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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tanaman Kenanga (Cananga odorata) 

2.1.1 Deskripsi Tanaman Kenanga (Cananga odorata) 

Tanaman bunga Kenanga termasuk keluarga Anonaceae (kenanga-

kenangaan) dan tumbuh subur di Asia tenggara khususnya di wilayah Indonesia 

dengan ketinggian daerah di bawah 1.200 m dpl (Pujiarti et al., 2015). Tanaman 

kenanga yang terdapat di Indonesia ada dua jenis yaitu marophylla yang dikenal 

sebagai kenanga biasa dan genuine dikenal sebagai kenanga Filipina atau ylang-

ylang (Ratnasari, 2014). Menurut Heyne (1987), kenanga jenis macrophylla 

merupakan jenis dari famili Annonaceace dan berkeluarga dekat dengan tanaman 

ylang-ylang. Pada umumnya kenanga memiliki tinggi mencapai lebih dari 25 

meter dengan diameter 70 – 100 cm. Tanaman kenanga tanaman hias dalam pot 

biasanya memiliki ketinggian maksimal 3 meter dan bertajuk lebar (Yuna, 2008).  

Cananga odorata forma macrophylla dan Cananga odorata forma genuine 

dilihat lebih teliti kedua jenis ini memiliki perbedaan yang khas dari 

morfologinya.  Kenanga jenis macrophylla umumnya berhabitus gemuk, batang 

besar (kokoh), cabang agak rapat sehingga daunnya tampak rimbun, sedangkan 

kenanga jenis genuine memiliki habitus yang lebih ramping, batang relatif kecil, 

cabang-cabang agak jarang sehingga daunnya kurang rimbun. Bentuk daun kedua 

jenis hampir sama yaitu lonjong. Perbedaan hanya terletak pada perbandingan 

panjang dan lebar daun. Kenanga jenis macrophylla memiliki ukuran daun lebar, 

urat daun kecil, permukaan datar (rata) dan warna hijau muda, sebaliknya kenanga 
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jenis genuine memiliki ukuran daun yang sempit, urat daun lebih besar sehingga 

daun nampak lebih kaku, permukaan keriput dan warna hijau tua (Yuna, 2008). 

2.1.2 Klasifikasi Tanaman Kenanga (Cananga odorata) 

Singh (2010) menyatakan bahwa tanaman bunga kenanga diklasifikasikan 

sebagai berikut 

Kingdom   : Plantae 

Division  : Magnoliophyta 

Class    : Magnoliopsida 

Order   : Magnoliales 

Family   : Annonaceae 

Genus   : Cananga 

Spesies  : Cananga odorata  

 

2.1.3 Morfologi Tanaman Kenanga (Cananga odorata) 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Morfologi Tanaman Kenanga (a) Tanaman kenanga, (b) Bunga 

kenanga (Sumber: Dokumen Pribadi) 

 

(a) (b) 
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Pada umumnya kenanga berbatang besar dengan diameter 70 cm-100 cm 

dengan tinggi mencapai 25 meter lebih, sedangkan kenanga perdu memiliki 

ketinggian maksimal 3 meter dan bertajuk lebar. Daunnya tunggal setangkai, 

berbentuk bulat telur memanjang dengan pangkal daun dan ujung daun runcing. 

Panjang daun dapat mencapai 10-23 cm dengan lebar 4,5-14 cm (Yuna, 2008). 

Bunga kenanga berbentuk bintang, berwarna hijau pada waktu masih muda 

dan berwarna kuning setelah masak (tua). Bunga kenanga akan muncul pada 

tangkai bunga dengan jumlah tunggal atau berkelompok 3-4 kuntum, kelopak 

bunga berjumlah 3 berbentuk lidah yang bertaut pada dasar, sebuah bunga 

memiliki 6 kadang 8-9 lembar mahkota berbentuk pita, berdaging, terlepas satu 

sama lain dan tersusun dalam 2 lingkaran yang masing-masing biasanya 

berjumlah 3 (Yuniarti, 2010). Kenanga memiliki dasar bunga berbentuk bundar 

pipih dan mengembung, benang sari berjumlah banyak, tangkai pendek dan 

tersusun dalam gulungan spiral. Kotak sari berbentuk tiang, terdiri dua sel, 

bersifat menempel dan membelah memanjang. Bakal buah berbentuk oblong, dan 

bakal bijinya berjumlah banyak serta menyebar pada sisi-sisinya (Armando & 

Rochim, 2009). 

2.1.4 Manfaat Tanaman Kenanga (Cananga odorata) 

Bunga kenanga memiliki banyak manfaatnya, antara lain sebagai obat 

penyakit kulit, asma, anti nyamuk, antibakteri, dan antioksidan (Dustiria et al., 

2016). Pengolahan bunga kenanga sudah banyak dilakukan oleh masyarakat 

Indonesia baik sebagai obat maupun dijadikan dalam bentuk sediaan. Daerah  

Banyumas (Jawa Tengah) eksrak bunga kenanga kering digunakan sebagai obat 
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malaria. Ujung pandang dan Jawa, bunga kenanga diolah menjadi minyak rambut 

dengan cara memaskan bunga kenanga dengan minyak kelapa sehingga minyak 

tersebut beraroma kenanga. Daerah pulau Bali bunga kenanga segar digunakan 

para wanita untuk mengharumkan rambut, pakaian dan tempat tidurnya 

(Ratnasari, 2014). 

2.1.5 Kandungan Senyawa Kimia Bunga Kenanga (Cananga odorata) 

Senyawa yang ditemukan dalam bunga kenanga antara lain saponin, 

flavonoid, serta senyawa minyak atsiri yang mengandung polifenol.  

2.1.5.1 Saponin 

Senyawa saponin  merupakan senyawa aktif yang kuat dan menimbulkan 

busa dan di klasifikasikan oleh struktur aglikon kedalam triterponoid dan steroid, 

dimana kedua senyawa tersebut mempunyai efek anti inflamasi, analgesik, dan 

sitotoksik. Saponin merupakan kelompok glikosida tumbuhan yang akan 

membentuk larutan koloid jika dikocok dengan air. Saponin juga dapat 

menyebabkan keracunan pada organisme hidup karena sifatnya seperti sabun 

(Lestariningsih, 2010). 

2.1.5.2 Flavonoid 

Flavonid umumnya terdapat pada tumbuhan, terikat pada gula sebagai 

glikosida dan aglikon flavonoid yang mungkin terjadi dalam satu tumbuhan dalam 

beberapa bentuk kombinasi glikosida flavonoid terutama berupa senyawa yang 

larut dalam air (Illavi, 2017). Golongan flavonoid digambarkan sebagai deretan 

senyawa C6-C3-C6 yang artinya kerangka karbon terdiri atas dua gugus C6 (Cincin 

benzen tersubstitusi) disambung oleh rantai alifatik tiga-karbon kalkon. Flavonoid 
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termasuk dalam golongan senyawa fenol yang memiliki gugus –OH dengan 

perbedaan keelektronegatifan yang tinggi sehingga bersifat polar (Yuliyani, 

2015).  

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Senyawa Flavonoid (Yuliani, 2015) 

2.1.5.3 Minyak Atsiri 

Minyak atsiri atau biasa disebut atau disebut juga dengan essential oils, 

etherial oils, atau volatie oils adalah ekstrak atau minyak alami yang terdapat 

dalam tumbuhan berasal dari daun, bunga, kayu, biji-bijian bahkan putik bunga. 

Minyak atsiri merupakan minyak yang mudah menguap dengan titik didih dan 

tekanan uap tertentu yang dipengaruhi oleh suhu. Ditinjau dari senyawa kimia 

minyak atsiri memiliki beberapa tipe senyawa organik, seperti hidrokarbon, 

alkohol, oksida, ester, aldehida dan eter (Indriani, 2013).  

Bunga kenanga (Cananga odorata (Limk.) Hook f.) merupakan salah satu 

jenis tanaman penghasil minyak atsiri. Senyawa yang terkandung dalam minyak 

atsiri bunga kenanga antara lain senyawa polifenol, ß-kariofilen, α-terpineol, ß-

linalool, fernesol metil benzoat, germakren-D, dan benzil benzoat (Sacchetti et al., 

2005).  
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2.2 Bau Badan dan Bakteri Penyebab Bau badan 

Bau badan (BB) biasa disebut juga brohodrosis, osmidrosis atau ozochrotia 

merupakan keadaan kronis yang ditandai dengan bau berlebihan yang dikeluarkan 

oleh kulit, hal ini terjadi karena hasil sekresi kelenjar apokrin dan kelenjar ekrin. 

Kelenjar apokrin merupakan kelenjar keringat yang aktif setelah masa pubertas, 

hal ini terjadi karena adanya hubungan perubahan hormonal yang terjadi saat 

pubertas (Siskawati et al., 2014). 

Hasil sekresi kelenjar apokrin berupa cairan berminyak dalam jumlah kecil 

yang dapat berwarna. Cairan ini mengandung lipid dan steroid serta tidak berbau 

pada saat mencapai permukaan kulit (Siskawati et al., 2014). Hasil sekresi 

kelenjar apokrin apabila diuraikan oleh bakteri maka akan menimbulkan bau yang 

tidak sedap. Bakteri yang berperan dalam proses pembusukkan antara lain 

Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium acne, dan Pseudomonas 

aerugenosa (Maftuhah, 2015). 

Bakteri dipermukaan kulit dalam menghasilkan bau badan memilki 

mekanisme yang berbeda-beda. Staphylococcus epidermidis menyebabkan bau 

yang tidak sedap seperti keju karena bakteri ini menghasilkan asam isovaleric (3-

methyl butonoic acid).  Kelompok Corynebacterium  akan memprodeksi enzim 

lipase dan memecahnya menjadi lemak dalam keringat akan menciptakan asam 

butirat (Sitompul, 2015).   

Beberapa literatur mendukung adanya faktor lain yang mempengaruhi 

masalah bau badan antara lain bau badan yang diturunkan secara genetik, bau 

yang dipengaruhi oleh faktor psikologi dan ekologi, pada wanita perubahan bau 
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badan berhubungan dengan siklus menstruasi yaitu terjadi tingkat ketertarikan 

seksual yang tinggi terhadap lawan jenis pada masa sekitar ovulasi, kebiasaan 

makan juga berpengaruh terhadap pembentukan bau badan (Siskawati et al., 

2014).  

 

2.3 Bakteri Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus epidermidis merupakan salah satu spesies bakteri dari genus 

Staphylococcus yang secara alami hidup pada kulit dan membran mukosa manusia 

(Herslambang et al., 2015). Staphylococcus epidermidis  adalah flora normal pada 

manusia yang banyak ditemukan di kulit dan pada keadaan tertentu dapat 

menyebabkan penyakit pada manusia. Sebagian bakteri ini resisten dengan 

berbagai jenis antibiotik dan menjadi penyebab yang sangat penting untuk infeksi 

nosokomial (Selvia et al., 2014). 

 

2.3.1 Klasifikasi Bakteri Staphylococcus epidermidis 

 Vasanthakumari (2007) menyatakan klasifikasi Staphylococcus epidermidis 

adalah sebagai berikut 

Kingdom : Bacteria 

Class  : Bacilli 

Order  : Bacillales 

Family  : Staphylococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Spesises : Staphylococcus epidermidis 
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2.3.2 Morfologi Bakteri Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri Gram-positif, bakteri ini 

memiliki ciri-ciri morfologi ukuran diameter diameter 0,5-1,5µm, sel 

berkelompok seperti anggur, tidak motil dan tidak berspora, warna koloni putih 

(Vasanthakumari, 2007).  Bakteri akan Staphylococcus epidermidis berkembang 

dengan baik pada suhu 37°C dan pH optimum 7,4 sedangkan suhu terbaik untuk 

menghasilkan pigmen pada suhu ruangan (20-25
º
C). Koloni pada medium padat 

berbentuk bulat halus, meninggi dan berkilau. Bakteri ini berwarna abu-abu 

hingga putih dan akan menghasilkan koloni yang banyak setelah inkubasi selama 

24 jam (Wulandari, 2017). Pada uji biokimia bakteri ini dapat memfermentasi 

sukrosa, glukosa, dan maltosa serta dapat mereduksi nitrat dan menghidrolisis pati 

(Widiati, 2011). 

 

Gambar 2.3 Bakteri Staphylococcus epidermidis 

 (Sumber: http://www.tgw1916.net)  

 

2.3.3 Dampak Negatif yang Ditimbulkan Bakteri Staphylococcus epidermidis 

Bakteri Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri Gram-positif, koloni 

berwarna putih atau kuning, dan bersifat anaerob fakultatif. Staphylococcus 
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epidermidis dapat menyebabkan infeksi kulit ringan yang disertai dengan 

pembentukan abses. Staphylococcus epidermidis biotipe-1 dapat menyebabkan 

infeksi kronis pada manusia (Indriana, 2013). Bakteri Staphylococcus epidermidis 

juga sering menybabkan infeksi saluran kemih di rumah sakit serta dapat 

menyebabkan septikemia dan endokartidis bakteri sub akut. Bakteri menyebabkan 

masalah kecil seperti jerawat, pustula, abses, dan lain-lain (Vasanthakumari, 

2007). Selain itu  Maftuhah et al., (2015) menyatakan bahwa bakteri ini juga salah 

satu bakteri yang menyebabkan bau badan. 

 

2.4 Mekanisme Senyawa Aktif Bunga Kenanga (Cananga odorata) terhadap 

Staphylococcus epidermidis 

 

Mekanisme kerja senyawa aktif pada bunga kenanga terhadap bakteri 

Staphylococcus epidermidis yaitu dengan menggunakan metabolisme sel. Bunga 

kenanga memiliki senyawa yang berfungsi untuk mengganggu kerja metabolisme 

bakteri. Senyawa yang terkandung dalam bunga kenanga yaitu saponin, flavonoid 

dan minyak atsiri yang mengandung polifenol. Masing-masing senyawa memiliki 

kerja atau peran yang berbeda-beda, mekanisme kerja masing-masing senyawa 

sebagai antibakteri yaitu 

2.4.1 Saponin    

Saponin merupakan senyawa aktif yang memiliki sifat seperti sabun. 

Senyawa ini akan menimbulkan busa apabila dikocok dengan air (Rosidah et al., 

2014). Saponin dapat menjadi anti bakteri karena zat aktif permukaannya mirip 

detergen, akibatnya saponin akan menurunkan tegangan permukaan dinding sel 

bakteri sehingga mengakibatkan naiknya permeabilitas atau kebocoran sel dan 
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merusak permebialitas membran. Rusaknya membran sel ini sangat mengganggu 

kelangsungan hidup bakteri. Saponin berdifusi melalui membran luar dan dinding 

sel yang rentan kemudian mengikat membran sitoplasma sehingga mengganggu 

dan mengurangi kestabilan membran sel. Hal ini menyebabkan sitoplasma bocor 

keluar dari sel yang mengakibatkan kematian sel. Agen antimikroba yang 

mengganggu membran sitoplasma bersifat bakterisida (Rijayanti, 2014).  

2.4.2 Flavonoid 

Flavonoid merupakan senyawa fenol yang mempunyai sifat sebagai 

desinfektan, karena flavonoid yang bersifat polar membuat flavonoid dapat 

dengan mudah menembus lapisan peptidoglikan yang bersifat polar, sehingga 

flavonoid dapat sangat efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Gram 

positif (Widyawati, 2017). Mekanisme flavonoid kerja dengan merusak membran 

sitoplasma dan mendenaturasi protein sel bakteri atau adanya perubahan struktur 

dan karakteristik bentuk protein. Volk et al., (1998) menjelaskan bahwa senyawa 

flavonoid dapat merusak membran sitoplasma yang dapat menyebabkan bocornya 

metabolit penting dan menginaktifkan sistem enzim bakteri. Kerusakan ini 

memungkinkan nukleotida dan asam amino merembes keluar dan mencegah 

masuknya bahan-bahan aktif ke dalam sel, keadaan ini dapat menyebabkan 

kematian bakteri. Pada perusakan membran sitoplasma, ion H+ dari senyawa 

fenol dan turunannya (flavonoid) akan menyerang gugus polar (gugus fosfat) 

sehingga molekul fosfolipida akan terurai menjadi gliserol, asam karboksilat dan 

asam fosfat. Hal ini mengakibatkan fosfolipida tidak mampu mempertahankan 
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bentuk membran sitoplasma akibatnya membran sitoplasma akan bocor dan 

bakteri akan mengalami hambatan pertumbuhan dan bahkan kematian. 

 

Gambar 2.4 Reaksi penguraian fosfolipida pada membran sitoplasma 

oleh flavon (Retnowati et al. 2011) 

 

2.4.3 Minyak Atsiri 

Minyak atsiri berperan sebagai antibakteri pada umumnya mengandung 

gugus hidroksil (-OH) dan karbonil (Prabowo, 2015). Gugus hidroksil yang 

dimiliki minyak atsiri dapat berinteraksi dengan protein membran sel melalui 

ikatan hidrogen sehingga protein tersebut kehilangan fungsinya. Protein 

merupakan senyawa penting yang menyusun membran sel mikroba, protein 

memiliki fungsi sebagai pengatur keluar masuknya material sel (Dewi, 2015). 

Senyawa lain yang terkandung dalam minyak atsiri bunga kenanga yang berperan 

sebagai antibakteri adalah polifenol. Zat polifenol memiliki tanda khas yaitu 

memiliki gugus phenol dalam molekulnya. Polifenol biasanya dalam bentuk 

glikosida polar dan mudah larut dalam pelrut polar. Mekanisme polofenol sebagai 

antibakteri berperan dalam toksin dalam protoplasma, merusak dan menembus 

dinding sel serta mengendapkan protein bakteri (Rosidah et al., 2014).   

 



20 

 

2.5 Ekstraksi 

2.5.1 Definisi Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan salah satu teknik pemisahan kimia untuk memisahkan 

satu atau lebih komponen atau senyawa-senyawa (analit) dari suatu sampel 

dengan menggunakan pelarut tertentu yang sesuai (Leba, 2017). Ekstrak adalah 

sediaan yang diperoleh dari proses ekstraksi tanaman obat dengan ukuran partikel 

tertentu dan menggunakan pengekstraksi yang tertentu (Widiati, 2011).  

Tujuan ekstraksi adalah menarik semua komponen kimia yang terdapat pada 

bahan alam dengan menggunakan pelarut organik tertentu. Prinsip ekstraksi 

didasarkan pada perpindahan massa komponen zat padat kedalam pelarut, dimana 

perpindahan terjadi antarmuka kemudian berdifusi masuk kedalam pelarut 

(Prabowo, 2015). Mekanisme kerja ekstraksi adalah cairan penyari menembus 

dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif 

yang masuk akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat 

aktif di dalam sel dengan yang diluar sel sehingga larutan yang terpekat akan 

terdesak keluar. Peristiwa tersebut akan berulang sampai terjadi keseimbangan 

konsentrasi antara larutan di luar dan di dalam sel (Jahari, 2013).   

Depkes (2000) menjelaskan terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan 

dalam proses pembuatan ekstrak, diantaranya: 

a. Pembuatan serbuk simplisia 

Pembuatan simplisia kering merupakan tahap awal pembuatan ekstrak, 

dimana simplisia dibuat dengan menggunakan peralatan tertentu. Serbuk simplisia 

dapat memengaruhi mutu ekstrak. Ukuran simplisia harus harus diperhatikan 
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karena semakin halus serbuk simplisia proses ekstraksi makin efektif dan efisien, 

namun jika serbuk terlalu halus akam mempersulit proses ekstraksi. 

b. Cairan Pelarut 

Cairan yang digunakan dalam pembuatan ekstrak yaitu pelarut yang baik 

(optimal) atau tidak merusak senyawa aktif dan kandungan lainnya serta ekstrak 

haya mendapatkan sebagian besar sanyawa yang diinginkan. Prabowo, (2015) 

Pemilihan pelarut yang sesuai dengan sifat polaritas senyawa yang ingin di 

ekstraksi ataupun yang sesuai dengan kepolaran kandungan kimia. pelarut yang 

digunakan harus bisa mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan 

material lainnya.  

c. Separasi dan pemurnian 

Tahap separasi dan pemurnian merupakan tahap menghilangkan atau 

memisahkan senyawa yang tidak diinginkan tanpa mempengaruhi senyawa yang 

dikehendaki, sehingga diperoleh senyawa yang lebih murni. Proses-proses pada 

pada tahap ini adalah pengendapan, pemisahan dua cairan tak tercampur, 

setrifugasi, dekantasi, filtrasi serta proses adorpsi dan penukaran ion.  

d. Pemekatan atau penguapan 

Pada proses ini akan terjadi pemekatan jumlah persial senyawa terlarut 

secara penguapan pelarut sampai menjadi kering, ekstrak hanya menjadi kental 

atau pekat.  

e. Rendemen  

Rendemen adalah perbandinga antara ekstrak yang diperoleh dengan 

simplisia awal.  
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2.5.2 Ekstraksi secara Maserasi  

Maserasi adalah ekstraksi suatu bahan menggunakan pelarut dengan 

pengadukan pada suhu ruang (Fauzana, 2010). Metode maserasi digunakan untuk 

mengekstrak tanaman yang belum diketahui kandungan senyawanya 

kemungkinan tidak tahan panas sehingga dapat menghindari kerusakan senyawa. 

Prinsip metode maserasi yaitu prinsip kelarutan (like dissolver like). Prinsip 

kelarutan antara lain: (1) pelarut polar akan melarutkan senyawa polar dan pelarut 

non polar akan melarutkan senyawa non polar, (2) pelarut organik akan 

melarutkan senyawa organik (Ichsan, 2011).   

Leba (2017) Maserasi merupakan salah satu jenis ekstraksi padat cair  yang 

paling sederhana. Proses ekstraksi dilakukan dengan cara merendam sampel pada 

suhu kamar menggunakan pelarut yang sesuai sehingga dapat melarutkan dalam 

sampel. Sampel biasanya direndam selama 3-5 hari sambil diaduk sesekali untuk 

mempercepat proses pelarutan analit. Ekstraksi dilakukan berulang kali sehingga 

analit terekraksi secara sempurna. Indikasi bahwa analit telah tereksraksi secara 

sempurna adalah pelarut yang digunakan tidak warna. 

Kelebihan eksraksi metode maserasi adalah dapat menghindari rusaknya 

senyawa-senyawa yang bersifat termolabil, alat dan cara yang digunakan sangat 

sederhana. Kelemahan meode ini adalah memakan banyak waktu, pelarut yang 

digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan banyak senyawa yang hilang 

(Mukhriani, 2014). 
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2.5.3 Pelarut 

Pelarut merupakan materi (zat) yang digunakan sebagai media untuk 

melarutkan materi lain. Pada proses ekstraksi penentuan jenis pelarut sangat 

mempengaruhi keberhasilan untuk menentukan senyawa aktif dari bahan 

tumbuhan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pelarut yang 

baik, yaitu toksisitas dari pelarut yang rendah, mudah menguap pada suhu yang 

rendah, dapat mengekstraksi komponen senyawa dengan cepat, mengawetkan dan 

tidak menyebabkan ekstrak terdisosiasi (Saraswati, 2015). 

Etanol merupakan pelarut golongan alkohol yang paling banyak digunakan 

dalam proses isolasi senyawa organik bahan alam karena dapat melarutkan 

senyawa metabolit sekunder karena memiliki gugus hidroksil yang bersifat polar 

dan gugus alkil yang bersifat non polar.  Etanol digunakan sebagai pelarut karena 

bersifat polar, universal, dan mudah didapat. Komponen polar dari suatu bahan 

alam dalam ekstrak etanol dapat diambil dengan teknik ekstraksi melalui proses 

pemisahan (Kholifah, 2014). 

2.6 Zat Antimikroba 

 Zat antimikroba adalah senyawa biologis atau senyawa kimia yang dapat 

menghambat pertumbuhan dan aktivitas mikroba (Direja, 2007). Mekanisme kerja 

senyawa antimikroba ada beberapa macam, yaitu menghambat sintesis dinding sel 

sehingga sel menjadi lisis, menghambat fungsi membran sel yang akan 

menyebabkan kerusakan dan kematian sel, menghambat sintesis protein yang 

merupakan hasil akhir dari proses transkripsi atau sintesis asam nukleat asam 
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ribonukleat yang DNA-dependent dan protein yang RNA-dependent, menghambat 

sintesis asam nukeat yang berperan dalam dulikasi dan transkripsi (Palupi, 2016). 

 

2.6.1 Uji Aktivitas Antibakteri 

 Aktivitas antimikroba adalah kemampuan untuk menghambat 

pertumbuhan mikroba, termasuk bakteriostatik maupun fungistatik (Direja, 2007). 

Metode utama yang dapat dilakukan untuk menentukan kerentanan patogen 

bakteri dan memperkirakan potensi antibiotik dalam suatu sampel yaitu (1) 

Metode dilusi bertujuan untuk mengatahui banyaknya jumlah zat antimikroba 

yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri yang 

diuji. Cara metode ini dengan memasukkan sejumlah zat antibiotik ke dalam 

medium bakteriologi padat atau cair. Biasanya pengenceran dilakukan sebanyak 

dua kali lipat zat antimikroba kemudian medium akhir diinokulasi dengan bakteri 

yang diuji. (2) Metode difusi biasanya menggunakan metode uji difusi cakram. 

Cakram kertas filter yang mengandung sejumlah obat ditempatkan di atas 

permukaan medium padat yang telah di inokulasi pada permukaan dengan 

organisme uji. Setelah inkubasi, pengukuran diameter zona jernih inhibisi di 

sekitar cakram sebagai ukuran kekuatan inhibisi obat melawan organisme (Palupi, 

2016).  

2.6.2 Pengukuran Zona Hambat 

Tabel 2.1 Klasifikasi respon hambatan pertumbuhan bakteri 

Diameter zona hambat Respon hambatan pertumbuhan 

>20 mm 

16-20 mm 

10-15 mm 

<10 mm 

Kuat 

Sedang  

Lemah 

Tidak ada 

    (Sumber: Saraswati, 2015) 
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Aktivitas antibakteri dinyatakan positif apabila terbentuk zona hambat 

berupa zona bening di sekeliling kertas cakram. Bagian yang diukur adalah 

diameter zona hambat yang terbentuk. Pengukuran zona hambat bakteri dapat 

dilakuakan dengan menggunakan jangka sorong atau panggaris (Saraswati, 2015). 

2.7 Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah segala macam sumber yang dapat dimanfaatkan 

siswa untuk memudahkan terjadinya proses belajar. Sumber belajar meliputi 

materi pembelajran, manusia, alat, teknik, dan lingkungan yang didisain untuk 

mendukung efektifitas dan efesiensi pembelajaran. Sumber belajar dibedakan 

menjadi dua yaitu (1) sumber belajar yang memang dirancang untuk keperluan 

pembelajaran, contohnya internet pembelajaran yang dirancang khusus untuk 

mempermudah siswa dalam belajar. (2) sumber belajar yang tinggal pakai atau 

sumber belajar yang tidak dimaksudkan untuk kepentingan belajar tetapi 

kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan belajar. Sumber belajar ini biasanya 

berupa lingkungan dan kondisi alam (Musfiqon, 2012). 

Sumber belajar memiliki barbagai manfaat penting dalam kegiatan 

pembelajaran, diantaranya 1) meningkatkan produktivitas pembelajaran; 2) 

memberikan kemungkinan pembelajaran yang bersifat lebih individual; 3) 

memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran; 4) lebih 

memantapkan pembelajaran; 5) memungkinkan pembelajaran secara seketika; 6) 

memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengaan menyajikan 

informasi yang mampu menembus batas geografis (Wati, 2011). 
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2.8 Kerangka Konseptual 

 

Gambar 2.5 Kerangka Konseptual 

Aktivitas sel terganggu 

Kematian sel bakteri 

Zona hambat bakteri 

Bau Badan 

Faktor mempengarui: 

- Bakteri 

- Genetik 

- Hormon 

- Kebersihan 

Staphylococcus 

epidermidis 

Pemakaian deodoran 

Triklosan sebagai 

antibakteri 

Indikasi 

penyebab kanker 

Mengandung: 

aluminium klorohidrat, 

propilen glikol, sodium 

stearat, triklosan, parfum, 

aluminium zirconium 

klorohidrat, alkohol dan 

pengawet 

Bunga Kenanga (Cananga odorata) 

Senyawa kimia Antibakteri 

Flavonoid Saponin Polifenol  

Kebocoran 

protein dan 

enzim 

dalam sel 

Denaturasi 

protein sel 

dan merusak 

membran 

sitoplasma 

Sebagai 

toksin, 

merusak dan 

menembus 

dinding sel 

Menghambat metabolisme sel 
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2.9 Hipotesis 

1. Ada pengaruh zona hambat ekstrak bunga kenanga (Cananga odorata) 

terhadap viabilitas (kemungkinan untuk hidup dari suatu individu) bakteri 

Staphylococcus epidermidis yang diukur dengan diameter zona hambat yang 

ditimbulkan oleh ekstrak tersebut. 

2. Hasil penelitian uji efektivitas bakteri menggunakan ekstrak bunga kenanga 

(Cananga odorata) terhadap diameter zona hambat Staphylococcus 

epidermidis dikaji pada materi dunia tumbuhan dalam mata pelajaran biologi 

SMA kelas X semester genap.  


