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber belajar berdasar 

aspek-aspek dalam tujuan belajar biologi. 

2.6.7 Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) sebagai Sumber Belajar Biologi 

Salah satu sumber belajar yang dapat membantu peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran adalah bahan ajar berupa Lembar Kerja Peserta 

Didik (LKPD). LKPD dapat membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar 

mengajar sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan 

pendidik. Menurut Widjajanti (2008), Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) 

merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dikembangkan oleh pendidik 
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sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. LKPD yang disusun dapat 

dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi kegiatan 

pembelajaran yang akan dihadapi. Sementara itu, menurut Depdiknas (2008) 

lembar kerja peserta didik (LKPD) adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang 

harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, 

langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Keuntungan penggunaan LKPD 

adalah memudahkan pendidik dalam melaksanakan pembelajaran, bagi peserta 

didik akan belajar mandiri dan belajar memahami serta menjalankan suatu tugas 

tertulis.  

Menurut Prastowo (2011) jika dilihat dari segi tujuan disusunnya LKPD, 

maka LKPD dapat dibagi menjadi lima macam bentuk yaitu:  

1. LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep 

2. LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan 

berbagai konsep yang telah ditemukan 

3. LKPD yang berfungsi sebagai penuntun belajar 

4. LKPD yang berfungsi sebagai penguatan 

5. LKPD yang berfungsi sebagai petunjuk praktikum. 

Penggunaan LKPD dapat membantu peserta didik dalam proses 

pembelajaran di kelas. Menurut Suyitno (2004), Manfaat yang diperoleh dengan 

penggunaan LKPD dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. 

2. Membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep. 
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3. Melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan 

keterampilan proses. 

4. Sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. 

5. Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang 

dipelajari melalui kegiatan belajar. Membantu peserta didik untuk 

menambah informasi tentang konsep yang dipelajari melalui kegiatan 

belajar secara sistematis. 

 

2.7 Kerangka Konseptual dan Hipotesis 

2.7.1 Kerangka Konseptual 

Kasus mengenai penyakit infeksi masih menjadi masalah dalam dunia 

kesehatan. Timbulnya jerawat menjadi salah satu penyakit yang dapat terjadi jika 

diinfeksi oleh bakteri. Salah satu bakteri yang dapat menyebabkan penyakit infeksi 

adalah Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus epidermidis umumnya dapat 

menimbulkan penyakit pembengkakan (abses) seperti infeksi kulit atau jerawat 

(Radji, 2011). 

Pengobatan secara alami dapat menjadi pengobatan alternatif yang dapat 

diberikan kepada penderita setelah menunjukkan beberapa gejala tertentu dan juga 

sebagai penunjang untuk meminimalisir tingkat resistensi bakteri. Tingginya resiko 

resistensi menunjang adanya alternatif lain yang dapat mengurangi tingkat 

resistensi sehingga aman untuk digunakan secara terus menerus, yaitu dengan 

memanfaatkan senyawa yang terdapat di dalam tanaman sebagai antibakteri. Salah 
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satu tanaman yang dapat dimanfaatkan dan memiliki senyawa aktif sebagai 

antibakteri adalah tanaman kayu manis Cinnamomum burmannii. 

Hampir semua bagian dari tanaman kayu manis mengandung senyawa yang 

dapat digunakan sebagai antibakteri, salah satu bagian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah daun. Beberapa peneliti telah dilakukan untuk menguji 

kandungan senyawa yang barada pada daun tanaman kayu manis. Senyawa-

senyawa kimia ini akan bereaksi pada membran dinding sel dari bakteri, merusak 

dan mengubah permeabilitas membrane sitoplasma, sehingga menyebabkan 

penghambatan pertumbuhan hingga terbunuhnya bakteri. 
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Gambar 2.3 Kerangka Konsep Pemanfaatan Ekstrak Daun Tanaman Kayu Manis 

(Cinnamomum burmannii) untuk Menghambat Pertumbuhan Bakteri 

Staphylococcus epidermidis 
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2.7.2 Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka diatas maka dapat di 

rumuskan hipotesis sebagai berikut: 

a. Ada pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak daun tanaman kayu manis

(Cinnamomum burmannii) terhadap diameter zona hambat pertumbuhan

bakteri Staphylococcus epidermidis.

b. Ekstrak daun tanaman kayu manis (Cinnamomum burmannii) pada

konsentrasi 100% memiliki pengaruh terbaik terhadap diameter zona

hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis.




