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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Chromolaena odorata 

2.1.1 Taksonomi Chromolaena odorata 

 Berdasarkan taksonominya, klasifikasi kirinyuh menurut Global Invasive 

Species Database (modifikasi terakhir 16 Agustus 2010) adalah sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Sub Kelas  : Asteridae 

Ordo   : Asterales 

Famili  : Asteraceae 

Genus  : Austtroeupatorium 

Spesies  : Chromolaena odorata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Bebeja, 2016) 

 

2.1.2 Etiologi dan Penyebaran Chromolaena odorata 

Kirinyuh merupakan tumbuhan asli Amerika bagian selatan (McFadyen et 

al.,2003). Tumbuhan ini sengaja diintroduksi ke Calcuta (India) sebagai tumbuhan 

hias pada tahun 1840-an yang kemudian menyebar ke Myanmar, Assam, 

Benggala dan Srilanka pada tahun 1920 (Tjitrosemito, 1997). Setelah itu kirinyuh

Gambar 2. 1 Tanaman Kirinyuh (Chromolaena odorata) 
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dengan cepat tersebar luas ke Asia Tenggara. Di Indonesia, kirinyuh pertama kali 

dilaporkan pada tahun 1934 dari koleksi herbarium di Lubuk Pakam Sumatera 

Utara oleh Van Meer Mohr dan saat ini masih berada di Herbarium Bogoriense 

Bogor. Saat ini, peneybaran kirinyuh meliputi seluruh wilayah Indonesia mulai 

dari Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara Timur, dan beberapa daerah lainnya 

(Tjitrosemito, 1999). 

2.1.3 Morfologi Chromolaena odorata  

Kirinyuh adalah tumbuhan perdu dengan tinggi 1,5 – 2 meter dan kadang 

mencapai 6 – 7 m apabila terdapat pohon-pohon yang menompangnya. Tumbuhan 

bersifat herba pada waktu masih muda, kemudian berkayu dan bercabang-cabang 

banyak. Batang hijau, berbentuk silindris dan sedikit berbulu. Daun berhadapan, 

berbentuk bulat telur dengan ujung runcing, bergerigi kasar atau hampir rata dan 

permukaannya berbulu halus (Tjitrosoedirdjo, 1989). 

Kirinyuh berkembang biak dengan bijinya (Tjitrosoedirdjo, 1998). Pada 

tingkat kepadatan yang tinggi, seperti di Pantai Gading, tumbuhan ini dapat 

menghasilkan sekitar 10
9

 biji/ha. Pelepasan buah sangat memerlukan kondisi 

cuaca yang kering dan berangin. Penyebaran buah secara khas dilakukan oleh 

angin dan mungkin juga oleh binatang (Binggeli, 1997). 

2.1.4 Kandungan Kimia Chromolaena odorata  

Menurut Hadi, dkk (2000), bahwa dalam ekstrak daun kirinyuh 

(Chromolaena odorata) terdapat 66% senyawa monoterpene dan 28% 

sesquiterpene. Selain itu, kirinyuh juga mengandung 11-17% α-pinene, 12,5-

24,8% cymene, serta 10,6% thymyl acetate. 

Gulma kirinyuh (Chromolaena odorata) sangat berbahaya bagi 

kelangsungan hidup petani. Apabila gulma ini dikonsumsi oleh lembu atau jenis 

ternak yang lain, maka ternak-ternak ini akan mati, karena daya racun gulma ini 

menyebabkan kerusakan pada hati (Vanderwoude dalam Prawiradiputra, 2007). 

2.1.5 Aktivitas Antibakteri Chromolaena odorata 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mardyani, dkk (2016) ekstrak 

daun kirinyuh mempunyai aktivitas antibakteri dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus sp. Hasil ini diperoleh dari uji sensitivitas dengan 

menggunakan metode in vitro. Hal ini dibuktikan dengan terbentuknya zona 



7 

 

 
 

hambat di sekitar kertas cakram yang telah disebar Staphylococcus sp. dengan 

kepadatan 10
8
CFU/mL. Diameter zona hambat yang terbentuk pada konsentrasi 

ekstrak dari beberapa percobaan, yang masuk dalam kategori zona hambat yaitu 

jika lemah (< 5 mm), dan jika kuat (10-20 mm) (Dewi, 2010). Dalam percobaan 

yang dilakukan yaitu dengan konsentrasi ekstrak 20.000 ppm dengan diameter 

zona hambat 17,37 mm. Diketahui bahwa kemampuan daya hambat ekstrak daun 

kirinyuh terhadap bakteri Staphylococcus sp. yaitu tergolong kuat (Dewi, 2010). 

Kemampuan ekstrak daun Chromolaena odorata dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri dapat menunjukkan terdapat potensi antibakteri yang dapat 

digunakan dalam pengobatan infeksi bakteri. 

 

2.2 Tinjauan Rhoeo discolor 

2.2 1 Taksonomi Rhoeo discolor 

Menurut Imron (2006) dalam sistematika (taksonomi) tumbuhan, 

kedudukan tanaman nanas kerang diklasifikasikan sebagai berikut: 

Divisi  : Spematophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Bangsa  : Bromeliales 

Suku  : Bromeliaceae 

Marga  : Rhoeo 

Jenis  : Rhoeo discolor. 

 

 

 

 

 

 

 

Anonim (2015) 

 

 

Gambar 2. 2 Tanaman Nanas Kerang (Rhoeo discolor.) 
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2.2.2 Etiologi dan penyebaran Rhoeo discolor 

Di meksiko, obat tradisional banyak digunakan sejajar dengan obat 

modern. rhoeo discolor, yang nama taksonomi modernnya diterima adalah 

tradescantia spathacea, dan juga dikenal sebagai "ungu maguey", berasal dari 

daerah tropis di teluk meksiko, Karibia dan pesisir amerika tengah. Telah 

menyebar ke banyak daerah lain di seluruh dunia. Daunnya telah digunakan dalam 

budaya asli daerah, yang banyak dikonsumsi di infus atau kontak langsung dengan 

kulit, rhinitis alergi yang menusuk, mikosis superfisial, borok, sebagai agen 

antiinflamasi dan dermatologis spektrum luas, dan juga sebagai terapi kanker 

(Gonzales, 2003). sifat ini telah dikaitkan dengan kandungan molekul bioaktif 

seperti antosianin (Idaka, 1987). keefektifan perawatan tradisional dengan 

perubahan warna rhoeo telah dibagi di antara masyarakat, namun belum pernah 

mengalami informasi ilmiah sistematis mengenai tanaman ini diperlukan untuk 

memastikan efek samping tidak mengatasi manfaat (Gonzalez, 2002). 

2.2.3 Morfologi Rhoeo discolor 

Tumbuhan ini berupa semak, tinggi 40-60 cm dengan batang: kasar, 

pendek, arah tumbuh tegak lurus (erectus), warna cokelat. Daun berupa daun 

tunggal, bangun daun seperti pedang (ensiformis), ujung daun runcing (acutus), 

pangkal daun rata (truncatus) memeluk batang, tepi daun rata (integer), panjang 

daun 25-30 cm, lebar 3-6 cm, daging daun tipis lunak (herbaceous), permukaan 

daun licin suram (laevis opacus), tulang daun sejajar (rectivernis), permukaan atas 

daun hijau, permukaan bawah daun merah kecokelatan (ungu). Daun tanaman ini 

biasa dijadikan preparat segar untuk pengamatan sel dan jaringan (Regina, 2011). 

2.2.4 Kandungan kimia Rhoeo discolor 

Rhoeo discolor mempunyai kandungan metabolit yang tinggi, seperti 

flavonoid, saponin, karotenoid, antosianin, terpenoid, asam ferulat, asam 

klorogenat, asam vanillat dan juga asam p-koumarat dan senyawa steroid, 

walaupun sebagian besar fitokomposisi masih belum jelas (Rosales dkk, 2008). 
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2.2.5 Aktivitas antibakteri Rhoeo discolor 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Imron W (2004), uji aktivitas 

antibakteri dengan ekstrak daun nanas kerang diperoleh dari maserasi serbuk 

kering menggunakan pelarut petroleum eter dan etanol 80%, kemudian ekstrak 

yang diperoleh dipekatkan dengan evaporator sehingga diperoleh ekstrak kental. 

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan berbagai seri kadar ekstrak, yaitu 

konsentrasi 2,5; 5; 10 dan 20% dengan metode difusi sumuran. Hasil uji aktivitas 

menunjukkan bakwa ekstrak petroleum eter tidak mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap S aureus dan E. coli. Sedangkan pada ekstrak etanol sudah memberikan 

hambatan pertumbuhan terhadap S. aureus dan E. coli pada kadar terkecil yaitu 

2,5% dengan diameter hambatan berturut-turut 7,24 mm dan 6,84 mm. 

 

2.3 Tinjauan Bakteri Escherichia coli 

2.3.1 Klasifikasi Bakteri Escherichia coli 

 

 

  

 

 

 

 

 Berikut sistematika bakteri Escherichia  coli (Dwidjoputro, 1998): 

Kingdom : Prokaryota 

Divisi  : Bacteriophyta 

Kelas  : Bacteria 

Bangsa  : Eubacteriales 

Suku  : Bacteriaceae 

Marga  : Escherichia 

Jenis  : Escherichia coli 

Gambar 2. 3 Escherichia coli 
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2.3.2 Tinjauan Singkat Bakteri Escherichia coli 

Escherichia berbatang pendek. Pada genus Escherichia, terdapat satu 

spesies bakteri yang sering diisolasi dari spesimen klinik, yaitu Escherichia coli. 

Escherichia coli lebih sering digunakan sebagai objek dalam penelitian ilmiah 

dibandingkan dengan mikroorganisme yang lain (Tim Mikrobiologi FK UB, 

2003). Habitat utamanya adalah usus manusia dan hewan. Escherichia coli 

dipakai sebagai organisme indikator, karena jika terdapat dalam jumlah yang 

banyak menunjukkan bahwa pangan atau air telah mengalami pencemaran 

(Gaman, 1992).  

2.3.3 Morfologi Bakteri Escherichia coli 

Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif, berbentuk batang 

dengan panjang sekitar 2 mikrometer dan diameter 0,5 mikrometer, bersifat 

anaerob fakultatif, biasanya dapat bergerak dan tidak membentuk spora. Bakteri 

ini umumnya hidup pada rentan 20-40
o
C, optimum pada 37

o
C. (Gaman, et al., 

1992). pH optimum untuk pertumbuhannya adalah pada 7,0-7,5. Bakteri ini relatif 

sangat sensitif terhadap panas dan dpat diinaktifkan pada suhu pasteurisasi 

makanan atau selama pemasakan makanan (Supardi dan Sukamto, 1999).  

Bakteri Escherichia coli berbentuk batang pendek (kokobasil), Gram 

negatif; ukuran 0,4-0,7 mikrometer x 1,4 mikrometer; sebagian besar gerak positif 

dan beberapa strain mempunyai kapsul, fakultatif anaerob, tumbuh baik pada 

media sederhana. Dapat melakukan fermentasi laktosa dan fermentasi glukosa 

serta menghasilkan gas (Chatib, 2010). 

2.3.4 Patogenesis Bakteri Escherichia coli 

Escherichia coli merupakan bakteri yang secara normal terdapat di dalam 

usus dan berperan dalam proses pembusukan makanan. Keberadaan bakteri ini 

merupakan parameter ada tidaknya materi fekal di dalam suatu habitat khususnya 

air. Escherichia coli adalah salah satu jenis bakteri yang ada dalam tinja manusia 

dan dapat mengakibatkan gangguan pencernaan seperti diare (Gaman dkk, 1992). 

Diare merupakan buang air besar (defekasi) dengan tinja berbentuk cair 

atau setengah cair (setengah padat), kandungan air tinja lebih banyak dari 

biasanya lebih dari 200 g atau 200 ml/24 jam. Diare dapat dibedakan 3 jenis 

sesuai gejala klinisnya. Yang pertama diare akut, diare ini onset gejalanya tiba-
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tiba dan berlangsung  kurang dari 14 hari. Sedangkan diare kronik yaitu diare 

yang berlangsung lebih dari 14 hari. Diare dapat disebabkan infeksi maupun non 

infeksi. Diare infeksi dapat disebabkan virus, bakteri, dan parasit. Dari penyebab 

diare yang terbanyak adalah diare infeksi (Lung E, 2003). Beberapa faktor diare 

yang disebabkan oleh infeksi yaitu makanan atau minuman terkontaminasi, 

berpergian, merupakan petunjuk penting mengidentifikasikan pasien beresiko 

tinggi untuk diare infeksi (Ciesla WP, 2003). 

Terapi yang paling penting yaitu memberikan rehidrasi yang adekuat. 

Antidiare dihindari untuk penyakit yang parah (Rania HAA, 2002). Jika terapi 

intra vena diperlukan, infus Normal saline atau Ringer laktat harus diberikan dan 

status hidrasi harus dimonitor dengan baik. Pemberian antibiotik di indikasikan 

pada pasien dengan gejala dan tanda diare infeksi seperti demam, feses berdarah, 

kontaminasi lingkungan, diare persisten, diare pada pelancong. Pemberian 

antibiotik secara empiris dapat dilakukan seperti pemberian antibiotik 

ciprofloksasin dan tetrasiklin (Zein dkk, 2004). 

 

2.4 Tinjauan Bakteri Staphylococcus aureus 

2.4.1 Klasifikasi Bakteri Staphylococcus aureus 

Domain : Bacteria 

Kingdom : Eubacteria 

Divisi  : Firmicutes 

Kelas  : Cocci 

Ordo  : Bacillales 

Famili  : Staphylococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Spesies : Staphylococcus aureus 

 

 

 

Gambar 2. 4 Staphyllococcus aureus 
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2.4.2 Tinjauan Singkat Bakteri Staphylococcus aures 

Bakteri staphylococcus kali pertama dikenal oleh Pasteur (1880) dan 

Ogston (1881). Selanjutnya, Becker (1883) berhasil melakukan biakan murni. 

Dalam genus Staphylococcus terdapat tiga macam spesies yaitu: Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus saprophyticus. Bakteri 

golongan Staphylococcus memiliki bentuk yang bulat dan tersusun bergerombol 

seperti anggur (Tim Mikrobiologi FK UB, 2003). 

2.4.3 Morfologi Bakteri Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus berbentuk kokus dengan diameter 0,4-1,2 

mikrometer (rata-rata 0,8 mikrometer), Gram positif, mengeluarkan endotoksin, 

tidak bergerak, tidak mampu membentuk spora, fakultatif anaerob, merupakan 

flora normal pada kulit dan saluran pernapasan bagian atas (Entjang, 2003).  

Hasil pewarnaan yang berasal dari perbenihan padat akan memperlihatkan 

susunan bakteri yang bergerombol seperti buah anggur, sedangkan yang berasal 

dari perbenihan cair bisa terlihat bentukan kuman yang lepas sendiri-sendiri, 

berpasangan atau rantai pendek (Tim Mikrobiologi FK UB, 2003). Beberapa galur 

dari Staphylococcus dapat membentuk kapsul dan medium perbenihan yang 

mengandung bikarbonat yang dapat merangsang pembentukan kapsul ini (Tim 

Mikrobiologi FK UB, 2003).  

2.4.4 Patogenesis Bakteri Staphycoccus aureus 

Staphylococcus aureus merupakan kuman yang patogen bersifat invasif 

pada manusia dan dapat menimbulkan infeksi bernanah dan abses. Infeksi tersebut 

akan lebih berat apabila menyerang anak-anak, usia lanjut dan orang yang 

mempunyai daya tahan tubuh yang menurun. Namun, Staphylococcus aureus 

sering menimbulkan infeksi nosokomial di rumah sakit (Entjang, 2003). 

Menurut  (WHO,  2002)  infeksi nosokomial adalah infeksi yang didapat 

oleh pasien selama dirawat  dirumah  sakit  akibat terjadinya  perpindahan  

mikroorganisme melalui petugas kesehatan maupun alat yang digunakan  saat  

mengobati  pasien  maupun disebabkan oleh mikroorganisme yang sudah ada  

dalam  tubuh  pasien.  

Terapi ringan yang terjadi di luar rumah sakit dapat diberikan Penisilin G. 

Pada penderita yang alergi terhadap penisilin, dapat diberikan sefalosporin, 
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eritromisin, linkomisin, atau klindamisin. Terapi yang dianjurkan untuk kasus 

infeksi bakteri Staphylococcus aureus akibat infeksi nosokomial yang telah 

resisten terhadap methicillin dapat diberikan antibiotika generasi baru dari 

sefalosporin yang tahan terhadap bakteri MRSA (Methicillin Resistant 

Staphylococcus aureus) (Patel et al, 2015), dapat juga diberikan vankomisin dan 

rifampisin, asal dalam bentuk kombinasi dengan antibiotika lainnya. Apabila 

diberikan tersendiri akan cepat terjadi resistensi. Jenis resisten metisilin, biasanya 

juga resisten terhadap oksasilin, kloksasilin dan sefalosporin (Chatib, 2010). 

 

2.5 Tinjauan Kloramfenikol 

Sinonim kloramfenikol adalah dichloroasetamide, amphicol, anacetin, 

fenicol, cloramicol, cloromycetin, kemicetine, (Winholdz, 1983). Merupakan 

hablur halus berbentuk jarum atau lempeng memanjang; putih sampai putih 

kelabu atau putih kekuningan; tidak berbau; rasa sangat pahit. Larut dalam lebih 

kurang 400 bagian air, dalam 2,5 bagian etanol (95%) P dan dalam 7 bagian 

propilenglikol P; sukar larut dalam kloroform P dan dalam eter. Dapat menyerap 

sinar Ultraviolet didalam air pada panjang gelombang 278 nm. Berkhasiat sebagai 

antibiotikum (Ditjen POM, 1979). Memiliki rumus molekul C11H12Cl2N2O5 dan 

rumus bangun, seperti yang ditunjukkan pada gambar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber: USP, 2006) 

Kloramfenikol digunakan sebagai antibiotik bersifat bakteriostatik dan 

mempunyai spektrum luas. Merupakan obat pilihan untuk pengobatan demam 

tifoid akut yang disebabkan oleh salmonella sp. kloramfenikol pada awalnya 

diisolasi dari Streptomyces venezuelae  yang pertama kalinya diisolasi oleh 

Gambar 2. 5 Rumus bangun Kloramfenikol 
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Burkholder pada tahun 1947 dari contoh tanah yang diambil dari Venezuela, 

sekarang telah dapat dibuat melalui sintesis total, yang metodenya relatif lebih 

sederhana dan biayanya lebih murah. Kloramfenikol efektif terhadap riketsia dan 

konjungtivis akut yang disebabkan oleh mikroorganisme, termasuk Pseudomonas 

sp kecuali Pseudomonas aeruginosa. Senyawa ini juga efektif untuk pengobatan 

infeksi berat yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif. 

Penyerapan obat melalui saluran cerna cukup baik (75-90%), kadar plasma 

tertinggi dicapai dalam 2-3 jam. Waktu paruh kloramfenikol pada orang dewasa ± 

3 jam, sedang pada bayi dibawah 1 bulan 12-24 jam (Siswandono dkk, 1995). 

Efek samping yang ditimbulkan kloramfenikol antara lain adalah depresi 

sumsum tulang belakang, yang menimbulkan kelainan darah yang serius, seperti 

anemia aplastik, granulositopenia, trombositopenia. Selain itu, obat ini juga dapat 

menyebabkan gangguan saluran cerna dan reaksi hipersensitivitas. Oleh karena itu 

kloramfenikol tidak boleh digunakan untuk pengobatan infeksi yang bukan 

indikasinya, seperti influenza, infeksi kerongkongan atau untuk pencegahan 

infeksi (Siswandono dkk, 1995 ; Watimena dkk, 1999). 

 

2.6 Aktivitas Antibakteri dari Metabolit Sekunder 

2.6.1 Alkaloid 

Alkaloid merupakan senyawa yang mengandung nitrogen yang bersifat 

basa dan mempunyai aktifitas farmakologis (Lumbanraja, 2009). Bagi tumbuhan, 

alkaloid berfungsi sebagai senyawa racun yang melindungi tumbuhan dari 

serangga atau herbivora (hama dan penyakit), pengatur tumbuh atau sebagai basa 

mineral untuk mempertahankan keseimbangan ion. Umumnya alkaloid 

merupakan senyawa padat, berbentuk kristal, tidak berwarna dan mempunyai rasa 

pahit. Mekanisme kerja alkaloid sebagai antibakteri yaitu menghambat sintesis 

DNA dan RNA bakteri (Cushnie, 2014).  

2.6.2 Flavonoid 

Flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang menunjukkan 

berbagai aktivitas biologis seperti antimikroba, antiinflamasi, analgesik, 

antialergi, sitostatik dan antioksidan (Hodek dkk, 2002). Flavonoid merupakan 
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senyawa fenol, turunan fenol bekerja sebagai antiseptik dan disinfektan dengan 

cara denaturasi dan koagulasi protein sel bakteri (Sari dkk, 2010). 

Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri adalah membentuk 

senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut sehingga dapat 

merusak membran sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler 

(Ngajow, 2013). Flavonoid juga berperan dalam menghambat metabolisme 

energi. Senyawa ini akan mengganggu metabolisme energi dengan cara yang 

mirip dengan menghambat sistem respirasi, karena dibutuhkan energi yang cukup 

untuk penyerapan aktif berbagai metabolit dan untuk biosintesis makromolekul 

(Ngajow, 2013). 

2.6.3 Polifenol 

Polifenol adalah kelompok zat kimia yang ditemukan pada tumbuhan. Zat 

ini mempunyai tanda khas yaitu banyak gugus fenol dalam molekulnya. Senyawa 

fenol dalam tanaman dibagi dalam 3 kelompok besar yaitu asam fenol, flavonoid 

dan tanin (Kunaepah, 2008). Berdasarkan penelitian Alberto et al. (2006), efek 

antibakteri dari polifenol pada kulit apel dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen pada manusia yaitu Escherichia coli, Staphylococcus aureus dan 

beberapa bakteri patogen lainnya. Mekanisme penghambatan antibakteri polifenol 

antara lain adalah dengan cara :  

1. Mengganggu pembentukkan dinding sel. Pada konsentrasi rendah, 

molekul fenol lebih hidrofobik, dapat mengikat daerah hidrofobik 

membran protein dan  dapat melarut pada fase lipid dari membran bakteri.  

2. Bereaksi dengan membran sel. Komponen bioaktif fenol dapat 

mengakibatkan lisis sel dan menyebabkan denaturasi protein, menghambat 

pembentukan protein sitoplasma dan asam nukleat serta menghambat 

ikatan ATP-ase pada membran sel (Kunaepah, 2008). 

 

2.7 Metode Pengujian Antibakteri 

2.7.1 Metode Difusi 

Pada metode difusi, penentuan aktivitas didasarkan  pada kemampuan 

difusi  dari zat antimikroba  dalam  lempeng  agar  yang  telah  diinokulasikan  

dengan  mikroba  uji. Hasil pengamatan yang akan diperoleh berupa ada atau 
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tidak nya zona hambatan yang akan terbentuk di sekeliling zat antimikroba pada 

waktu tertentu masa inkubasi (Brooks dkk, 2007). 

Pada metode ini dapat dilakukan dengan 3 cara,yaitu :  

1) Cara Cakram (Disc)  

Prinsip dari metode difusi cakram adalah sebagai berikut. Obat dijenuhkan ke 

dalam kertas cakram. Kertas cakram yang  mengandung obat tertentu ditanam 

pada media perbenihan agar padat yang telah dicampur dengan mikroba yang 

diuji, kemudian diinkubasikan 37
O
C selama 18-24 jam. Selanjutnya diamati 

adanya area jernih disekitar kertas cakram yang menunjukkan tidak adanya 

pertumbuhan mikroba. Untuk mengevaluasi hasil uji kepekaan tersebut (apakah 

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

seperti berikut ini, yaitu: 

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

jernih disekitar cakram dengan tabel standar yang dibuat oleh NCCLS 

(National Committee for Clinical Laboratory Standard). Dengan tabel 

NCCLS ini dapat diketahui kriteria sensitif, intermediet dan resisten. 

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

yang terjadi antara bakteri kontrol yang sudah diketahui kepekaannya 

terhadap obat tersebut dengan isolat bakteri yang diuji. Pada cara ini, 

prosedur uji kepekaan untuk bakteri kontrol dan bakteri uji dilakukan 

bersama-sama dalam satu piring agar (Tim Mikrobiologi FK UB, 2003). 

 

Diameter zona hambat     Respon hambatan pertumbuhan bakteri 

> 20 mm                                     Kuat 

16 mm – 20 mm                         Sedang 

10 mm – 15 mm                         Lemah 

< 10 mm                                     Tidak ada 

 

Tabel II. 1 Klasifikasi Bakteri (Hariana, 2007). 

Prosedur Difusi Cakram (Lesmana, 2006): 

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

diketahui identitasnya dalam 0.5 ml kaldu Brain Heart Infussion (BHI). 

Inkubasi pada suhu 35
O
C sampai mencapai kekeruhan yang sesuai 
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dengan standar McFarland 0,5. Penyesuaian kekeruhan dilakukan dengan 

menambahkan larutan NaCl pada biakan kaldu. Terdapat cara lain yaitu 

dengan membuat suspensi kuman dari biakan pada lempeng agar non-

selektif (blood agar) yang berumur 18-24 jam dalam larutan garam faal 

dan menyesuaikan kekeruhannya dengan standar Mc Farland 0,5. 

2) 15 menit setelah dilakukan penyesuaian kekeruhan, suspensi kuman 

diambil dengan menggunakan kapas lidi steril. Kapas lidi diputar 

beberapa kali kemudian ditekankan ke dinding bagian dalam tabung 

untuk menghilangkan kelebihan inokulum dari biakan kaldu. 

3) Kapas lidi ditanam ke lempeng agar Mueller Hinton Agar dengan cara 

mengusapkannya pada seluruh permukaan lempeng agar. Prosedur 

tersebut dilakukan dengan memutar posisi lempeng agar 60
O
 agar seluruh 

permukaan terinokulasi rata. 

4) Sejumlah cakram antibiotika disiapkan dan diletakkan satu demi satu di 

atas agar biakan secara manual. Setelah itu, cakram antibiotika diletakkan 

perlahan dengan pinset untuk memastikan seluruh permukaan 

bersentuhan sempurna dengan permukaan agar yang mengandung biakan 

kuman.  

5) Lempeng agar dibalik dan dalam waktu tidak lebih dari 30 menit 

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

6) Hasil pengujian dibaca dengan mengukur zona hambatan yang 

diperlihatkan oleh biakan tersebut. 

Metode cakram kertas ini memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihannya  adalah  mudah  dilakukan,  tidak  memerlukan  peralatan  khusus  

dan relatif  murah.  Sedangkan  kelemahannya  adalah  ukuran  zona  bening  yang 

terbentuk tergantung oleh kondisi inkubasi, inokulum, predifusi dan preinkubasi 

serta  ketebalan  medium. (Bonang, 1992 dan Pelczar dkk, 1988). Apabila  

keempat  faktor  tersebut  tidak  sesuai  maka hasil  dari  metode  cakram  disk  

biasanya  sulit  untuk  diintepretasikan. Selain  itu, metode  cakram  disk  ini  tidak  

dapat  diaplikasikan  pada  mikroorganisme  yang pertumbuhannya lambat 

(Bonang, 1992). 
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2)  Cara Parit (ditch)  

Suatu  lempeng  agar  yang  telah  diinokulasikan  dengan  bakteri  uji  

dibuat sebidang  parit.  Parit  tersebut  berisi  zat  antimikroba,  kemudian  

diinkubasi pada  waktu  dan  suhu optimum  yang  sesuai  untuk  mikroba  uji.  

Hasil pengamatan  yang  akan  diperoleh  berupa  ada  tidaknya  zona  hambat  

yang akan terbentuk di sekitar parit (Bonang, 1992). 

3)  Cara Sumuran (hole/cup)  

Pada  lempeng  agar  yang  telah  diinokulasikan  dengan  bakteri  uji  

dibuat suatu  lubang  yang  selanjutnya  diisi  dengan  zat  antimikroba  uji.  

Kemudian setiap  lubang  itu  diisi  dengan  zat  uji.  Setelah  diinkubasi  pada  

suhu  dan waktu  yang  sesuai  dengan  mikroba  uji,  dilakukan  pengamatan  

dengan melihat ada atau tidaknya zona hambatan di sekeliling lubang (Bonang, 

1992). 

2.7.2  Metode Dilusi 

 Metode dilusi  digunakan untuk menentukan KHM (Kadar Hambat 

Minimal) dan KBM (Kadar Bunuh Minimal) dari obat antimikroba. Prinsip dari 

metode dilusi yaitu menggunakan satu seri tabung reaksi yang diisi media cair dan 

sejumlah tertentu sel mikroba yang diuji. Kemudian masing-masing tabung diisi 

dengan obat yang telah diencerkan secara serial. Selanjutnya seri tabung 

diinkubasikan pada suhu 37
o
 C selama 18-24 jam dan diamati terjadinya 

kekeruhan pada tabung. Konsentrasi terendah obat pada tabung yang ditunjukkan 

dengan hasil biakan yang mulai tampak jernih adalah KHM dari obat. Selanjutnya 

biakan dari semua tabung yang jernih diinokulasikan pada media agar padat, 

diinkubasi selama 24 jam kemudian  diamati ada tidaknya koloni mikroba yang 

tumbuh. Konsentrasi terendah obat pada biakan padat yang ditunjukkan dengan 

tidak adanya pertumbuhan koloni mikroba adalah KBM dari obat terhadap bakteri 

uji. Untuk menentukan KHM obat, dapat juga dengan cara menggunakan medium 

agar padat yang disebut dengan metode E test (Tim Mikrobiologi FK UB, 2003). 

E-test merupakan metode  kuantitatif untuk  uji  antimikroba.  Metode  ini  

termasuk  gabungan  antara  metode  dilusi  dari antibakteri dan  metode  difusi  

antibakteri  kedalam  media.  Metode  ini  dilakukan  dengan  menggunakan strip  
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plastic  yang sudah  mengandung  agen  antibakteri dengan  konsentrasi  terendah  

sampai konsentrasi  tertinggi  diletakan  pada  media  agar  yang  telah  ditanami  

mikroorganisme. Hambatan  pertumbuhan  mikroorganisme  bisa  diamati  dengan  

adanya  area jernih  di  sekitar strip tersebut (Prayoga, 2013). 

2.7.3 Metode Bioautografi 

  MetodeBioautografi adalah suatu metode pendeteksian untuk menemukan 

suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir 

aktivitas antimikroba tersebut pada suatu kromatogram (Choma, 2010). 

  Bioautografi merupakan metode paling efisien untuk mendeteksi komponen 

senyawa antimikroba, sebab dapat melokalisir aktivitas meskipun dalam senyawa 

aktif tersebut terdapat dalam bentuk senyawa kompleks dan dapat pula diisolasi 

langsung dari komponen yang aktif (Mustary dkk, 2011). Bioautografi dibagi 

menjadi 3 yaitu : 

a. Bioautografi kontak 

 Bioautografi kontak merupakan senyawa antimikroba yang 

dipindahkan dari lempeng KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan 

bakteri uji secara merata dan dilakukan kontak langsung (Dewanjee dkk, 

2014). 

b. Bioautografi Langsung (Deteksi KLT) 

 Metode Bioautografi langsung merupakan metode dimana 

mikroorganisme tumbuh secara langsung diatas lempeng KLT. Prinsip kerja 

dari metode ini adalah suspensi mikroorganisme uji dalam medium cair 

disemprotkan pada permukaan KLT dengan cara menghilangkan sisa-sisa 

eluen yang menempel pada lempeng kromatogram. Setelah itu di inkubasi 

pada suhu dan waktu tertentu (Dewanjee dkk, 2014). 

c. Bioautografi Perendaman  

 Bioautografi perendaman merupakan metode dimana medium agar 

telah diinokulasikan dengan suspensi bakteri kemudian dituang di atas 

lempeng KLT. Pada metode ini lempeng kromatografi yang telah dieluasi 

di letakkan dalam cawan petri, sehingga permukaan tertutup oleh medium 

agar yang berfungsi sebagai base layer. Setelah base layer memadat, 

dituangkan medium yang telah disuspensikan mikroba uji yang berfungsi 
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sebagai seed layer. Kemudian di inkubasi pada suhu dan waktu yang 

sesuai (Dewanjee dkk, 2014). 

 

2.8 Standar Mc. Farland 

 Standar Mc Farland digunakan untuk standarisasi perkiraan jumlah bakteri 

yang terdapat dalam larutan suspensi dengan membandingkan kejenuhan dari tes 

suspensi dengan standar Mc farland. Standar Mc Farland adalah sebuah larutan 

kimia dari BaCl2 dan H2SO4; reaksi antara kedua reaksi kimia tersebut 

menghasilkan lapisan endapan berupa BaSO4 (Anonim, 2014). Ketika dikocok 

dengan baik, kejenuhan dari sebuah standart Mc Farland dapat dibandingkan 

secara visual dengan sebuah suspensi bakteri yang diketahui konsentrasinya 

seperti tabel dibawah ini yaitu: 

   Standart       1% BaCl2        1% H2SO4      Perkiraan suspensi 

Mc Farland          (ml)               (ml)                  bakteri / ml 

       0,5                  0,05                9,95                     1,5 X 10
8
 

       1,0                  0,10                9,90                     3,0 X 10
8
 

       2,0                  0,20                9,80                     6,0 X 10
8
 

       3,0                  0,3                  9,7                       9,0 X 10
8
 

       4,0                  0,4                  9,6                       1,2 X 10
9
 

       5,0                  0,5                  9,5                       1,5 X 10
9
 

       6,0                  0,6                  9,4                       1,8 X 10
9
 

       7,0                  0,7                  9,3                       2,1 X 10
9
 

       8,0                  0,8                  9,2                       2,4 X 10
9
 

       9,0                  0,9                  9,1                       2,7 X 10
9
 

     10,0                  1,0                  9,0                       3,0 X 10
9
 

Tabel II. 2 Standar Mc Farland (Anonim, 2014). 

Sebelum digunakan, Standar Mc Farland harus di kocok dengan baik dan 

dipindahkan secara kuanti ke dalam tabung reaksi dimana yang digunakan untuk 

preparasi suspensi inokulum. Sekali dipindahkan secara kuanti, tabung reaksi 

harus di tutup dengan rapat untuk mencegah penguapan yang terjadi. Sebelum 

digunakan, kocok dengan baik untuk memastikan bahwa BaSO4 telah berdistribusi 

secara sempurna dalam larutan tersebut. Standar Mc Farland yang sering 

digunakan dalam Laboratorium Klinik Mikrobiologi adalah Standar Mc Farland 

0,5 yang setara dengan jumlah perkiraan suspensi bakteri sebesar 1,5 X 

10
8
CFU/ml, dimana standar tersebut merupakan dasar untuk percobaan 

kerentanan antimikroba dan percobaan hasil biakan media. 
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Prosedur: 

1. Campurkan standar Mc Farland pada vorteks untuk pengujian. Pastikan bahwa 

standar Mc Farland dipindahkan secara kuanti ke dalam tabung reaksi yang 

memiliki ukuran dan diameter yang sama seperti tabung reaksi yang digunakan 

untuk persiapan tes suspensi. 

2. Siapkan sebuah tes suspensi dengan perlakuan segar, biakan bersih dari tes 

organisme dan inokulasi ke dalam broth yang sesuai. 

3. Kemudian bandingkan secara visual kejenuhan dari tes suspensi dengan 

standar Mc Farland dengan membandingkan garis kejernihan pada kartu 

Wickerham. 

4. Apabila hasil tes suspensi tidak terlalu jenuh, maka inokulasi dengan 

penambahan organisme atau inkubasi tabung reaksi sampai kejenuhannya 

sesuai dengan standar Mc Farland. Apabila dilusi diperlukan, gunakan pipet 

steril dan tambahkan broth atau saline yang cukup untuk mendapatkan 

kejenuhan yang sesuai dengan standar Mc Farland (Anonim, 2014).  

 

2.9 Kombinasi Ekstrak Tanaman 

Bahan alami yang berpotensi sebagai antibakteri adalah ekstrak daun kirinyuh 

(Chromolaena odorata) dan daun kerang nanas (Rhoeo discolor). menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Nuriana, dkk (2014) Kandungan falvonoida, 

steroid/terpenoida, dan saponin pada kirinyuh dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri (Benjamin, 1987). Kemampuan ekstrak metanol daun kirinyuh 

(Chromolaena odorata) digunakan sebagai antibakteri terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Zona hambat pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli memiliki daya hambat yang lebih besar dibandingkan dengan 

zona hambat pada bakteri Staphylococcus aureus. Zona hambat optimum didapat 

pada konsentrasi 25% yaitu 1,9 cm untuk Escherichia coli sedangkan zona 

hambat optimum pada Staphylococcus aureus didapat konsentrasi 20% yaitu 

1,2cm. Menurut Davis and Stout (1971), kriteria kekuatan daya antibakteri 

sebagai berikut: diameter zona hambat 5 mm atau kurang dikategorikan lemah, 

zona hambat 5-10 mm dikategorikan sedang, zona hambat 10-20 mm 

dikategorikan kuat dan zona hambat 20 mm atau lebih dikategorikan sangat kuat. 
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Dari hasil uji antibakteri terkait dengan uji fitokimia adanya kandungan metabolit 

sekunder pada daun kirinyuh (Chromolaena odorata). Memperlihatkan adanya 

kandungan alkaloid yang dominan diduga memberi efek terhadap bakteri tersebut. 

Daun tanaman nanas kerang (Rhoeo discolor) merupakan bahan alam yang 

dapat dimanfaatkan sebagai obat batuk, anti radang, dan diare. Penggunaan 

tersebut berhubungan dengan aktivitas kandungan kimianya sebagai antibakteri. 

R. discolor mempunyai kandungan metabolit yang tinggi, seperti flavonoid, 

saponin, karotenoid, antosianin, terpenoid, asam ferulat, asam klorogenat, asam 

vanillat dan juga asam p-koumarat dan senyawa steroid, walaupun sebagian besar 

fitokomposisi masih belum jelas (Rosales dkk, 2008). Adapun penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Rebecca., dkk (2015) dengan menggunakan 

metode analisis flow cytrometry, efek antibakteri pada ekstrak daun R discolor 

ditentukan oleh penghambatan pertumbuhan 98% (Garcia dkk, 2011). Hasil 

penghambatan pertumbuhan bakteri lebih tinggi pada penelitian ini yang 

diperoleh dengan ekstrak etanol 70% daun R discolor sebesar 99,9%.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Baso dkk (2016) pemberian 

kombinasi ekstrak daun kirinyuh dan daun sirih dapat memberikan pengaruh 

dalam menghambat pertumbuhan Vibrio sp. di udang pada pengujian efektivitas 

ekstrak daun kirinyuh dan dau sirih secara in vitro dan in vivo. Hasil uji secara in 

vitro menunjukkan zona hambat terhadap bakteri Vibrio sp. pada perlakuan 

dengan penambahan kombinasi ekstrak daun kirinyuh dan daun sirih lebih luas 

daerah zona hambat yang terbentuk dibandingkan dengan kontrol (tanpa 

pencampuran ekstrak). Diameter zona hambat tertinggi ditunjukkan oleh 

perlakuan pemberian kombinasi ekstrak daun kirinyuh dan sirih dengan 

perbandingan 1:1 (23 mm) yang tidak berbeda nyata dengan perbandingan 1:2  

(20 mm) maupun 2:1 (15,3 mm). Hasil uji secara in vivo menunjukkan jumlah 

kematian udang akibat serangan infeksi bakteri Vibrio sp. pada perlakuan setelah 

diberi tambahan kombinasi ekstrak dun kirinyuh dan daun sirih lebih sedikit 

dibandingkan dengan kontrol positif (udang yang diingeksikan dengan Vibrio sp. 

tanpa penambahan ekstrak kirinyuh dan sirih). Jumlah udang yang bertahan hidup 

tertinggi ditunjukkan oleh kontrol negatif, yang berarti pengujian secara in vivo 

tersebut sedikit dipengaruhi oleh faktor luar. Jumlah udang yang bertahan hidup 
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dengan perbandingan 1:1 (8,95) yang tidak berbeda dengan perlakuan 

perbandingan 1:2 (9,76) maupun 2:1 (9,09). 

Salah satu contoh produk yang berasal dari kombinasi tanaman yaitu produk 

gel kombinasi ekstrak daun sirsak (Annona muricita L.) dengan ekstrak rimpang 

temulawak (Curcuma xanthorhiza Roxb.) sebagai antibakteri penyebab jerawat 

(Propionibacterium acne dan Staphylococcus epidermidis). Penelitian ini 

dilakukan oleh Christel dkk (2017) sediaan gel kombinasi ekstrak daun sirsak dan 

ekstrak rimpang temulawak memberikan efek antagonis. Kombinasi kedua 

ekstrak dengan tunggal tidak memberikan hasil yang lebih baik dari ekstrak 

tunggalnya. Sediaan gel kombinasi 3 memiliki zona bunuh lebih besar dari gel 

ekstrak tunggal tetapi tidak secara signifikan. Ekstrak daun sirsak memiliki nilai 

Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) 3% b/v dan rimpang temulawak 1% b/v. 

Ekstrak daun sirsak dan ekstrak rimpang temulawak dapat diformulasikan dalam 

bentuk sediaan gel yang memiliki homogenitas lebih baik dari bentuk larutan. 

Sediaan gel kombinasi ekstrak daun sirsak dan ekstrak rimpang temulawak dapat 

menekan jumlah pertumbuhan bakteri Propionibacterium acne dan 

Staphylococcus epidermis namun tidak lebih kuat dibandingkan sediaan kontrol 

positif (sediaan anti jerawat komersial).  

 


