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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Tinjauan Umum Rumput Laut 

Rumput laut adalah salah satu jenis alga yang dapat hidup di perairan laut dan 

merupakan tanaman tingkat rendah yang tidak memiliki perbedaan susunan kerangka 

seperti akar, batang, dan daun. Rumput laut atau alga juga dikenal dengan nama 

seaweed merupakan bagian terbesar dari rumput laut yang tergolong dalam divisi 

Thallophyta. Ada empat kelas yang dikenal dalam divisi Thallophyta yaitu 

Chlorophyceae (alga hijau), Phaeophyceae (alga coklat), Rhodophyceae (alga merah) 

dan Cyanophyceae (alga biru hijau).Alga hijau biru dan alga hijau banyak yang hidup 

dan berkembang di air tawar, sedangkan alga merah dan alga coklat secara eksklusif 

ditemukan sebagai habitat laut (Ghufran, 2010). 

Jenis rumput laut di perairan Indonesia yang memiliki nilai ekonomis adalah 

kelas Rhodophyceae yang mengandung metabolit primer dan metabolit sekunder. 

Metabolit primer pada rumput laut dapat dimanfaatkan dalam bidang industri pangan, 

farmasi, fotografi, dan kosmetik.Sedangkan kandungan metabolit sekundernya mampu 

menghasilkan senyawa bioaktif yang berfungsi sebagai antibakteri, antiseptik, antivirus, 

antijamur, dan sitotastik (Fattah dkk, 2012). 

2.1.1  Tinjauan Umum Rumput Laut Eucheuma cottonii 

Rumput laut jenis Eucheuma cottonii merupakan salah satu carragaenophtytes 

yaitu rumput laut penghasil karaginan, yang berupa senyawa polisakarida.Karaginan 

dalam rumput laut mengandung serat (dietary fiber) yang sangat tinggi. Serat yang 

terdapat pada karaginan merupakan bagian dari serat gum yaitu jenis serat yang larut 
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dalam air. Karaginan dapat terekstraksi dengan air panas yang mempunyai kemampuan 

untuk membentuk gel.Sifat pembentukan gel pada rumput laut ini dibutuhkan untuk 

menghasilkan pasta yang baik, karena termasuk ke dalam golongan Rhodophyta yang 

menghasilkan florin starch (Anggadiredja, 2011). 

Fotosintesis pada rumput laut berlangsung tidak hanya dibantu oleh sinar 

matahari, tetapi juga oleh zat hara sebagai bahan makanannya.Tidak seperti tumbuhan 

pada umumnya yang zat haranya tersedia di dalam tanah, zat hara rumput laut diperoleh 

dari air laut sekitarnya.Penyerapan zat hara dilakukan melalui seluruh bagian tumbuhan 

dan zat hara bukan menjadi penghambat pertumbuhan rumput laut. Hal ini terjadi 

karena adanya sirkulasi yang baik dari zat hara yang ada di darat dengan dibantu oleh 

gerakan air (Farnani dkk, 2013). 

2.1.1.1 Klasifikasi Rumput Laut Eucheuma cottonii 

Menurut Anggadireja (2011), taksonomi dari rumput laut jenis Eucheuma 

cottonii adalah sebagai berikut : 

Kingdom   : Plantae  

Divisio   : Rhodophyta  

Kelas    : Rhodophyceae 

 Ordo   : Gigartinales  

Famili   : Solieriaceae 

 Genus   : Eucheuma  

Spesies   : Eucheuma cottonii (Kappaphycus alvarezii) 
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2.1.1.2 Morfologi Rumput Laut Eucheuma cottonii 

Menurut Aslan (1998), Ciri fisik Eucheuma cottonii adalah mempunyai thallus 

silindris, permukaan licin, cartilogeneus. Keadaan warna tidak selalu tetap, kadang-

kadang berwarna hijau, hijau kuning, abu-abu atau merah.Perubahan warna sering 

terjadi hanya karena faktor lingkungan. Kejadian ini merupakan suatu proses adaptasi 

kromatik yaitu penyesuaian antara proporsi pigmen dengan berbagai kualitas 

pencahayaan. Menurut Poncomulyo, dkk (2006) rumput laut Eucheuma cottonii terdiri 

dari jenis mikroskopik (berbentuk kecil) dan maskroskopik (berbentuk besar). Seluruh 

bagian tanaman yang menyerupai akar, batang, daun, atau buah, disebut thallus.Bentuk 

thallus ini beragam, ada yang bulat seperti tabung dan kantong, ada yang pipih, gepeng, 

atau ada juga yang seperti rambut.Susunan thallus terdiri atas satu sel (uniselluler) dan 

banyak sel (multiselluler).Percabangan thallus ada yang dichotomous (dua-dua terus 

menerus), pinnate (dua-dua berlawanan sepanjang thallus utama), pectinate (berderet 

searah pada satu titik thallus utama), ferticillate (berpusat melingkar aksis atau batang 

utama), dan yang sederhana tanpa percabangan. Sifat substansi thallus juga bervariasi, 

ada yang gelatinous (lunak seperti gelatin), calcareous (keras diliputi atau mengandung 

zat kapur), cartilaginous (seperti tulang rawan), dan spongious (berrongga) 
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Gambar 2.1.1.2 Morfologi Eucheuma cottonii 

(Sumber http://www.seaweed.ie/aquaculture/eucheuma_introduction.php) 

2.1.1.3 Manfaat Rumput Laut Eucheuma cottonii 

Rumput laut mengandung komponen-komponen metabolit penting yang dapat 

dimanfaatkan oleh tubuh, yaitu  terdiri dari dua kelompok yaitu primer dan sekunder. 

Komponen primer berupa vitamin, mineral, serat, alginat, dan agar, sedangkan 

komponen metabolit sekunder dari rumput laut berpotensi sebagai produser metabolit 

bioaktif yang beragam dengan aktivasi yang sangat luas sebagai antibakteri, antivirus, 

antijamur, dan sitotastik. (soelama, dkk 2015). Aktivitas antibakteri yang terkandung 

dalam eucheuma cottonii yaitu alkaloid, flavonoid, terpenoid, tanin dan saponin (Prabha 

et al., 2013) 

Menurut soelama,dkk 2015, tumbuhan rumput laut (Eucheuma cottonii) 

mengandung senyawa aktif yang meliputi flavonoid, fenol, dan tanin. Senyawa-senyawa 

ini dilaporkan memiliki daya hambat terhadap mikroorganisme patogen. Flavonoid 

mengandung suatu senyawa fenol. Pada konsentrasi tinggi fenol berkoagulasi dengan 

protein seluler. Aktifitas ini sangat efektif ketika bakteri dalam tahap pembelahan, yaitu 

saat lapisan fosfolipid di sekeliling sel sangat tipis, sehingga fenol dengan mudah 

berpenetrasi merusak dinding sel dan menyebabkan kematian sel. 

Menurut Kordi (2010) bahwa rumput laut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat 

pesisir sebagai obat luar, salah satunya sebagai bahan antiseptik alami. Hasil penelitian 

Pringgenies et al., (2011) menunjukkan potensi rumput laut sebagai antibakteri patogen 
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yang dapat menyebabkan penyakit infeksi. Salah satu penyakit infeksi yang sering 

terjadi adalah infeksi pada kulit. Bakteri Staphylococcus epidermidis merupakan kuman 

patogen yang sering menyebabkan infeksi kulit pada manusia, sedangkan Micrococcus 

luteus merupakan bakteri yang sering ditemukan menginfeksi kulit ikan (Refdanita et al, 

2004; Aydin et al, 2005). 

2.1.1.4  Kandungan Senyawa Aktif Rumput Laut Eucheuma cottonii 

 Berdasarkan penelitian Siregar dkk (2012) terkait uji fitokimia menjelaskan 

bahwa ekstrak rumput laut Eucheuma sp mengandung senyawa antibakteri alkaloid dan 

steroid.  

1. Alkaloid 

Alkaloid merupakan metabolit sekunder terbesar yang terdapat pada tumbuhan. 

Alkaloid dibentuk berdasarkan prinsip pembentukan campuran dan terbagi menjadi 

3 bagian, yaitu elemen yang mengandung N terlibat pada pembentukan alkaloid, 

elemen tanpa N yang ditemukan dalam molekul alkaloid dan reaksi yang terjadi 

untuk pengikatan khas elemen-elemen pada alkaloid. Alkaloid tidak mempunyai 

tata nama sistematik, oleh karena itu, suatu alkaloid dinyatakan dengan nama trivial 

yang berakhiran –in (Putranti, 2013). 

2. Steroid 

Steroid merupakan senyawa kimia yang tergolong bahan alam. Sebagian besar 

struktur senyawa steroid terdiri dari 17 atom karbon dan mempunyai struktur dasar 

1,2 – siklopentenoperhidrofenantren. Pengelompokan senyawa steroid dapat 

didasarkan efek fisiologis yang dapat ditimbulkannya. Bedasarkan struktur 

perbedaan antar kelompok ditentukan dengan substituen yang terikat pada kerangka 
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dasar (R1, R2, dan R3). Sedangkan perbedaan antar senyawa dari satu kelompok 

dapat dibedakan berdasarkan panjangnya rantai karbon substituen, gugus fungsi, 

jumlah dan posisi gugus fungsi oksigen, ikatan rangkap pada kerangka dasar serta 

konfigurasi pudat asimetris pada kerangka dasar. Steroid yang yang terdapat di 

alam secara biogenetik berasal dari triterpen. Molekul steroid adalah relatif datar 

(Kristanti dkk, 2008).  

Kedua senyawa aktif tersebut mampu menghambat pertumbuhan bakteri. 

Senyawa alkaloid mampu merubah keseimbangan genetik pada asam DNA sehingga 

DNA bakteri mengalami kerusakan yang mendorong sel bakteri mengalami lisis. 

Sedangkan senyawa steroid mampu menghambat pertumbuhan bakteri dengan 

mekanisme penghambatan terhadap sintesis protein bakteri (Siregar dkk, 2012).  

2.2 Tinjauan Umum Ekstraksi 

2.2.1 Pengertian Ekstraksi 

Ekstraksi adalah penyarian zat-zat berkhasiat atau zat-zat aktif dari bagian 

tanaman obat, hewan dan beberapa jenis ikan termasuk biota laut. Zat-zat aktif terdapat 

di dalam sel, namun sel tanaman dan hewan berbeda demikian pula ketebalannya, 

sehingga diperlukan metode ekstraksi dengan pelarut tertentu dalam mengekstraksinya. 

Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada 

bahan alam. Ekstraksi didasarkan pada prinsip perpindahan massa komponen zat ke 

dalam pelarut, dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka kemudian 

berdifusi masuk ke dalam pelarut (Harbone, 1987). 
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2.2.2 Macam-Macam Metode Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Adapun metode 

ekstraksi menurut Harbone (1987) terbagi menjadi dua yakni ekstraksi dingin dan 

ekstrasi panas.  

1. Ekstraksi Dingin 

a. Maserasi 

 Maserasi adalah suatu metode ekstrak menggunakana pelarut dengan beberapa 

kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruang (kamar). Secara 

teknologi termasuk ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi 

pada keseimbangan. Maserasi kinetik berarti dilakukan dengan pengadukan yang 

kontinu (terus menerus). Remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan 

pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama dan seterusnya. 

b. Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai sempurna 

(exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. 

Prosesnya terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, 

tahap perkolasi sebenarnya (penetesan ekstrak) terus menerus sampai diperoleh 

ektrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan. 

2. Ekstraksi Panas 

a. Refluks 

Refluks adalah ekstraksi dengan terlarut pada temperatur titik didihnya, selama 

waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya 
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pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama 

sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna. 

b. Soxhlet 

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, umumnya 

dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan jumlah 

pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik. 

 

 

 

b. Digesti 

  Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar) yaitu dilakukan 

pada temperatur 40-50ºC.  

c. Infus 

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana 

infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96º - 98ºC 

selama waktu tertentu (15-20 menit). 

d. Dekok 

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama ≥ 30ºC dan temperatur sampai 

titik didih air. 

2.3 Tinjauan Umum Bakteri Staphylococcus aureus 

 Bakteri Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif berbentuk 

bulat berdiameter 0,7-1,2 μm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur 
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seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak bergerak. 

Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37 ºC, tetapi membentuk pigmen paling baik 

pada suhu kamar (20-25 ºC).Koloni pada perbenihan padat berwarna abu-abu sampai 

kuning keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol, dan berkilau.Lebih dari 90% 

isolat klinik menghasilkan Staphylococcus aureus yang mempunyai kapsul 

polisakarida atau selaput tipis yang berperan dalam virulensi bakteri.Berbagai derajat 

hemolisis disebabkan oleh Staphylococcus aureus dan kadang-kadang oleh spesies 

stafilokokus lainnya.(Jawetz et al., 2008). 

2.3.1 Klasifikasi Bakteri Staphylococcus aureus 

MenurutRosenbach (1884) klasifikasi Staphylococcus aureusberdasarkan ilmu 

taksonomi sebagai berikut: 

Domain   : Bacteria  

Kerajaan   : Eubacteria  

Filum    : Firmicutes 

 Kelas   : Bacilli 

 Ordo    : Bacillales 

 Famili   : Staphylococcaceae  

Genus    : Staphylococcus 

Spesies   : S. aureus 

 Nama binomial  : Staphylococcus aureus 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3.1. Morfologi Staphylococcus aureus 
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(Sumber :https://criticalbiomass.blog.hu/a_husevo_bakteriumok_csaladfaja) 

 

2.4 Metode Pengujian Daya Antibakteri 

Antibakteri adalah suatu substansi (zat-zat) kimia yang diperoleh dari atau 

dibentuk dan dihasilkan oleh mikroorgnaisme dan zat-zat dalam jumlah sedikit pun 

mempunyai daya penghambat kegiatan mikroorganisme lain (Waluyo, 2010) 

 Secara umum pengujian daya antibakteri dari bahan yang bersifat antibakteri 

dapat diuji menggunakan beberapa metode. Adapun macam-macam metode pengujian 

daya antibakteri adalah sebagai berikut: 

1. Metode Difusi  

Metode ini didasarkan pada kemampuan difusi dari zat antibakteri dalam lempeng 

agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji. Hasil pengamatan yang akan 

diperoleh berupa ada atau tidaknya zona hambatan yang akan terbentuk disekeliling 

zat antibakteri pada masa inkubasi. Metode ini ada 3 macam yaitu: 

a. Metode Difusi Cakram (Disk) 

Metode ini sering digunakan untuk menentukan kepekaan bakteri terhadap 

berbagai zat antibakteri. Pada cara ini digunakan suatu cakram kertas (paper 

disk) yang berfungsi sebagai tempat menampung zat antibakteri. Paper disk 

tersebut kemudian diletakkan pada lempeng agar yang telah diinokulasi bakteri 

uji kemudian diinkubasi pada waktu dan tertentu sesuai dengan kondisi optimum 

dari bakteri uji. Pada umumnya hasil yang didapat bisa diamati setelah inkubasi 

selama 19-24 jam dengan suhu 37ºC. Hasil pengamatan yang diperoleh berupa 

ada atau tidaknya daerah bening  yang terbentuk disekeliling paper disk 

menunjukkan zona hambat pada pertumbuhan bakteri. Metode paper disk ini 
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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, preinkubasi, dan ketebalan medium. Apabila faktor-faktor 

tersebut tidak sesuai maka hasil dari metode ini akan sulit diinterpretasikan.  

b. Metode Difusi Parit (Ditch) 

Suatu lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji dibuat 

sebidang parit. Parit tersebut berisi zat antibakteri kemudian diinkubasi pada 

waktu dan suhu optimum yang sesuai untuk bakteri uji. Hasil pengamatan yang 

akan diperoleh berupa ada tidaknya zona hambat yang aka terbentuk disekitar 

parit 

c. Metode Difusi Sumuran (Hole/Cup) 

Pada lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji dibuat suatu 

lubang yang selanjutnya diisi dengan zat antibakteri uji, kemudian setiap lubang 

diisi dengan zat uji. Setelah inkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai dengan 

bakteri uji dilakukan pengamatan dengan melihat ada atau tidaknya zona hambat 

disekeliling lubang. 

2. Metode Dilusi 

Pada metode ini, zat antibakteri dimasukkan ke dalam medium lempeng agar. 

Bakteri uji dilarutkan dengan turbiditas yang agak tinggi dibndingkan dengan 0,5 

McFarland, selanjutnya dibuat perlakuan dengan beberapa variasi konsentrasi 

senyawa antibakteri dan diinokulasi pada medium lempeng, lalu diinkubasi selama 

1 x 24 jam. Setelah diinkubasi, bakteri uji akan tumbuh pada medium-medium 
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lempeng yang mengandung senyawa antibakteri dengan konsentrasi yang tidak 

cukup tinggi untuk menghambat pertumbuhn bakteri uji tersebut. Adapun pada 

medium lempeng yang mengandung senyawa antibakteri dengan konsentrasi yang 

cukup tinggi untuk menghambat pertumbuhan bakteri uji tersebut, tidak tampak 

pertumbuhn koloni-koloni bakteri. Adapun metode ini terdiri atas dua cara yaitu: 

a. Pengenceran Serial dalam Tabung 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan sederetan tabung reaksi yang diisi 

dengan inokulum bakteri dan larutan antibakteri dalam berbagai berbagai 

konsentrasi. Zat yang akan diuji aktivitas bakterinya diencerkan sesuai serial 

dalam media cair kemudian diinokulasikan dengan bakteri dan diinkubasi pada 

waktu dan suhu yang sesuai dengan bakteri uji. Aktivitas zat ditentukan sebagai 

Kadar Hambat Minimum (KHM) 

b. Penipisan Lempeng Agar 

Zat antibakteri diencerkan dala media agar dan kemudian dituangkan ke dalam 

cawan petri. Setelah agar membeku diinokulaiskan bakteri kemudian diinkubasi 

pada waktu dan suhu tertentu. Konsentrasi terendah dari larutan zat antibakteri 

yang masih memberikan hambatan terhadap petumbuhan bakteri ditetapkan 

sebagai Kosnentrasi Hambat Mimimum (KHM). 

2.5  Tinjauan Zat Antibakteri 

2.5.1 Pengertian Zat Antibakteri 

 Antibakteri merupakan suatu substansi kimia yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri. Antibakteri dapat bekerja sebagai bakteriostatik, bakteriosidal, 



22 
 

 

dan bakteriolitik. Sedangkat zat antibakteri adalah suatu zat yang mampu menghambat 

pembiakan mikroorganisme (Waluyo, 2010). 

2.5.2 Syarat-Syarat Bahan Antibakteri 

 Bahan antibakteri adalah suatu zat yang mampu menghambat pembiakan 

mikroorganisme. Syarat-syarat bahan antibakteri adalah sebagai berikut: 

1. Menghambat atau membunuh patogen tanpa merusak inang 

2. Bersifat bakterisida dan bukan bakteriostatik 

3. Tidak menyebabkan resistensi pada bakteri 

4. Berspektrum luas 

5. Tidak bersifat alergenik atau menimbulkan efek samping bila dipergunakan dalam 

jangka waktu yang lama 

6. Tetap aktif dalam plasma, cairan badan atau eksudat 

7. Larut di dalam air serta stabil 

8. Bacterisidal level, di dalam tubuh cepat dicapai dan bertahan untuk waktu yang 

lama (Waluyo, 2010). 

2.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Daya Antibakteri 

Antibakteri adalah suatu substansi (zat-zat) kimia yang diperoleh dari atau 

dibentuk dan dihasilkan oleh mikroorgnaisme dan zat-zat dalam jumlah sedikit pun 

mempunyai daya penghambat kegiatan mikroorganisme lain (Waluyo, 2010). 

Berkaitan dengan daya hambat kegiatan mikroorganisme, suatu antibakteri 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut: 

1. Nilai pH 
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Nilai pH suatu medium berpengaruh pada jenis mikroba yang tumbuh. Bakteri 

umumnya dapat tumbuh pada kisaran pH 3 – 6. Bakteri memiliki pH optimum 

yakni antara 6,5 – 7,5. Bila pH dibawah angka 5 atau diatas angka 8,5 maka bakteri 

tersebut tidak akan mamapu tumbuh dengan baik atau dapat pula mengakibatkan 

kematian pada bakteri tersebut.  

2. 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 bersifat 

bakteriostatik. 

3. Masa Inkubasi 

Semakin lama masa inkubasi pemeraman atau inkubasi berlangsung, semakin besar 

kemunkinan timbulnya mutan resistensi, semakin besar kemungkinan 

mikroorganisme yang paling kurang peka untuk mulai berkembang biak sementara 

kekuatan obat mulai berkurang. 

4. Komponen Pembenihan 

Komponen pembenihan seperti natrium polianetosulfonat dan detergen anion lain 

menghambat aminoglikosida. PABA dalam ekstrak jaringan menjadi antagonis 

sulfonamide. Protein serum mengikat penisilin pada berbagai tingkatan, berkisar 

40% untuk metisilin sampai 98% untuk diklosasilin. Penambahan NaCl pada 

pembenihan akan meningkatkan pendeteksian resistensi metisilin. 

5. Waktu 
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Perusakan bakteri oleh zat antibakteri merupakan proses yang teratur. Pada 

umumnya  suatu zat antibakteri memerlukan waktu yang berbeda-beda dalam 

bekerja untuk menghambat pertumbuhan bakteri. 

6. Suhu 

Peningkatan suhu dapat meningkatkan laju reaksi kimia. Begitu pula pada zat 

antibakteri, biasanya suhu dapat mempercepat proses tersebut. Kenaikan suhu 10ºC 

menggandakan laju kerja antibakteri. Dibawah suhu minimum atau diatas suhu 

maksimum aktivitas enzim suatu bkteri akan terhenti atau bahkan pada suhu nyang 

terlalu tinggi akan terjadi denaturasi protein pada bakteri. 

7. Nutrien atau Media 

Bkateri memutuhkan nutrien untuk kehidupan dan pertumbuhan. Nutrien digunakan 

sebagai sumber karbon, sumber energi, mineral dan vitamin. Nutrien dibutuhkan 

untuk memberikan energi dan menyusun komponen-komponen sel. 

2.6.  Mekanisme Kerja Senyawa Antibakteri Rumput Laut Terhadap Zona 

Hambat Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus 

 Eucheuma cottonii merupakan salah satu tanaman yang mempunyai 

aktivitas antimikroba yang efektif terhadap bakteri. Aktivitas antibakteri yang 

terkandung dalam Eucheuma cottonii yaitu alkaloid, flavonoid, terpenoid, tanin dan 

saponin (Prabha et al., 2013) komponen-komponen yang terkandung didalam 

Eucheuma cottonii tersebut terdiri dari komponenprimer dan sekunder. Komponen 

primer berupa vitamin, mineral, serat, alginat, dan agarbanyak dimanfaatkan dalam 

industri makanan, kosmetik, tekstil, dan lai-lain., sedangkan komponen metabolit 

sekunder dari rumput laut berpotensi sebagai produser metabolit bioaktif yang 
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beragam dengan aktivasi yang sangat luas sebagai antibakteri, antivirus, antijamur, 

dan sitotastik.Kandungan fenol yang terdapat pada rumput laut Euchema 

cottoniiberfungsi sebagai zat anti bakteri yang dapat menjadi penghambat aktivitas 

dan pembusukan dari bakteri yang terdapat pada ikan (Soelama, dkk , 2015). 

2.7 Sumber Belajar 

2.7.1 Pengertian Sumber Belajar 

 Proses belajar mengajar merupakan sistem yang tidak terlepas dari 

komponen-konponen yang saling berkaitan didalamnya. Salah satu komponen 

tersebut adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah daya yang dimanfaatkan 

guna kepentingan proses belajar mengajar. Baik secara langsung maupun tidak 

langsung, sebagaian maupun keseluruhan (Sudjana dkk, 2007). 

Sudono (2000) mendefinisikan sumber belajar sebagai bahan termasuk juga alat 

permainan untuk memberikan informasi maupun berbagai keterampilan kepada 

murid maupun guru, antara lain buku referensi, buku cerita, gambar-gambar, 

narasumber, benda atau hasil budaya.Sedangkan  pengertian sumber belajar biologi 

menurut Suhardi (2012) yaitu segala sesuatu baik orang, benda maupun wujud 

tertentu yang dapat memberikan kemudahan-kemudahan kepada peserta didik 

dalam memperoleh informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam 

rangka pemecahan permasalahan biologi. 

2.7.2 Karakteristik dan Macam-Macam Sumber Belajar 

   Sumber belajar dibedakan menjadi enam jenis yaitu: pesan, orang, 

bahan, alat, teknik dan lingkungan. Sumber belajar sebagai salah satu komponen 

sistem pengajaran, harus bekerjasama.Saling berhubungan dan saling 
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ketergantungan dengan komponen-komponen pengajaran lainnya, bahkan tidak 

dapat berjalan sendiri tanpa berhubungan dengan komponen lainnya (Daryanto, 

2010). 

 Untuk menjamin bahwa sumber belajar tersebut sebagai sumber belajar yang 

cocok, maka sumber belajar harus memenuhi persyaratan yaitu: 

1. Sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan dalam proses belajar 

mengajar sehingga tujuan instruksional dapat tercapai secara maksimal. 

2. Sumber belajar harus 4 mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif, yaitu dapat 

mengubah dan membawa perubahan yang sempurna terhadap tingkah laku 

sesuai dengan tujuan yang ada.  

3. Sumber belajar haruslah dapat tersedia dengan cepat, harus memungkinkan 

siswa untuk memacu diri sendiri dan harus bersifat individual yakni memenuhi 

berbagai kebutuhan para siswa dalam belajar mandiri (Any, 2011).   

Sedangkan menurut AECT (Association of Education and Communication 

Technology)dalam Any (2011), sumber belajar dibedakan menjadienam jenis yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pesan (massage), yaitu informasi yang ditransmisikan atau diteruskanoleh 

komponen lain dalam bentuk ide, ajaran, fakta, makna, nilai dandata. Contoh: isi 

bidang studi yang dicantumkan dalam kurikulumpendidikan formal, dan non 

formal maupun dalam pendidikan informal. 

2. Orang (person), yaitu manusia yang berperan sebagai pencari,penyimpan, 

pengelolah dan penyaji pesan. Contoh: guru, dosen, tutor,siswa, pemain, 

pembicara, instruktur dan penatar. 
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3. Bahan (material), yaitu sesuatu ujud tertentu yang mengandung pesanatau ajaran 

untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan itusendiri tanpa alat 

penunjang apapun. Bahan ini sering disebut sebagaimedia atau software atau 

perangkat lunak. Contoh: buku, modul,majalah, bahan pengajaran terprogram, 

transparansi, film, video tape,pita audio (kaset audio), filmstrip, microfiche dan 

sebagainya. 

4. Alat (Divice), yaitu suatu perangkat yang digunakan untukmenyampaikan pesan 

yang tersimpan dalam bahan. Alat ini disebuthardware atau perangkat keras. 

Contoh: proyektor slide, proyektor film, proyektor filmstrip, proyektor overhead 

(OHP), monitor televisi,monitor komputer, kaset, dan lain-lain. 

5. Teknik (Technique), dalam hal ini tehnik diartikan sebagai proseduryang runtut 

atau acuan yang dipersiapkan untuk menggunakan bahanperalatan, orang dan 

lingkungan belajar secara terkombinasi danterkoordinasi untuk menyampaikan 

ajaran atau materi pelajaran. Contoh:belajar mandiri, belajar jarak jauh, belajar 

secara kelompok, simulasi,diskusi, ceramah, problem solving, tanya jawab dan 

sebagainya. 

6. Lingkungan (setting), yaitu situasi di sekitar proses belajar-mengajarterjadi. 

Latar atau lingkungan ini dibedakan menjadi dua macam yaitulingkungan fisik 

dan non fisik. Lingkungan fisik seperti gedung,sekolah, perpustakaan, 

laboratorium, rumah, studio, ruang rapat,musium, taman dan sebagainya. 

Sedangkan lingkungan non fisik. Contohnya adalah tatanan ruang belajar, sistem 

ventilasi, tingkatkegaduhan lingkungan belajar, cuaca dan sebagainya. 
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 Menurut yunanto (2004) sumber belajar adalah bahan yang mencakup media 

belajar, alat peraga, alat permainan untuk memberi informasi maupun berbagai 

keterampilan kepada anak dan orang dewasa yang berperan mendampingi anak dalam 

belajar.Sumber belajar dapat berupa tulisan (tulisan tangan atau hasil cetak), gambar, 

foto, narasumber, benda-benda alamiah dan benda-benda hasil budaya yang tersedia 

disekitar lingkungan belajar yang berfungsi untuk membantu optimalisasi hasil belajar. 

  Suatu penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar harus melalui kajian 

proses dan identifikasi hasil penelitian. Agar dapat digunakan sebagai sumber belajar, 

maka penelitian tersebut dapat ditinjau dari kajian proses dan hasil penelitian. Menurut 

Suhardi (2012 dalam Munajah, 2015), hasil penelitian dapat dijadikan sumber belajar 

apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat sumber belajar, yaitu: kejelasan 

potensi dan kesesuaian dengan tujuan, kesesuaian yang dimaksud adalah hasil penelitian 

dengan kompetensi dasar (KD) yang tercantum berdasarkan kurikulum 2013 pada 

materi keanekaragaman hayati. 

  Hasil penelitian Yusmiati, dkk (2016) menjelaskan bahwa hasil uji aktivitas 

antibakteri fraksi nheksan dan fraksi etil asetat rumput laut merah Kappaphycus sp. 

terhadap pertumbuhan bakteri S. aureussebagai bakteri uji menunjukkan adanya respon 

hambatan terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus dengan daya antibakteri yang 

bervariasi. Zona hambat yang terbentuk disebabkan oleh adanya kandungan senyawa 

metabolit sekunder yang dimiliki oleh rumput laut Kappaphycus sp. yaitu steroid dan 

saponin. 
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2.8   Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gambar 2.8 Kerangka Konseptual 

2.9 Hipotesis 

1. Ada perbedaan daya hambat pertumbuhan bakteriStaphylococcus aureus setelah 

pemberian berbagai jenis ekstrak rumput laut Eucheuma cottonii. 

2. Jenis ekstrak rumput laut Eucheuma cottonii dengan konsentrasi 100% memiliki 

pengaruh terbaik terhadap zona hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus. 
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