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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Bawang Lanang (Allium sativum L) 

2.1.1.1. Klasifikasi Bawang Lanang 

Bawang lanang termasuk ke dalam jenis bawang putih, 

yang mana memiliki klasifikasi ilmiah sebagai berikut: (Butt et 

al.,2009) 

Kingdom  : Plantae 

Sub-Kingdom  : Tracheobionta 

Super division  : Spermatophyta 

Division  : Magnoliophyta 

Class  : Liliopsida 

Sub-Class  : Liliidae 

Order  : Liliales 

Family  : Liliaceae 

Genus  : Allium L. 

Spesies  : Allium sativum L.  
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         (kompasiana.com)                                     (manjadda.com) 

   Gambar 2.1. Bawang Lanang (Allium sativum L)  

 

2.1.1.2. Morfologi Bawang Lanang 

Bawang lanang termasuk ke dalam jenis bawang putih 

(Allium sativum L.) yaitu herba semusim berumpun yang memiliki 

ketinggian sekitar 60 cm. Memiliki batang semu dan berwarna 

hijau. Daunnya berbentuk pita (pipih memanjang), tepinya rata, 

ujungnya runcing, beralur, panjangnya sekitar 60 cm dan lebar 1,5 

cm. Berakar serabut dan bunganya berwarna putih, bertangkai 

panjang dan bentuknya seperti payung (Rahmawati, 2012). 

Bawang lanang termasuk ke dalam jenis bawang putih yang 

hanya memiliki satu siung (single bulb garlic). Berdasarkan jumlah 

siungnya, bawang putih dapat dikelompokkan menjadi dua 

kelompok. Kelompok pertama yaitu multi bulb garlic yaitu bawang 

putih dengan banyak suing dan single bulb garlic yang hanya 

memiliki satu siung (Bharat et al., 2014). 

Adapun diantara single bulb garlic dan multi bulb garlic 

memiliki beberapa perbedaan. Multi bulb garlic memiliki warna 

krem yang kekuningan, rasa yang tajam, bau yang khas 
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dikarenakan mengandung alliaceous, serta teksturnya berupa 

serbuk yang kasar. Sedangkan untuk bawang lanang yang termasuk 

single bulb garlic memiliki warna krem yang keputihan, rasa yang 

sangat kuat dan tajam, baunya juga sangat kuat dikarenakan juga 

terdapat kandungan alliaceous serta tekstur yang juga berupa 

serbuk kasar (Bharat et al., 2014). 

 

 

 

 

 

   Single Bulb Garlic             Multi Bulb Garlic 

      Gambar 2.2. Perbedaan Jumlah Siung pada Bawang Putih 

 

2.1.1.3. Kandungan Bawang Lanang 

Bawang lanang memiliki kandungan zat 5-6 kali lebih 

tinggi daripada bawang putih. (Rahmawati, 2012). Bawang putih 

sendiri memiliki setidaknya 33 komponen sulfur, beberapa jenis 

enzim, 17 asam amino dan banyak mengandung mineral, 

contohnya selenium. Bawang putih juga memiliki komponen sulfur 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan spesies allium lainnya. 

Komponen sulfur inilah yang memberikan bau khas dan berbagai 

efek obat dari bawang putih (Londhe, 2011). 
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(United States Departement of Agriculture, 2010) 

Adapun kandungan gizi lain yang terkandung dalam 100 

gram bawang putih dapat dilihat pada tabel di bawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandungan  
 

Satuan 
 

Kandungan per 100 g 
 

Air  g  58,58 
Energi  Kcal  149 
Protein  g  6,36 
Total Lemak  g  0,50 
Karbohidrat  g  33,06 
Serat  g  2,1 
Total Gula  g  1,00 

 

Mineral 
  

Kalsium  mg  181 
Besi, Fe  mg  1,70 
Magnesium, Mg  mg  25 
Fosfor, P  mg  153 
Kalium, K  mg  401 
Natrium, Na  mg  17 
Zinc, Zn  mg  1,16 
Copper, Cu  mg  0,299 
Mangan, Mn  mg  1,672 
Selenium, Sn  mcg  14,2 
 

Vitamin 
  

Vitamin C, total asam askorbat  mg  31,2 
Vitamin B-6  mg  1,235 
Beta karotin  mcg  5 
Vitamin A, IU  IU  9 
Vitamin E, (alpha-tocopherol)  mg  0,08 
Vitamin K (phylloquinone)  mcg  1,7 
 

Asam amino 
  

Tryptophan  g  0,066 
Threonine  g  0,157 
Isoleusin  g  0,217 
Leusin  g  0,308 
Metionin  g  0,076 
Sistin  g  0,065 
Lisin  g  0,273 

Tabel 2.1 Kandungan Gizi Bawang Putih (Allium sativum L) 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Lingga, M.E. dan 

Rustama, M.M (2005) ekstrak bawang putih yang dilarutkan 

dengan pelarut etanol memiliki kandungan senyawa flavonoid, 

tanin, saponin dan alkaloid. Sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan Saeful Amin (2015) ekstrak bawang lanang yang 

dilarutkan dengan pelarut etanol memiliki kandungan senyawa 

flavonoid dan saponin. Bawang putih juga mengandung minyak 

atsiri (terpenoid), yang bersifat antibakteri dan antiseptik 

(Rahmawati, 2012). 

 

    Tabel 2.2 Hasil Penapisan Fitokimia Bawang Lanang (Allium sativum L) 

Golongan 

Senyawa Kimia 

Ekstrak 

Murni 

Ekstrak 

Etanol 

Fraksi  

n-heksana 

Fraksi  

etil 

asetat 

Fraksi  

air 

Alkaloid + + - - + 

Flavonoid - + + + - 

Saponin + + + + + 

Kuinon - - - - - 

Triterpenoid - + - + + 

Tanin + + - + + 
 

    

  (S, Amin., 2015; Lingga, M.E. dan Rustama, M.M., 2005) 
 

Senyawa alkaloid pada umumnya banyak terkandung 

dalam berbagai bahan makanan dan salah satu jenis tumbuhan 

yang mengandung lebih dari 50 macam alkaloid antara lain 

adalah tumbuhan dari suku Liliaceae (Sadikin, 2002). Bawang 

putih termasuk ke dalam suku Liliaceae yang kaya kandungan 

alkaloid (Rahmawati, 2012).  

Senyawa tanin sering dijumpai pada tumbuhan 

berpembuluh. Zat ini mampu bereaksi dengan protein untuk 

Keterangan : (-) Tidak mengandung senyawa, (+) Mengandung senyawa 
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membentuk kopolimer yang tidak larut dalam air. Adanya tannin 

dalam sel suatu organisme dapat mengganggu proses penyerapan 

protein oleh cairan tubuh. Hal ini dikarenakan tannin dapat 

menghambat zat proteolitik untuk menguraikan protein menjadi 

asam amino (Harborne, 2006). 

Senyawa saponin memiliki kemampuan untuk membentuk 

busa dari suatu ekstrak tumbuhan. Tingginya kadar saponin 

dalam tumbuhan membuat pengekstrakan alkohol dan air sulit 

menjadi pekat. Saponin diketahui mampu menghemolisis sel 

darah (Harborne, 2006). 

Senyawa flavonoid yang tidak terdapat pada ekstrak 

bawang putih ini diduga tidak terdeteksi dalam ekstrak. Hal ini 

dapat terjadi karena zat ini jarang terdapat tunggal dalam 

tumbuhan Selain itu, flavonoid umum terdapat pada tumbuhan 

yang mengandung zat warna. Pada bawang putih yang tidak 

berwarna, mungkin saja flavonoid ini tidak terdapat (Harborne, 

2006)        

Adapun kandungan senyawa organosulfur pada bawang 

lanang yang penting dalam penggunaanya sebagai antibakteri yaitu 

asam amino non-volatil γ-glutamil-S-alk (en) il-L-sistein dan S-

alk(en) il-sistein sulfoksida atau allin. Produk dari γ-glutamil-S-

alk(en)il-L-sistein akan menghasilkan dua jalur pembentukan, yaitu 

S-allil sistein dan thiosulfinat. Thiosulfinat ini yang akan 

menghasilkan senyawa allisin (Hernawan, 2003). 
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Allisin merupakan senyawa prekursor pembentukan allil 

sulfida seperti diallil disulfida (DADS), diallil trisulfida (DATS), 

diallil sulfida (DAS), metallil sulfida, dipropil sulfida, dipropil 

disulfida, allil merkaptan, dan allil metil sulfida. Dengan bantuan 

beberapa enzim, γ-glutamil-S-alk(en) ilL-sistein juga berperan 

dalam pembentukan allin. Ketika bawang diiris atau dihaluskan, 

enzim allinase akan aktif dan menghidrolisis allin menghasilkan 

asam allil sulfenat yang kemudian mengalami kondensasi dan 

menghasilkan allisin, asam piruvat dan ion NH4+ (Hernawan, 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       (Hernawan, 2003) 

Gambar 2.3. Jalur Reaksi Pembentukan Allisin 

 

2.1.1.4. Manfaat Bawang Lanang 

Secara empiris bawang lanang telah banyak digunakan 

sebagai obat beraneka macam penyakit, seperti kutil, bisul, jerawat, 

hipertensi, hiperkolesterol, kanker, diabetes, pembengkakan, diare, 
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penyakit pada kelamin (Stephen F et al., 2002). Penelitian ilmiah 

khasiat bawang lanang membuktikan efektivitas bawang lanang 

sebagai antibakteri (Kulla, 2016).  

Bawang lanang memiliki kandungan zat 5-6 kali lebih 

tinggi daripada bawang putih. Hal tersebut dapat terjadi karena 

semua kandungan zat terkumpul dalam siung tunggal tersebut. Hal 

Inilah yang menyebabkan bawang lanang lebih berkhasiat 

dibandingkan bawang putih biasa (Rahmawati, 2012) 

Bawang lanang memiliki potensi sebagai antimikroba, 

kemampuan dalam menghambat pertumbuhan mikroba meliputi 

virus, bakteri, protozoa, dan jamur. Fungsi bawang lanang sendiri 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri memiliki spektrum yang 

luas, karena dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif 

maupun bakteri gram negatif (Hernawan, 2003).  

Bawang lanang memiliki efek membunuh bakteri terhadap 

beberapa jenis bakteri diantaranya Staphylococcus Aureus, 

Escherichia coli (Kulla, 2016). Ekstrak etanol bawang lanang 

memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan jamur Candida 

albicans (Andayani dan Kurniawan, 2013). Larutan bawang putih 

memiliki efektivitas antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri 

Propionibacterium acnes (Damayanti, 2014). Bawang putih yang 

mengandung komponen kimia yakni allicin dapat menghambat dan 

menghancurkan berbagai pertumbuhan jamur dan bakteri pada 

kulit (Cobas et al., 2010). 
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2.1.2. Akne Vulgaris  

2.1.2.1. Definisi Akne Vulgaris 

Akne vulgaris merupakan kondisi abnormal kulit akibat 

terjadi gangguan berlebihan produksi kelenjar minyak (sebaceous 

gland) sehingga terjadi penyumbatan pada saluran folikel rambut 

dan pori-pori kulit. Predileksi akne vulgaris biasanya terdapat pada 

permukaan kulit muka, bagian dada dan atas lengan (Goldsmith, 

2012). 

 

2.1.2.2. Epidemiologi Akne Vulgaris 

Penderita akne vulgaris di Indonesia pada tahun 2006, 2007, 

dan tahun 2009 secara berturut-turut yaitu 60%, 80%, dan 90%. 

Prevalensi tertinggi pada wanita usia 14-17 tahun, berkisar 83-

85%, dan pada pria usia 16-19 dengan berkisar 95-100% tahun 

(Afriyanti, 2015). Perempuan ras Afrika Amerika dan Hispanik 

memiliki prevalensi akne tinggi, yaitu 37% dan 32%, sedangkan 

perempuan ras Asia 30%, Kaukasia 24%, dan India 23% (Perkins, 

2011). Pada ras Asia, lesi inflamasi lebih sering dibandingkan 

lesi komedonal, yaitu 20% lesi inflamasi dan 10% lesi komedonal. 

Tetapi pada ras Kaukasia, akne komedonal lebih sering 

dibandingkan akne inflamasi, yaitu 14% akne komedonal, 

10% akne inflamasi (Perkins, 2011). 

 

 



15 
 
 

 
  

2.1.2.3. Patogenesis Akne Vulgaris 

Akne vulgaris tidak terjadi begitu saja, setidaknya ada 4 

patogenesis utama yang berpengaruh dalam proses kejadiannya, 

yaitu: (Mancini, 2008). 

 

• Peningkatan produksi sebum 

Terjadinya peningkatan produksi sebum oleh kelenjar 

sabasea pada kejadian akne vulgaris diakibatkan oleh peningkatan 

hormon androgen yang mana biasa terjadi dikala saat masa 

pubertas, umumnya dimulai pada usia 8-9 tahun (Mancini, 2008). 

 

• Keratinisasi folikel abnormal 

Saat setelah sebum disekresikan, terjadilah peningkatan 

jumlah sel epitel yang melapisi folikel dan terjadi keratinisasi 

dalam folikel, yang menyebabkan terjadinya penumpukan sebum, 

sel-sel epitel, dan keratin. Hal ini lah yang pada akhirnya 

menyebabkan terjadinya pembengkakan pada folikel dan gambaran 

klinis yang terlihat berupa lesi yang paling dini terjadi yaitu 

mikrokomedo (Mancini, 2008). 

 

• Proliferasi P.acnes 

Adanya peningkatan produksi sebum, maka tentu akan 

menjadi tempat yang nyaman bagi P.acnes untuk berkoloni dan 

mulai menginfeksi. Trigliserida yang merupakan salah satu 
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kandungan dari sebum akan diubah oleh enzim lipase yang 

dihasilkan oleh P.acnes menjadi digliserida, monogliserida, dan 

asam lemak bebas yang nantinya lebih lanjut akan digunakan untuk 

membantu metabolismenya. Di dalam folikel, P.acnes 

berproliferasi dan menyebabkan infiltrasi dari sel-sel imun seperti 

limfosit CD4 dan neutrofil (Mancini, 2008). 

 

• Reaksi inflamasi 

Reaksi inflamasi yang terjadi pada akne vulgaris akan 

menyebabkan timbulnya respon kekebalan tubuh, dimana P.acnes 

akan melepaskan faktor kemotraktannya yang kemudian menarik 

sel-sel kekebalan tubuh seperti neutrofil, monosit, dan limfosit. 

Prosesnya diawali dengan infiltrasi limfosit CD4 pada unit 

pilosebasea. P.acnes yang berada pada folikel akan difagosit oleh 

neutrofil. Produksi sitokin dalam reaksi inlfamasi ini melibatkan 

toll like receptor, terutama toll like receptro 2. P.acnes juga 

menstimulasi produksi sitokin proinflamasi seperti IL-1, IL-8, IL-

12, dan TNF-α (Mancini, 2008). 

 

 

 

 

                                                  (Zaenglein et al., 2008) 

        Gambar 2.4. Patogenesis Akne Vulgaris 
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2.1.2.4. Manifestasi Klinis Akne Vulgaris 

Predileksi akne paling banyak terjadi di wajah, tetapi dapat 

terjadi pada punggung, dada, dan bahu. Di badan, akne cenderung 

terkonsentrasi dekat garis tengah tubuh. Penyakit ini ditandai oleh 

lesi yang bervariasi, meskipun satu jenis lesi biasanya lebih 

mendominasi (Zaenglein et al., 2008).  

Lesi non-inflamasi, yaitu komedo, dapat berupa komedo 

terbuka (blackhead comedo) yang terjadi akibat oksidasi melanin, 

atau komedo tertutup (whitehead comedo). Lesi inflamasi berupa 

papul, pustul, hingga nodul dan kista. Scar atau jaringan parut 

dapat menjadi komplikasi akne non-inflamasi maupun akne 

inflamasi (Zaenglein et al., 2008). 

Derajat akne berdasarkan tipe dan jumlah lesi dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut:  

 

Derajat Komedo Papul/Pustul Nodul, 

Kista,Sinus 

Inflamasi Jaringan  

Parut 

Ringan < 10 < 10 - - - 

Sedang < 20 > 10-50 - + + 

Berat > 20-50  > 50-100 ≤ 5 ++ ++ 

Sangat Berat > 50 > 100 > 5 +++ +++ 

 

 

 

  Keterangan : (-) tidak ada, (+) bisa ditemukan, (+) ada, (++) cukup banyak, (+++) banyak sekali 

Tabel 2.3 Klasifikasi Derajat Akne Berdasarkan Jumlah dan Tipe Lesi 

 

 (Cunliffe, 2001) 
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2.1.2.5. Penatalaksanaan Akne Vulgaris 

Penatalaksanaan akne bervariasi. Beberapa penelitian 

secara klinis telah dilakukan untuk mencari penatalaksanaan yang 

sesuai. Penatalasanaan akne terbagi menjadi 2 yaitu 

penatalaksanaan secara umum dan secara medikamentosa. Secara 

umum yaitu dengan menghindari pemencetan pada lesi dengan 

cara yang non higienis, memilih kosmetik yang non komedogenik, 

dan lakukan perawatan kulit wajah. Sedangkan secara 

medikamentosa dibagi menurut derajat keparahan dari akne itu 

sendiri. (Goldsmith, 2012). 

Secara teori manajemen akne yang efektif adalah 

menurunkan atau mengeliminasi lesi primer secara klinik yaitu 

mikrokomedo yang merupakan prekursor untuk semua lesi akne. 

Sebagian besar akne ringan sampai sedang membutuhkan terapi 

topikal. Akne sedang sampai berat menggunakan kombinasi terapi 

topikal dan oral. Terapi akne dimulai dari pembersihan wajah 

menggunakan sabun. Beberapa sabun sudah mengandung 

antibakteri, misalnya triclosan yang menghambat kokus gram 

positif. Selain itu juga banyak sabun mengandung benzoil 

peroksida atau asam salisilat (Yenni, 2011).  

Bahan topikal untuk pengobatan akne sangat beragam. 

Sulfur, sodium sulfasetamid, resorsinol, dan asam salisilat, sering 

ditemukan sebagai obat bebas. Asam azaleat dengan konsentrasi 

krim 20 persen atau gel 15%, memiliki efek antimikroba dan 
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komedolitik, selain mengurangi pigmentasi dengan berfungsi 

sebagai inhibitor kompetitif tirosinase. Benzoil peroksida 

merupakan antimikroba kuat, tetapi bukan antibiotik, sehingga 

tidak menimbulkan resistensi (Yenni, 2011). 

Penggunaan antibiotik spektrum luas banyak 

digunakan dalam pengobatan akne inflamatori. Pada akne 

inflamatori dapat ditemukan papul eritem, pustul, nodul dan kista 

sedangkan akne non inflamatori hanya terdiri dari 

komedo. Antibiotik sistemik diberikan pada akne derajat sedang 

sampai dengan berat, pada pasien akne yang gagal atau tidak 

respon terhadap pemberian antibiotik topikal, dan pada pasien 

dengan akne luas yang mengenai permukaan tubuh selain 

wajah (Tahir, 2010). Antibiotik sistemik pada akne bekerja sebagai 

antibakteri, antiinflamasi, dan imunomodulator. Antibiotik ini 

terbukti dapat menghambat lipase bakteri dan menurunkan 

produksi asam lemak bebas. Terapi antibiotic yang efektif dapat 

mengurangi populasi P.acnes sebesar <90% (Rismana et al., 2013). 

 

2.1.3. Klasifikasi Bakteri 

Bakteri termasuk dalam jenis mikroorganisme prokariotik, 

dimana bakteri tidak memiliki membran inti. Secara lebih lanjut 

bakteri dapat diklasifikasikan menggunakan pewarnaan gram. 

Metode identifikasi ini ditemukan oleh Hans Cristian Gram. 
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Berdasarkan metode ini, bakteri dapat diklasifikasikan menjadi 

bakteri gram positif dan bakteri gram negatif (Jawetz et al., 2013).   

Pengklasifikasian bakteri menggunakan metode pewarnaan 

gram dimulai dengan memberi larutan kristal violet pada bakteri, 

kemudian dilanjutkan pemberian larutan lugol / iodine yang akan 

membuat bakteri terwarnai biru, kemudian dilanjutkan pemberian 

larutan alkohol. Bila bakteri tetap mempertahankan warna biru 

tersebut, bakteri digolongkan sebagai bakteri gram positif 

sedangkan bila setelah diberi larutan alkohol warnanya 

menghilang, maka termasuk golongan bakteri gram negatif. 

Selanjutnya berikan larutan safranin. Bakteri gram negatif akan 

menyerap warna ini, sehingga akan terlihat berwarna merah bila 

diamati menggunakan mikroskop, sedangkan bakteri gram positif 

akan terlihat berwarna biru keunguan (Jawetz et al., 2013). 

Perbedaan warna yang terjadi antara bakteri gram positf dan 

negatif adalah dari struktur dinding selnya. Hal inilah yang menjadi 

dasar dari metode pewarnaan gram, dimana bakteri gram positif 

diketahui memiliki lapisan dinding sel yang lebih tebal 

dibandingkan bakteri gram negatif. (Jawetz et al., 2013). 

2.1.4. Perbedaan Bakteri Gram Positif dan Negatif 

Bakteri dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar 

yaitu bakteri gram positif dan negatif, dimana perbedaan dari 

kedua kelompok bakteri ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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Karakteristik Bakteri Gram Negatif Bakteri Gram Positif 

Reaksi Pewarnaan 

Gram 

Tidak dapat 

mempertahankan warna 

dari Kristal violet, 

berwarna merah atau 

pink (Safranin atau  

Fuchsine) 

Dapat mempertahankan 

warna dari Kristal violet, 

berwarna biru gelap atau 

ungu 

Lapisan 

Peptidoglycan 

Tipis (Single-layered) Tebal (Multilayered) 

Asam Teichoid - Mayoritas ada 

Membran Luar Ada - 

Kandungan 

Lipopolysaccharida 

(LPS) 

Tinggi - 

Kandungan Lipid dan 

Lipoprotein 

Tinggi Rendah 

Struktur Flagella 4 di dalam basal body 2 di dalam basal body 

Jenis Toxin Endotoxin Exotoxin 

Komposisi Dinding 

Sel 

Tebalnya 70-120 

angstrom, 2 lapis, 

kandungan lemak 20-

30%, kandungan 

murein 10-20% 

Tebalnya 100-120 

angstrom, 1 lapis, 

kandungan lemak 

rendah, kandungan 

murein 70-80% 

Mesosome Sulit terlihat Mudah terlihat 

Resistensi terhadap 

antibiotic 

Lebih resisten terhadap 

antibiotic 

Lebih peka terhadap 

antibiotik 

                (University of Maryland Education Files, 2014) 

 

2.1.5. Klasifikasi dan Morfologi P.acnes 

P.acnes termasuk golongan bakteri gram positif, 

pleomorfik, dan bersifat anaerob aerotoleran (Jawetz et al., 2013). 

P.acnes memiliki lebar 0,5 - 0,8 µm dan panjang 3 - 4 µm, bakteri 

ini berbentuk batang dengan ujung meruncing atau kokoid (bulat). 

P.acnes merupakan salah satu flora normal pada kulit (Oprica, 

                        Tabel 2.4 Perbedaan Karakterirstik Bakteri Gram Positif dan Gram Negatif 
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2006). Adapun klasifikasi ilmiah bakteri P.acnes adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom  : Bacteria 

Phylum : Actinobacteria 

Class   : Actinomycetales 

Ordo   : Propionibacterineae 

Famili   : Propionibacteriaceae 

Genus   : Propionibacterium 

Spesies  : Propionibacterium acnes 

 

 

 

 

                       (Ryu et al., 2015)                             (Ye Yuan et al., 2017) 

Gambar 2.5. Bakteri P.acnes 

 

Pada kejadian akne vulgaris, ketika telah terjadi proses 

akumulasi sebum pada unit pilosebasea, maka keadaan ini akan 

menyebabkan P.acnes mudah untuk berproliferasi di jaringan, hal 

ini dikarenakan trigliserida yang terdapat pada sebum akan berubah 

menjadi digliserida, monogliserida dan asam lemak bebas dengan 

bantuan enzim lipase, yang kemudian ketiga zat tersebut diubah 

menjadi gliserol yang akan digunakan sebagai bahan metabolisme 
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P.acnes (Tahir, 2010). Unit pilosebasea yang telah terinfeksi oleh 

P.acnes akan menyebabkan respon inflamasi, sehingga dapat 

menimbulkan gambaran klinis berupa papula, pustula, nodul, dan 

kista (Amro et al, 2013). 

 

2.1.6. Mekanisme Kerja Antibakteri 

Jenis obat yang sering digunakan untuk menghambat atau 

membunuh pertumbuhan bakteri adalah jenis antibakteri. 

Antibakteri dapat dibagi menjadi 2 kelompok berdasarkan 

aktivitasnya, yaitu bakteriostatik dan bakterisidal (Katzung, 2004).  

Bakteriostatik merupakan aktivitas suatu obat yang dapat 

menghambat terjadinya pertumbuhan bakteri, sedangkan 

bakterisidal merupakan aktivitas suatu obat yang dapat membunuh 

bakteri (Ganiswarna, 2004). Berdasar mekanisme kerjanya, 

antibakteri dibagi menjadi 5 mekanisme sebagai berikut: 

 

A. Menghambat metabolisme sel 

Salah satu zat yang dibutuhkan oleh bakteri untuk 

memenuhi kelangsungan hidupnya adalah asam folat. Zat tersebut 

didapatkan dari asam para amino benzoate (PABA) yang disintesis 

sendiri oleh tubuh bakteri. Untuk dapat mengganggu kehidupan 

dari bakteri, digunakanlah sulfonamid yang mana memiliki 

kemiripan struktur dengan PABA, sehingga diharapkan akan 

muncul kompetisi untuk menghambat pembentukan asam folat, 
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yang pada akhirnya akan membentuk suatu analog dari asam folat 

yang nonfungsional. Maka dengan mekanisme kerja ini diperoleh 

efek bakteriostatik (Katzung, 2004). 

 

B. Menghambat sintesis dinding sel 

Untuk mempertahankan bentuk dan ukuran selnya, bakteri 

memiliki dinding sel yang memiliki tekanan osmotik internal yang 

tinggi. Maka apabila terjadi kerusakan pada dinding sel, maka akan 

terjadi lisis. Mekanisme kerja ini diperoleh efek bakterisidal 

(Katzung, 2004). 

 

C. Mengganggu keutuhan membran sel 

Membran sitoplasma memiliki fungsi yang penting bagi sel, 

selain fungsi utamanya sebagai sawar permeabilitas yang selektif, 

membrane sel juga berfungsi untuk melakukan transpor aktif dan 

mengontrol komposisi zat di dalam sel. Ketika membran 

sitoplasma sel mengalami kerusakan, maka akan menyebabkan 

keluarnya makromolekul seperti protein, asam nukleat, nukleotida, 

dan ion-ion penting lain. Mekanisme kerja ini diperoleh efek 

bakterisidal (Ganiswarna, 2004). 
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D. Menghambat sintesis protein sel 

Untuk kelangsungan hidupnya, bakteri membutuhkan 

protein. Dimana sintesis protein sel berlangsung di dalam ribosom. 

Ribosom bakteri secara umum terdiri dari 2 sub unit yaitu, sub unit 

30S dan sub unit 50S. Yang kemudian menyatu menjadi ribosom 

sub unit 70S, agar dapat digunakan untuk melakukan sintesis 

protein. Adanya suatu upaya merusak atau menghambat proses 

tersebut akan menyebabkan terjadinya gangguan pada protein sel 

(Katzung, 2004). 

 

E. Menghambat sintesis asam nukleat sel 

Jenis obat yang dapat menghambat sintesis asam nukleat sel 

diantaranya adalah rifampisin, dan golongan kuinolon. Rifampisin 

dapat berikatan dengan enzim RNA-polimerase yang akan bekerja 

menghambat sintesis RNA dan DNA. Golongan kuinolon bekerja 

dengan cara menghambat enzim DNA-girase pada bakteri yang 

berfungsi untuk menata kromosom, sehingga didapatkan bentuk 

yang spiral dan akhirnya muat didalam sel (Katzung, 2004). 

 

2.1.7. Mekanisme Kerja Antibakteri Bawang Lanang 

Beberapa komponen kimia yang terkandung di dalam 

bawang lanang dipercaya sebagai bahan aktif yang berperan dalam 

efek antibakteri, Allicin salah satunya. Allicin memiliki aktivitas 

antibakteri dengan spektrum yang luas dan juga merupakan salah 
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satu komponen biologis yang paling aktif yang terkandung dalam 

bawang lanang. Komponen ini, bersamaan dengan komponen 

sulfur lain yang juga terkandung di dalam bawang lanang berperan 

pula dalam memberikan bau yang khas. Allicin tidak ada pada 

bawang putih yang belum dipotong atau dihancurkan (Majewski, 

2014). 

Adanya kerusakan pada umbi bawang yang ditimbulkan 

akibat pemotongan atau pengahncuran ini lah yang akan 

mengaktifkan enzim allinase sehingga dapat memetabolisme alliin 

menjadi allicin, yang kemudian akan dimetabolisme menjadi 

Vinyldithiines dan Ajoene. Allicin tidak hanya memiliki efek 

antibakteri, namun juga memiliki efek antiparasit dan antivirus 

(Majewski, 2014). Mekanisme kerja allicin dalam mempengaruhi 

pertumbuhan bakteri adalah dengan menganggu proses sintesis 

RNA dan DNA dalam proses replikasi kromosom bakteri sehingga 

regulasi aktifitas selular, metabolisme dan pertumbuhan bakteri 

terganggu. Selain itu allicin juga dapat mempengaruhi sintesis 

protein bakteri walaupun bukan mekanisme yang utama (Deresse, 

2010). 

Selain allicin zat yang terkandung dalam bawang lanang 

yaitu alkaloid, dimana mekanisme kerja alkaloid sebagai 

antibakteri yaitu dengan cara mengganggu komponen penyusun 

peptidoglikan pada dinding sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel 

tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut 
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(Simbala, 2009). Mekanisme lain antibakteri alkaloid yaitu 

komponen alkaloid diketahui sebagai interkelator DNA dan 

menghambat enzim topoisomerase sel bakteri (Karou, 2005). 

Pada bawang lanang juga tredapat kandungan zat 

flavonoid, dimana mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri 

terbagi menjadi 3 yaitu menghambat sintesis asam nukleat, 

menghambat fungsi membran sel dan menghambat metabolisme 

energi (Hendra R et al, 2011). Mekanisme antibakteri flavonoid 

dalam menghambat sintesis asam nukleat adalah pada cincin A dan 

B dengan menumpuk basa asam nukleat yang menghambat 

pembentukan DNA dan RNA (Cushnie and Lamb, 2005). 

Mekanisme kerja flavonoid menghambat fungsi membran sel 

adalah membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler 

dan terlarut sehingga dapat merusak membran sel bakteri dan 

diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler (Nuria et al, 2009). 

Hal ini lah yang menyebabkan terjadinya kebocoran molekul dan 

ion sehingga dapat menganggu metabolisme dan pertumbuhan 

bakteri yang kemudian juga menyebabkan kerusakan atau kematian 

sel (Butkhup, 2011). Kebocoran intrasel bakteri ini menyebabkan 

keluarnya berbagai komponen sel seperti nukleus, mitokondria, 

lisosom, ribosom, badan golgi dan lainnya, yang mana organel sel 

tersebut berfungsi guna menjalankan siklus kehidupan sel dan 

mempertahankan fungsi normal kehidupannya, apabila hal tersebut 

terganggu maka sel bakteri tersebut pun akan rusak dan bakteri 
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menjadi lisis (Butkhup, 2011). Mekanisme flavonoid dalam 

menghambat metabolisme energi dengan cara menghambat 

penggunaan oksigen oleh bakteri. Flavonoid akan menghambat 

enzim sitokrom C reduktase sehingga metabolisme terhambat, 

sedangkan energy sendiri sangat dibutuhkan bakteri untuk 

biosintesis makromolekul (Cushnie and Lamb, 2005). Flavonoid 

sendiri juga suatu turunan senyawa fenol yang memiliki 

mekanisme antibakteri dengan mendenaturasi protein sel. Dimana 

terjadinya ikatan hidrogen yang terbentuk antara fenol dan protein 

mengakibatkan struktur protein menjadi rusak, yang kemudian 

akan segera terurai dan diikuti oleh penetrasi fenol ke dalam sel, 

sehingga akan menyebabkan terjadinya presipitasi dan denaturasi 

protein (Majewski, 2014). 

Zat lain yang juga terkandung di dalam bawang lanang 

yaitu minyak atsiri. Adapun mekanismenya sebagai antibakteri 

adalah dengan mempengaruhi membran sel bakteri dengan cara 

mengganggu fungsi membran sel bakteri. (Bobbalara, 2012). 

Dimana sifat minyak atsiri yang lipofilik akan melarutkan 

membran sel bakteri yang tersusun atas phospholipid, sehingga 

akan menyebabkan terganggunya transport aktif dan akan 

meningkatkan permeabilitas membran sel yang pada akhirnya akan 

menyebabkan lisisnya komponennya intra sel (Cavalieri, 2005). 

Namun, potensi minyak atsiri sebagai antijamur dikenal jauh lebih 

besar disbanding potensinya sebagai antibakteri (Benkeblia, 2004). 



29 
 
 

 
  

Saponin juga merupakan salah satu zat yang ditemukan 

pada bawang lanang, dimana mekanisme kerja saponin sebagai 

antibakteri yaitu dengan menyebabkan kebocoran protein dan 

enzim dari dalam sel (Madduluri, 2013). Saponin akan menurunkan 

tegangan permukaan dinding sel bakteri dan merusak permebialitas 

membran. Rusaknya membran sel ini akan dapat mengganggu 

kelangsungan hidup bakteri (Harborne, 2006).  

Kandungan zat lain dari bawang lanang yang juga 

berfungsi sebagai antibakteri adalah tanin, yang mana memiliki 

mekanisme kerja melalui reaksinya dengan membran sel, 

menginaktivasi enzim dan menginaktivasi fungsi materi genetik. 

Mekanisme kerjanya menginaktivasi enzim reverse transkriptase 

dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat terbentuk 

(Nuria et al, 2009). Tanin juga mempunyai target pada polipeptida 

dinding sel sehingga pembentukan dinding sel menjadi kurang 

sempurna. Hal ini yang akan menyebabkan sel bakteri menjadi lisis 

akibat adanya ketidakseimbangan tekanan osmotik maupun tekanan 

fisik sehingga sel bakteri akan mati (Sari, 2011).  

2.1.8. Metode Pengujian Antibakteri 

Uji antibakteri digunakan untuk mengukur kadar 

kerentanan dari suatu bakteri terhadap suatu jenis antibakteri 

(Turnidge, 2008). Adapun beberapa metode yang sering 

digunakan, yaitu:  
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A. Metode Difusi 

Pada metode ini zat antibakteri diletakan pada media 

perbenihan yang telah diinokulasi sebelumnya dengan bakteri, 

kemudian diinkubasi dan dihitung zona jernih disekitar zat 

antibakteri yang dinterpretasikan sebagai daya hambat 

pertumbuhan bakteri oleh zat antibakteri (Turnidge, 2008). 

Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan pada metode ini, 

yaitu: 

 

• Metode disc diffusion 

Metode ini bertujuan menentukan aktivitas zat antibakteri. 

Dimana cakram disk yang mengandung zat abakteri diletakan 

diatas media agar yang telah ditanami bakteri sebelumnya, 

kemudian diinkubasikan selama 24 jam atau lebih. Perhitungan 

zona hambat adalah zona yang berada di sekeliling cakram disk 

(Turnidge, 2008). Adapun efektivitas aktivitas antibakteri 

didasarkan pada pembentukan zona hambat yang ditunjukan pada 

tabel berikut:  

Tabel 2.5. Kriteria Respon Hambatan Pertumbuhan Bakteri 

 

 

 

 

                

                

                                                                                      (CLSI, 2016) 

Diameter Zona Terang  Kriteria Respon Hambatan  

≥ 20 mm  Sensitif 

15-19 mm  Intermediate 

≤ 14 mm  Resisten 
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• E-test 

Metode ini bertujuan mengukur kadar hambat minimum 

suatu zat antibakteri. Strip yang mengandung zat antibakteri 

yang mengandung kadar terendah sampai tertinggi diletakan 

pada media agar yang telah ditanami bakteri. Hambatan 

pertumbuhan bakteri dilihat dari apakah terdapat area jernih di 

sekitar strip atau tidak (Turnidge, 2008). 

 

• Ditch-plate technique 

Metode ini dilakukan dengan cara membuat potongan 

membujur pada media agar sehingga didapatkan bentukan seperti 

parit. Kemudian dapat diisi oleh zat antibakteri dan bakteri uji 

digoreskan kedalam parit (Turnidge, 2008). 

 

• Cup-plate technique 

Pada metode ini, media agar dibuat layaknya sumur dan 

ditanami bakteri, yang kemudian diberikan zat antibakteri pada 

sumur tersebut (Turnidge, 2008). 

 

• Gradient-plate technique 

Konsentrasi zat antibakteri pada metode ini bervariasi. Pada 

media agar yang sudah dicairkan ditambahkan zat antibakteri, 

campuran tersebut kemudian dimasukkan ke dalam cawan petri 
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dan diletakan dalam posisi miring. Inkubasi selama 24 jam agar zat 

antibakteri dapat berdifusi maksimal. Bakteri yang diuji kemudian 

digoreskan pada plate mulai dari konsentrasi tinggi ke rendah. 

Hasilnya dapat diinterpretasikan sebagai panjang total 

pertumbuhan bakteri maksimal yang mungkin dibandingkan 

dengan panjang pertumbuhan aktual hasil goresan (Turnidge, 

2008). 

 

B. Metode Dilusi 

Metode dilusi bertujuan untuk menentukan zat antibakteri 

yang dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan atau 

membunuh bakteri yang akan diuji. Hasil pengamatan metode ini 

dapat diukur dengan kriteria KHM dan KBM (Turnidge, 2008). 

Adapun secara umum terdapat 2 cara untuk metode ini, yaitu: 

 

• Metode dilusi cair/ broth dilution test 

Metode ini dilakukan dengan cara mengencerkan 

zat antibakteri, kemudian bakteri ditambahkan kedalam berbagai 

konsentrasi zat antibakteri yang diuji pada media cair. Setelah itu 

diinkubasikan selama 18-24 jam dan diamati pertumbuhan bakteri 

yang ada dengan cara melihat kekeruhan dari larutan pada tabung 

masing-masing konsentrasi. Larutan uji yang terlihat jernih tanpa 

adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM 

(Turnidge, 2008).   
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• Metode dilusi padat/ solid dilution test 

Pada metode ini, zat antibakteri yang diuji akan 

digabungkan ke dalam medium agar yang sebelumnya telah 

ditanami bakteri diatas permukaannya. Konsentrasi dari masing-

masing zat antibakteri dibagi dengan menjadi beberapa kotak atau 

bagian yang sama. Kemudian selanjutnya diinkubasikan selama 24 

jam atau lebih dan dihitung pertumbuhan dari bakteri yang diuji 

tersebut. Media yang tetap terlihat jernih setelah masa inkubasi 

tersebut ditetapkan sebagai KBM (Turnidge, 2008). 

 

2.1.9. Kadar Hambat Minimal dan Kadar Bunuh Minimal 

2.1.9.1. Kadar Hambat Minimal 

Aktivitas antibakteri ditentukan oleh spektrum kerja, cara 

kerja dan ditentukan pula oleh KHM. KHM merupakan kadar 

minimum dari suatu zat yang mempunyai efek daya hambat 

pertumbuhan mikroorganisme (ditandai dengan tidak adanya 

kekeruhan pada tabung, yang menandakan tidak adanya 

pertumbuhan bakteri di dalamnya), setelah itu diinkubasikan 

dengan suhu 37°C selama 18-24 jam (Kuete et al., 2011). 

Penetapan KHM dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : 

A. Cara cair 

Pada cara ini digunakan media cair yang telah 

ditambahkan zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 
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atau jamur dengan dilakukan pengenceran dengan kadar tertentu 

lebih dahulu kemudian diinokulasikan biakan bakteri atau jamur 

dalam jumlah yang sama. Respon zat uji ditandai dengan 

kejernihan atau kekeruhan pada tabung setelah diinkubasi 

(Kuete et al., 2011). 

 

B. Cara padat 

Pada cara ini digunakan media padat yang telah 

dicampur dengan larutan zat uji dengan berbagai konsentrasi. 

Dengan cara ini satu cawan petri dapat digores lebih dari satu 

jenis mikroba untuk memperoleh nilai KHM. Aktivitas 

antimikroba dari ekstrak tanaman diklasifikasikan kuat jika nilai 

KHM < 100 µg/mL, sedang jika 100 > KHM ≤ 625 µg/mL dan 

lemah jika nilai KHM > 625 µg/mL (Kuete et al., 2011). 

 

2.1.7.2. Kadar Bunuh Minimal 

KBM merupakan kadar terendah dari antimikroba yang 

dapat membunuh bakteri (ditandai dengan tidak tumbuhnya 

kuman pada medium padat) atau pertumbuhan koloninya kurang 

dari 0,1% dari jumlah koloni inokulum awal (original 

inoculum/OI) pada medium padat yang telah dilakukan 

penggoresan sebanyak satu ose sebelumnya (Kuete et al., 2011). 
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2.1.10. Konsentrasi Acuan Pengujian Antibakteri 

Berdasarkan data penelitian Damayanti, Maya, 2014 yaitu 

“Uji Efektivitas Larutan Bawang Putih (Allium sativum L) 

Terhadap Pertumbuhan Bakteri P. acnes Secara In Vitro” 

dengan menggunakan ektrak etanol 96% dengan rentang 

konsentrasi 5%, 20%, 55%, 75%, 100%. Uji daya hambat 

dilakukan dengan metode disc diffusion secara triplo. Pada 

penelitian ini didapatkan bahwa ekstrak etanol larutan bawang 

putih mampu menghambat pertumbuhan bakteri P. acnes. 

Didapatkan respon hambatan sedang pada konsentrasi 55% 

dengan rata-rata diameter 17,67 mm dan 75% dengan rata-rata 

diameter 19 mm, dan pada konsentrasi 100% dengan rata-rata 

diameter 23 m didapatkan respon hambatan kuat. 

Berdasarkan data penelitian Rahmanita, Prastiti, 2015 yaitu 

“Uji Daya Antimikroba Ekstrak Etanol Bawang Putih (Allium 

sativum L) Terhadap Bakteri Corynebacterium diphteriae 

Secara In Vitro” menggunakan metode dilusi tabung dengan 

rentang konsentrasi ekstrak 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 

3,125%, 1,56%, 0,78%, 0,39%, 0,19%. Didapatkan KHM pada 

konsentrasi 1,56% dan KBM pada konsentrasi 12,5%. Pada 

penelitian ini disimpulkan bahwa ekstrak etanol bawang putih 

terbukti memiliki efek antimikroba terhadap bakteri 

Corynebacterium diphteriae. 
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2.1.11. Data Klinis Mengenai Efek Samping dan Toksisitas 

Secara umum bawang putih bisa dikategorikan sebagai 

bahan yang non toxic. Efek lanjutan yang pernah dialami 

manusia meliputi sensasi terbakar di mulut dan sauran cerna, 

mual, muntah dan diare (Barnes et al., 2007). 

Sebuah studi meta-analisis dari 13 randomised, double-

blind, placebo-controlled trials, dimana 10 diantaranya 

mengamati efek dari bubuk bawang putih yang telah di 

standardisasi pada dosis 600-900 mg/hari selama 8-24 minggu, 

dilaporkan bahwa efek lanjutan terdokumentasikan pada studi 

tersebut. Efek lanjutan yang dilaporkan meliputi nafas aroma 

bawang, aroma badan dan gangguan pencernaan (Barnes et al., 

2007). 

Potensi bahan allergen dari bawang putih cukup mudah 

untuk dikenali, beberapa diantaranya yaitu diallyl disulfide, 

allylpropyl sulfide dan allicin. Beberapa laporan mengenai 

kejadian alergi dibidang dermatologis juga pernah dilaporkan 

diantaranya yaitu kasus dermatitis kontak alergi akibat kerja, 

alergi karena aroma bawang yang dimasak, kasus dermatitis 

artefacta seorang individu berusia 19 tahun (Barnes et al., 

2007). 

Pemberian pada hewan coba tikus yang mengalami 

hipertensi dan diberi dosis ekstrak 0,25-0,5 mL/kg selama 6 jam 

dalam 28 hari menghasilkan data bahwa hewan coba mengalami 
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berbagai gejala diantaranya denyut nadi tidak menentu, EKG 

abnormal, penurunan berat badan, letargis, dehidrasi dan kulit 

yang lebih lembut pada bagian kaki depan dan kaki belakang 

(Barnes et al., 2007). Efeknya dapat muncul lebih sering bila 

menerima dosis tersebut 2-3 kali dalam sehari. Dalam sebuah 

studi toksisitas akut ekstrak bawang putih pada tikus dan mencit 

dilaporkan bahwa nilai LD50 dari beberapa rute pemberian yaitu 

melalui per oral, injeksi intraperitoneal, injeksi intravena 

didapatkan sebesar 30 mL/kg (Barnes et al., 2007). Sebuah studi 

toksistas kronis pada tikus yang diberi ekstrak bawang putih 

2g/kg sebanyak 5 kali dalam seminggu selama 6 bulan 

dilaporkan tidak mengalami gejala toksisitas (Barnes et al., 

2007). 


