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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tanaman Sembukan 

2.1.1. Klasifikasi Tanaman Sembukan (Paederia foetida), 

Menurut Abriyanto (2012), Klasifikasi tanaman sembukan (Paederia foetida) 

sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae  

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Gentianales  

Famili  : Rubiceae  

Genus  : Paederia  

Spesies  : Paederia foetida  

2.1.2.  Nama Derah Daun Simbukan (Paederia foetida) 

Daun Kentut ( Melayu), Kaitutan (Sunda), Sembukan (Jawa), Kasembukan 

(Madura), dan Gumisiki (Ternate).  

2.1.3. Deskripsi Morfologi Sembukan (Paederia foetida), 

Sembukan (Paederia foetida) atau lebih dikenal dengan nama daun kentut 

karena daun ini memiliki ciri khas yaitu baunya yang sangat menyengat. Daun 

sembukan termasuk kedalam suku Rubiceae, memiliki batang yang lunak dan 

dipakai memanjat, hanya berdiameter setengah sentimeter, namun panjangnya 

dapat mencapai 10m (Abriyanto, 2012). Sembukan merupakan jenis tanaman yang 

tumbuhnya merambat, membelit,membentuk semak dan semusim.  
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Sembukan memiliki daun yang berbentuk bulat memanjang berukuran 6 

sampai 10 cm, lebar daunnya 3 hingga 5cm, dan bagian pangkal daunnya bebentuk 

hati atau membulat, tepi daun rata, ujung runcing, pangkal berlekuk, berambut, 

pertulangan menyirip, tangkai daun bulat, dan berbuku (Nurcahyanti & Wandra, 

2012).  

Bunga daun sembukan tersusun sebagai bunga majemuk dengan panjang 4-

30 mm, kelopok berbentuk segi tiga, benang sari yang melekat pada tabung, bakal 

buah memiliki 2 ruang, bakal biji satu kepala putik dua, tabung mahkota pada 

bagain dalam berambut, panjang makota 10- 12 mm berbulu halus serta berwarna 

ungu dan putih. Tanaman sembukan memiliki buah yang berbentuk bulat, berkilat, 

berwarna kuning, dan memiliki diameter 4 – 6mm. (Suharmiati. 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : dokumen pribadi. 2019 

foetida   

Gambar 2. 1 Tanaman Paederia foetida 
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2.1.4. Kandungan Bahan Aktif Tanaman Sembukan (Paederia foetida), 

Tumbuhan sembukan merupakan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan 

sebagai bahan obat-obatan tradisional. Menurut Abriyanto ( 2012) Tumbuhan 

memiliki khasiat sebagai obat anti rematik, penghilang rasa sakit (analgesik), peluru 

kencing, peluru dahak (mucolitik), penambah nafsu makan (stomatik), anti biotik, 

anti radang, obat batuk (anti tusif), dan obat diare.  

Tumbuhan sembukan memiliki zat aktif yang cukup banyak terutama pada 

bagian daun diantaranya saponin, tanian, fenol, flavonoid, terpenoid, dan alkaloid. 

(Wahjuningrum & Hasanah, 2016). Zat aktif tersebut memiliki fungsi sebagai 

berikut : 

2.1.4.1. Senyawa Saponin 

Senyawa saponin merupakan senyawa glikosida kompleks yaitu senyawa 

hasil kondensasi gula dengan senyawa hidroksil yang jika dihidrolisis akan 

mengasilkan glikon dan non gula. (Pramawati.2016).  menurut (Santosa, 2005) 

saponin merupakan senyawa aktif yang mempunyai sifat seperti sabun, merupakan 

senyawa aktif permukaan yang kuat, yang menimbulkan busa jika dikocok dalam 

air.  

Senyawa saponin dapat menghambat mekanisme sintesis protein karena 

terakumulasi dan menyebabkan perubahan komponen – komponen penyusun sel 

bakteri itu sendiri (Rosyidah, 2015). Senyawa saponin sebagai antibakteri karena 

senyawa saponin dapat menurunkan tegangan permukaan sehingga dapat 

mengakibatkan naiknya permeabilitas atau kebocoran sel dan mengakibatkan 

senyawa intraseluler akan keluar.  
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2.1.4.2. Senyawa Tanin 

Tanin senyawa organik yang terdiri dari campuran senyawa polifenol 

kompek, dibangun dari elemen C, H, dan O yang membentuk bobot molekul besar. 

Tanin merupakan bentuk kompleks dari protein, pati, selulosa dan mineral dengan 

rumus molekul C15H12O5 (Suharman. 2018) 

Senyawa tanin merupakan merupakan komponen zat organik yang sangat 

kompleks yang terdiri dari senyawa fenolik yang sukar dipisahkan dan sukar 

mengkristal, mengendapkan protein dari larutannya dan bersenyawa dengan protein 

tersebut (Rosyidah et al. 2015).  

Senyawa aktif tanin mempunyai khasiat sebagai astrigen, antidiare, 

antibakteri, dan antioksidan. Menurut (Puspita. 2011) Tanin memiliki kemampuan 

dalam menginaktifikasi adhesion pada sel mikroba atau molekul yang menempel 

pada sel inang. Senyawa tanin dapat mengganggu sintesa polipeptida pembentukan 

pada dinding sel tidak sempurna sehingga menyebabkan sel bakteri menjadi lisis 

dan sel bakteri menjadi mati akibat tekanan osmotik maupun fisik.  

2.1.4.3. Senyawa Fenol  

Senyawa fenol merupakan senyawa aromatik dengan satu atau beberapa 

gugus hidroksil yang terikat secara langsung pada cincin benzena. Senyawa ini 

mudah mengalami oksidasi (Efendi.2003). Fenol memiliki cincin aromatik dengan 

satu atau lebih gugus hidroksil (OH-) dan gugus–gugus lain yang penyertanya, 

senyawa fenol yang memiliki lebih dari satu gugus hidroksil disebut dengan 

polifenol (Sastraidayat. 2004).  
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 Mekanisme fenol sebagai antibakteri berperan sebagai toksin dalam 

protoplasma merusak dan menembus dinding serta mengendapkan protein sel 

bakteri. Senyawa fenol dapat mendenaturasi protein sel, ikatan hidrogen yang 

terbetuk antara fenol dengan protein sehingga struktur sel rusak dan mempengaruhi 

permeabilitas dinding sel dan membrane sitoplasma karena  dinding sel dan 

sitoplasma tersusun atas protein, yang akan mengakibatkan terganggunya 

permeabilitas dan menyebabkan ketidak seimbangan makromolekul dan ion dalam 

sel sehingga sel menjadi lisis (Noventi, 2016) 

2.1.4.4. Senyawa Flavonoid  

Flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol yang terbesar yang 

ditemukan dialam, flavonoid mempunyai kerangka dasar adala 2-fenil-benzo inti 

atau intiflana, yang terdiri dari dua cincin benzena (A dan B) yang di hubungkan 

melalui heterositik cicin pyrene ( C) (Cushnie, 2005) 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Struktur dasar senyawa flavonoid 

Sumber : (Cushnie, 2005) 

 

Mekanisme senyawa flavonoid sebagai antimikroba dapat digolongkan 

sebagai  penghambat sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membrane sel, dan 

mengambat metabolisme energi (Hendra, 2011). Senyawa flavonoid membentuk 

senyawa kompleks terhadap protein ekstraseluler yang mengganggu integritas 
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membrane sel bakteri, polifenol pada kadar tinggi dapat menyebabkan koagulasi 

protein dan menyebabkan sel membran mengalami lisis (Prasetyo, 2014). 

2.1.4.5. Senyawa Terpenoid  

Senyawa terpenoid merupakan senyawa yang tersusun dari kerangka 

isoprene (C5), yakni rantai beranggota lima karbon bercabang (brancing) metil pada 

karbon nomer 2 atau kelipatannya (Saifudin. 2014) 

Mekanisme kerja senyawa terpenoid adalah dengan menukar struktur pada 

dinding sel, mengganggu kerja pada transport aktif, dan kekuatan proton pada 

membrane sitoplasma bakteri. Senyawa terpenoid akan menginaktifkan protein dan 

enzim serta mendenaturasi sehingga dinding sel akan rusak yang diakibatkan 

karena terjadinya penurunan pada permeabilitas memungkinkan transport ion –ion 

organik yang masuk ke sel bakteri sehingga metabolisme terganggu dan sel bakteri 

mati. (Bota, 2015). 

2.1.4.6.  Senyawa Alkaloid 

Senyawa alkaloid merupakan grup terbesar senyawa metabolit sekunder 

yang terdapat pada produk alami dan sering kali memiliki sifat beracun sehingga 

digunakan secara luas dalam bidang pengobatan (Salamah,2008). Senyawa alkaloid 

bekerja sebagai antibakteri dengan cara menghambat sintesis pada dinding sel 

sehingga menyebabkan sel lisis dan mati (Amalia, 2016).  

2.1.5. Manfaat Dan Kegunaan Tanaman Sembukan (Paederia foetida) 

Kegunaan dan pemanfaat tanaman sembukan dalam kehidupan sehari–hari 

masyarakat memiliki fungsi dalam bidang kesehatan yaitu penyembuhan sembelit, 

penambah nafsu makan, anti radang, dan penyembuhan penyakit kulit. Serangkaian 
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pemanfaatan tersebut berasal dari berbagai senyawa aktif yang terdapat didalam 

tubuh tanaman yang memiliki aktivitas biologis dan aktivitas yang ilmiah  sehingga 

memberikan efek kesehatan dalam mekanisme penyembuhan penyakit 

(Nurcahyanti, 2012). 

2.2. Escherichia coli 

2.2.1. Morfologi Dan Klasifikasi Escherichia coli 

Menurut Crawford (2007), klasifikasi bakteri Escherichia coli yaitu sebagai 

berikut:  

Domain  : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Gammaproteo bacteria 

Ordo : Enterobacteriales 

Family  : Enterobacteriacea 

Genus  : Escherichia 

Spesies  : Escherichia coli  

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Morfologi SBakteri Escherichia coli 
Sumber: (Crawford et al., 2007) 
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Bakteri Escherichia coli memiliki bentuk tubuh bulat cenderung ke batang 

panjang yang berukuran 0,5 x 1-3µ, berpasang – pasangan, dan rangkaian pendek, 

begerak menggunakan flagella peritrik kedudukan flagel Escherichia coli bersifat 

laral yaitu peritrik dimana flagel tersebar dari ujung – ujung sampai pada sisi, 

biasanya tubuh Escherichia coli tidak berbentuk kapsul, tidak membentuk spora, 

Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif, dan bersifat Aerob, dan anaerob 

fakultif (Crawford, 2007) 

2.2.2. Jenis-Jenis Bakteri Escherichia coli 

Bakteri Escherichia coli merupakan bakteri yang terdapat pada sistem 

pencernaan manusia dan hewan berdarah panas dan umum dianggap sebagai 

indikator pencernaan kotoran.  

Beberapa jenis Escherichia coli umum ditemukan pada penderita diare dan 

keracunan makanan diantaranya, EPEC (Enteropatogennic Escherichia coli), 

EIEC (Enteroinvesive Escheicia coli), ETEC (Enterotoxigenic Escherichia coli), 

dan AHEC (Enterohaemorrhagic Escherichia coli) (Rohdiana,2013).  

1) EPEC (Enteropatogennic Escherichia coli), merupakan bakteri yag 

menyebabkan patogen pada usus halus, karena EPEC yang tedapat dalam 

saluran pencernaan, dapat merusak mukosa saluran pencernaan secara 

potensial (Wresdiyati et al., 2011).  

2) EIEC (Enteroinvesive Escheicia coli), merupakan bakteri patogen yang dapat 

menimbulkan penyakit yang mirip sigeloisi. Jenis bakeri ini menimbulkan 

penyakit dengan cara invasi ke sel epitel mokus usus. (Widiyanti, 2017).  
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3) ETEC (Enterotoxigenic Escherichia coli), merupakan bakteri patogen yang 

dapat menyebabkan diare, bakteri ETEC melekat pada sel epitel usus kecil, 

beberapa astranis ETEC menghasilkan labil toksin (LT), yang mengakibatkan 

lumen usus tegang oleh cairan, dan mengakibatkan hipermotalitas (Widiyanti, 

2017) 

4) AHEC (Enterohaemorrhagic Escherichia coli), merupakan bakteri patogen 

yang berhubungan dengan kolitis hemoragik yaitu diare berat dan dengan 

sindroma uremia hemolitik (penyakit akibat gagal ginjal akut), anemia 

hemolitik mikroangiopatik dan trombositopenia (Widiyanti, 2017).  

2.2.3. Siklus Hidup Escherichia coli 

Escherichia coli adalah organisme yang biasanya hidup dalam saluran usus 

manusia dan pada hewan tingkat tinggi lainnya (Hedriyanto, 2011).  Inkubasi dari 

bakteri Escherichia coli sekitar 3-5 hari, bakteri Escherichia coli dapat masuk 

kedalam tubuh melalui rute oral. Escherichia coli masuk kedalam tubuh melalui 

rute oral dari makanan atau benda yang tercemar bakteri Escherichia coli. 

Escherichia coli dapat menyebabkan infkesi pada saluran kemi atau ginjal jika 

bakteri Escherichia coli berada diluar usus. 

2.3. Ekstraksi  

2.3.1. Metode Ekstraksi  

Ekstraksi merupakan pemisahan komponen dari suatu bahan yang merupakan 

sumber komponen bahan seperti vitamin, zat warna, protein dengan pemanasan 

komponen tersebut akan muda larut (Mukaromah et al., 2010).  Terdapat beberapa 

metode dalam melakukan ekstraksi yaitu metode dingin dan metode panas.  
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1. Ekstraksi dengan cara dingin  

Kelebihan menggunakan ekstraksi dingin memungkinkan banyak senyawa 

terekstraksi, meskipun beberapa senyawa memiliki kelarutan terbatas dalam pelarut 

ekstraksi pada suhu kamar dan aktivitas bilogis tidak akan hilang saat dipanaskan 

(Febrina, Rusli, & Muflihah, 2018). Ekstraksi dingin dalam labu berisi biomassa yang 

diagitasi dengan stirer dengan cara berturut-turut dengan pelarut yang kepolarannya 

makin tinggi merupakan metode paling sederhana dan keuntungan cara ini merupakan 

metode ekstraksi yang muda karena ekstrak tidak dipanaskan seingga kemungkinan 

kecil bahan akan menjadi terurai.  

1) Maserasi  

Maserasi merupakan cara penyaringan yang sederhana karena cairan 

penyaring akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang 

mengandung zat aktif (pine, 2015). Tujuan metode maserasi untuk manarik zat yang 

tahan terhadap pemanasan. Prinsip maserasi secara teknologi ialah metode pencapaian 

keseimbangan. Ekstraksi maserasi dapat dilakukan dengan cara pengocokan atau 

pengadukan pada temperature kamar. Kekurangan dari metode maserasi adalah 

membutukan waktu yang lebih lama dari pada refluks dan sokletasi, serta ekstraks air 

yang dihasilkan pada metode maserasi akan cepat rusak dan bau (Brunsell,2011). 

2) Perkolasi  

Perkolasi adalah ekstraksi dengan cara menggunakan pelarut yang selalu 

baru hingga sempurna (Exhaustive extraction) dan umunya dilakukan pada 

temperature ruangan. Kelemahan dari metode Perkolasi adalah walaupun merupakan 

metode ekstraksi dingin, tetapi karena proses ekstraksi berlangsung lebih lama 



16 
 

dibandingkan maserasi sehingga mengakibatkan semakin banyak senyawa volatile 

yang menguap Selama proses ekstraksi berlangsung (Verawati, 2017). 

2. Ekstraksi dengan cara panas  

1) Refluk 

Refluk merupakan ekstraksi menggunakan pelarut yang berada pada titik 

didih selama waktu tertentu dan jumlah pelarut yang terbatas relatiif konstan 

dengan adanya  pendingin balik.   

2) Soxhlet  

Soxhlet merupakan ekstraksi yang menggunakan pelarut baru dan dilakukan 

dengan alat khusus sehingga terjadinya proses ekstraksi kontiyu dengan jumlah 

pelarut yang relatif konstan dan adanya pendingin balik.  

3) Digesti  

Digesti merupakan maserasi kinetic dengan temperature yang lebih tinggi 

disbanding dengan temperature pada ruanganyaitu pada temperature 40o sampai 

50o.  

4) Infus 

Infus merupakan ekstraksi yang menggunakan pelarut air dengan cara infuse 

tercelup dalam air mendidih dengan temperatur 96o sampai 98o.  

5) Dekokta  

Dekokta merupakan cara ekstrasi yang sama dnegan infuse namun hanya pada 

waktu kurang lebih 30 menit dengan temperature hingga titik didih. 
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2.4. Mekanisme Kerja Penghambatan Senyawa Antibakteri  

Penghambatan komponen antibaktri merupakan kemampuan suatu senyawa 

antibakteri untuk mempengaruhi dinding sel mikroba. Mekanisme ini dapat 

disebabkan oleh adanya akumulasi komponen lipofilat yang terdapat pada dinding 

sel. Terjadinya akumulasi senyawa antibakteri dipengaruhi oleh bentuk tak 

terdisiosiasi. Pada konsnetrasi rendah molekul-molekul fenol yang terdapat pada 

minyak thyme kebanyakan berbentuk tidak terdiosisai, lebih hidrofobik, dapat 

meningkatkan daerah hidrofobik, dapat mengikat daerah hidrofobik mempran 

protein, dan dapat melarutkan baik padafase lipid dari membrane bakteri dengan 

adanya mekanisme ini dapat dinyatakan bahwa semakian banyak bentuk tidak 

terdiosiasi,maka senyawa antibakteri semakian efektif daya antibakterinya. Pada 

Gambar 2.4 dapat dilihat mekanisme penghambatan bakteri oleh beberapa 

senyawa antibakteri.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Mekanisme Penghambatan bakteri oleh beberapa senyawa 

Sumber :(Mardiana et al., 2015) 
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2.5. Zona Hambat 

Kandungan bahan antimikroba yang terkandung dalam ekstrak daun sembukan 

akan mengganggu dan menghambat pertumbuan bakteri, terganggunya pertumbuhan 

bakteri dapat dilihat dengan terbentuknya zona hambat. 

Zona hambat dapat dilihat dari zona bening yang merupakan bentuk kepekaan 

bakteri terhadap bahan anti bakteri yang digunakan sebagai bahan uji dan dinyatakan 

dengan luas zona hambat (Warbung, 2013). Pengukuran zona hambat dapat 

menggunakan jangka sorong.  

2.6. Pemanfaatan Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

Sumber belajar adalah suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau 

situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar memungkinkan seseorang 

dapat belajar secara individual (Tahar & Enceng, 2006). Pada dasarnya sumber 

belajar digunakan atau dipakai  dalam pendidikan sebagai suatu sistem yang terdiri 

dari sekumpulan bahan atau situasi yang diciptakan secara sengaja atau di buat agar 

siswa dapat belajar secara individual.  Pemanfaatan sumber belajar ditandai dengan 

kemampuan memiliki sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan, pengadaan 

bahan ajar dan bentuk interaksi dengan bahan aja yang digunakan (Tahar & Enceng, 

2006). 

Suatu penelitian dapat digunakan sebagai sumber belajar jika meliputi dua hal 

pokok, diantaranya ialah proses dan hasil penelitian, dua hal tersebut dapat digunakan 

sebagai pertimbangan oleh guru atau pendidik dalam menyusun materi yang 

berkaitan dengan pembelajaran dalam kegiatan belajar dan mengajar. Pemanfaatan 
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hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi harus memenuhi beberapa persyaratan 

sebagai berikut (Parmin & Peniati, 2012).  

a) Kejelasan Potensi  

Kejelasan potensi suatu penelitian ditentukan berdasarkan terdapatnya objek 

dan permasalahan yang dapat diungkap sehingga mengahasilkan suatu fakta-fakta, 

dan konsep yang harus dicapai dalam kurikulum. Obyek dari penelitian ini adalah 

bakteri Escherichia coli siswa dapat mengetahui bahwa bakteri Escherichia coli 

merupakan bakteri patogen bagi manusia yang dapat menyebabkan diare, sehingga 

dapat memberikan pengalaman belajar pada siswa jika suatu objek suatu penelitian 

apapun dan dimanapun dapat memeberikan pengalaman belajar kepada siswa tentang 

masalah tertentu dapat dijadikan sebagai sumber belajar, maka bakteri Escherichia 

coli dalam peneliian ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar.  

b) Kejelasan Sasaran  

Kejelasan Sasaran dalam penelitian ini dari obyek E.coli, yaitu mengetahui 

zona hambat pertumbuan Escherichia coli setelah pemberian berbagai konsentrasi 

ekstrak daun sembukan. 

c) Kesesuaian dengan Tujuan Belajar 

Kesesuaian yang dimaksud adalah hasil penelitian ini dengan kompetensi dasar 

(KD) yang tercantum.  

d) Kejelasan Informasi Yang Diungkap 

Kejelasan informasi pada penelitian ini terdapat 2 aspek yaitu aspek proses dan 

aspek produk yang disesuaikan dengan kurikulum. 
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e) Kejelasan Pedoman Eksplorasi 

Kejelasan pedoman diperlukan ialah prosedur kerja pada pelaksanaan 

penelitian.  

f) Kejelasan Perolehan 

Kejelasan perolehan yang diharapkan ialah kejelasan hasil yang dapat berupa 

proses dan produk pada penelitian yang dpaat digunakan sebagai sumber belajar 

berdasarkan aspek-aspek yang terdapat dalam tujuan belajar biologi. 

Keenam persyaratan pemanfaatan tersebut maka jelaslah bahwa ekstraksi daun 

sembukan terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli, bisa digunakan sebagai 

sumber belajar, karena proses dan produk dapat dicapai sekaligus yang merupakan 

makna sebagai sumber belajar, dari segi proses dapat berkaitan dengan kepentingan 

dan pengembangan keterampilan, dan segi produk dapat berkaitan denga 

pengembangan fakta dan konsep.   
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2.7. Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 5 Kerangka Konsep Penelitian 

Ekstrak daun sembukan (Paederia foetida) 

Kandungan metabolit sekunder yang 

terkandung dalam daun sembukan 

(Paederia foetida) adalah Alkaloid, 

Saponin, Terpenoid, Tanin, dan 

flavonoid 

Memiliki aktivitas sebagai antibakteri  

Alkaloid dapat menghambat sintesis dinding sel yang akan menyebabkan 

lisis pada sel sehingga sel akan mati. 

Saponin dapat menghambat mekanisme sintesis protein dan menyebabkan 

perubahan komponen penyusun bakteri. 

Terpenoid dapat menyebabkan kerusakan struktur dinding sel, kerja 

transport aktif, dan kekuatan proton dalam membrane sel terganggu 

Tanin dapat menyebabkan kerusakan pada dinding sel. 

Flavonoid dapat mengganggu integritas membrane sel dan menyebabkan 

membrane sel mengalami lisis. 

Menyebabkan kematian pada bakteri E.coli 

Terbentuknya Zona Hambat  



22 
 

2.8. Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan studi pustaka di atas dapat di rumuskan 

hipotesis sebagai berikut:  

1. Ada pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak daun sembukan (Paederia 

foetida) terhadap Zona Hambat bakteri Escherichia coli  

2. Hasil penelitian pengaruh berbagai ekstrak daun sembukan (Paediria foetida) 

terhadap zona hambat bakteri Escherichia coli dapat digunakan sebagai 

sumber belajar biologi materi monera SMA kelas X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


