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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Penyakit infeksi merupakan salah satu permasalahan dalam bidang 

kesehatan yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Kenyataan menunjukkan 

bahwa di negara-negara yang sedang berkembang urutan penyakit-penyakit utama 

nasional masih ditempati oleh berbagai penyakit infeksi (Nelwan, 2006). Infeksi 

masih merupakan penyakit utama dan penyebab kematian nomor satu. Oleh 

karena itu, penggunaan antibakteri atau antiinfeksi masih paling dominan dalam 

pelayanan kesehatan (Priyanto, 2008). Penyakit infeksi merupakan salah satu 

penyakit yang terus berkembang di Indonesia. Infeksi merupakan penyakit yang 

dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain atau dari hewan ke manusia 

(Gibson, 1996). Pengobatan infeksi yang paling umum dilakukan adalah dengan 

terapi antibiotik. Antibiotik adalah suatu substansi kimia yang diperoleh atau 

dibentuk dan dihasilkan oleh mikroorganisme. Zat atau substansi tersebut dalam 

jumlah yang sedikitpun masih mempunyai daya hambat terhadap kegiatan 

mikroorganisme lainnya (Waluyo, 2004). Infeksi disebabkan oleh berbagai 

mikroorganisme seperti bakteri, virus, riketsia, jamur, dan protozoa. Organisme-

organisme tersebut dapat menyerang seluruh tubuh atau hanya sebagian (Gibson, 

1996). Staphylococcus aureus dan Shigella dysenteriae merupakan contoh bakteri 

yang dapat menyebabkan penyakit infeksi. 

Staphylococcus aureus adalah coccus Gram positif. Staphylococcus 

aureus dapat menyebabkan bisul, osteomieletis akut, abses perifenefritik, 
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keracunan makanan, enteritis karena pemakaian antibiotik (Gibson, 1996). 

Hampir setiap orang pernah mengalami berbagai infeksi Staphylococcus aureus 

selama hidupnya, dari keracunan makanan yang berat atau infeksi kulit yang kecil. 

Infeksi  Staphylococcus aureus juga dapat berasal dari kontaminasi langsung dari 

luka, dan jika infeksi ini menyebar dan terjadi bakterimia, maka bisa terjadi 

endokartitis, meningitis, dan infeksi terhadap paru-paru (Jawetz dkk., 2001). 

Staphylococcus aureus merupakan patogen paling utama pada kulit (Harahap, 

2002).  

Selain itu, penyakit infeksi yang banyak dihadapi adalah diare. Dehidrasi 

akibat diare merupakan salah satu penyebab kematian. Bakteri penyebab diare 

meliputi Shigella, Escherichia coli, Salmonella, dan Campylobacter. Penyakit 

yang disebabkan oleh Shigella dysenteriae adalah disentri basiler, yaitu suatu 

infeksi peradangan akut saluran pencernaan, dengan kondisi klinis meliputi diare, 

buang air besar berair yang disertai darah, lendir, dan nanah (Pelczar dan Chan, 

1988). 

Idealnya antibiotiklah yang dipilih untuk mengobati penyakit-penyakit 

yang disebabkan oleh bakteri-bakteri tersebut. Tetapi timbul permasalahan baru, 

yaitu permasalahan resistensi bakteri. Penggunaan antibiotic merupakan salah satu 

masalah yang berkembang di seluruh dunia. WHO dan beberapa organisasi telah 

mengeluarkan pernyataan mengenai pentingnya mengkaji factor-faktor yang 

terkait dengan masalah tersebut, termasuk strategi untuk mengendalikan kejadian 

resistensi (Bronzwaer et al., 2002 cit saepudin et al., 2006). 
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Suatu organisme dianggap multiresisten jika banyak diantara antibiotika 

yang biasa digunakan tidak dapat membunuh organism tersebut. Laporan tahun 

2006 menyatakan bahwa lebih dari 70% infeksi yang berkaitan dengan semua 

perawatan kesehatan disebabkan oleh bakteri yang  resisten terhadap satu atau 

lebih pengonatan yang biasanya digunakan untuk melawan bakteri tersebut (Muto, 

2006). Penggunaan antibiotic yang tidak tepat dalam menangani kasus resistensi 

tersebut akan memboroskan dana yang tersedia baik milik pemerintah maupun 

orang itu sendiri (Nelwan, 2006). Timbulah alternatif untuk menjadikan 

pengobatan herbal atau alami sebagai pilihan dalam mengatasi resistensi tersebut. 

Tanaman yang mengandung minyak atsiri dapat digunakan sebagai 

bakterisid dan fungisid karena dalam minyak atsiri tersebut terdapat senyawa 

fenol dan alkohol yang mempunyai daya antibakteri. Agar peranan obat 

tradisional khususnya dari tumbuhan lebih meningkat, maka perlu adanya 

dorongan upaya pengenalan, penelitian, pengujian dan pengembangan khasiat 

serta keamanan suatu tumbuhan obat sehingga keberadaannya lebih dapat diterima 

di kalangan medik (Wijayakusuma dkk., 1993). 

Tanaman berkhasiat obat telah diteliti dan dipelajari secara alamiah. 

Hasilnya adalah tanaman obat memang memiliki kandungan zat-zat atau senyawa 

yang secara klinik terbukti bermanfaat bagi kesehatan (Muhlisah, 2003). Salah 

satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah tanaman serai 

(Cymbopogon nardus (L.) Rendle). Daun dan akar serai mengandung saponin, 

flavonoid, dan polifenol. Di samping itu daunnya juga mengandung minyak atsiri. 

Serai mengandung senyawa berbentuk padat dan berbau khas. Minyak atsiri serai 
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terdiri dari berbagai senyawa, salah satu kandungan yang terdapat dalam tanaman 

ini adalah polifenol. Kelompok-kelompok utama bahan kimia yang dapat 

memberikan aktivitas antimikroba adalah fenol dan turunan persenyawaan dari 

fenol (Hutapea, 1991). 

Ekstrak kental, bubuk kering, dan minyak dari Cymbopogon citratus 

memiliki aktivitas  antibakteri terhadap Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, 

dan Escherichia coli dengan diameter zona hambat Salmonella typhi yaitu sebesar 

28,5 mm (bubuk kering Cymbopogon citratus); 17,0 mm (ekstrak kental 

Cymbopogon citratus); dan tidak adanya pertumbuhan bakteri pada minyak 

Cymbopogon citratus. Pada Staphylococcus aureus didapatkan diameter zona 

hambat sebesar 85,0 mm (minyak Cymbopogon citratus); 17,0 mm (bubuk kering 

Cymbopogon citratus); dan 13,0 mm (ekstrak kental Cymbopogon citratus). 

Sedangkan pada bakteri Escherichia coli didapatkan diameter zona hambat 

sebesar 21,5 mm (bubuk kering Cymbopogon citratus); 18,5 mm (ekstrak kental 

Cymbopogon citratus) dan tidak terdapat pertumbuhan bakteri pada minyak 

Cymbopogon citratus (Akin-Osanaiye, 2007). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya maka perlu dilakukan penelitian uji 

aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat tanaman serai dengan menggunakan metode 

dilusi padat dan untuk mengetahui senyawa kimia ekstrak etil asetat tanaman serai 

(Cymbopogon nardus (L.) Rendle) yang berpotensi sebagai antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus dan Shigella dysenteriae. 



5 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji aktivitas antibakteri ekstrak etil 

asetat tanaman serai terhadap S. aureus mewakili bakteri Gram positif dan S. 

dysenteriae yang mewakili bakteri Gram negatif. Metode yang digunakan dalam 

uji aktivitas antibakteri adalah dilusi padat karena memiliki keunggulan yaitu 

homogenitas antara media, bahan uji, dan media lebih baik, tidak dipengaruhi 

tebal tipis media, selain itu lebih praktis dan mudah. Jika digunakan metode dilusi 

cair dikhawatirkan dapat mengganggu saat pengamatan karena kekeruhan yang 

terjadi bukan disebabkan oleh suspensi bakteri tetapi dari sampel yang berupa 

ekstrak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui senyawa-senyawa yang 

mempunyai aktivitas antibakteri dengan menganalisis secara bioautografi. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan 2 permasalahan yaitu : 

1. Apakah ekstrak etil asetat tanaman serai (Cymbopogon nardus (L.) Rendle) 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Shigella 

dysenteriae dan berapa Kadar Bunuh Minimal (KBM) nya ? 

2. Komponen senyawa apakah dalam ekstrak etil asetat serai (Cymbopogon 

nardus (L.) Rendle) yang mempunyai aktivitas antibakteri ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui apakah ekstrak etil asetat tanaman serai (Cymbopogon nardus (L.) 

Rendle) memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan 

Shigella dysenteriae dan nilai Kadar Bunuh Minimum (KBM). 
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2. Mengetahui senyawa kimia yang terdapat dalam ekstrak etil asetat  tanaman 

serai (Cymbopogon nardus (L.) Rendle) yang mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus dan Shigella dysenteriae. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Serai (Cymbopogon nardus (L.) Rendle) 

a. Klasifikasi tanaman 

Klasifikasi tanaman serai (Cymbopogon nardus (L.) Rendle) yaitu : 

Divisio   : Magnoliophyta 

Sub divisio       : Angiospermae 

Kelas                : Commelinidae  

Bangsa             : Cyperales 

Suku                : Poaceae (Graminae) 

Marga              : Cymbopogon 

Jenis  : Cymbopogon nardus (L.) Rendle  (Cronquist, 1981). 

 

b. Sinonim 

Sinonim tanaman serai (Cymbopogon nardus (L.) Rendle) yaitu : Andropogon 

nardus, Andropogon citriodorus. 

c. Nama daerah 

 Tanaman serai (Cymbopogon nardus (L.) Rendle) memiliki nama yang 

berbeda pada tiap-tiap daerah di Indonesia, antara lain: sere mangat, sere (Gayo), 
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sange-sange (Batak), sarai, sorai (Sumatera), serei, sere (Jawa), serai, belangkak, 

salai, segumau (Kalimantan), segpalaha mpori, kendaung witu, nau sina, bumuke, 

tenian malai, rimanil (Nusa Tenggara), tonti, limbuale, langilo, towombane, sare, 

sere (Sulawesi), tapis, pisa, bewuwu, gara ma husu (Maluku) (Anonim, 1980) 

d. Deskripsi 

  Tanaman serai (Cymbopogon nardus (L.) Rendle) merupakan tumbuhan 

herba menahun. Jenis rumput-rumputan ini bisa setinggi 50–100 cm, berdaun 

tunggal, berjumbai sepanjang 1 m, lebar 1,5 cm dengan tekstur kasar dan tajam. 

Permukaan atas dan bawah daun berambut serta berwarna hijau. Batang tak 

berkayu, beruas-ruas pendek serta berakar serabut. Daun serai merupakan 

potongan-potongan sempit panjang, warna hijau, tepi kasar dan tajam. Tulang 

daun sejajar. Bila serai diremas berbau khas aromatik. Pada permukaan atas dan 

bawah serai terdapat rambut-rambut. Pada sayatan melintang melalui tulang daun 

tampak epidermis atas terdiri dari satu lapis sel yang berbentuk agak bulat dengan 

ukuran tidak selalu sama dan mempunyai rambut penutup. Epidermis bawah 

terdiri dari sel serupa epidemis atas hanya lebih kecil. Stomata terdapat di kedua 

permukaan daun. Sel-sel parenkim serai ada yang berisi tetes-tetes minyak, 

jaringan kolenkim tersebar di antara parenkim, selanjutnya terdapat xilem dan 

floem dari berkas pembuluh tipe kolateral (Anonim, 1980). 

e. Khasiat 

Daun serai berkhasiat sebagai peluruh angin (karminatif), pereda kejang 

(antispasmodik), penurun panas (antipiretik) dan penambah nafsu makan 

(stomakik) (Anonim, 1980). Serai bermanfaat sebagai antiradang, menghilangkan 
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rasa sakit, dan melancarkan sirkulasi darah. Khasiat lainnya yaitu untuk sakit 

kepala, sakit otot, ngilu sendi, batuk, nyeri lambung, diare, menstruasi tidak 

lancar, bengkak sehabis melahirkan, dan memar. 

f. Kandungan kimia  

Daun dan akar serai mengandung saponin, flavonoid, dan polifenol, di 

samping itu daunnya juga mengandung minyak atsiri. Minyak atsiri yang 

merupakan produksi serai terdiri dari berbagai senyawa. Geraniol merupakan 

senyawa aktif yang didapati pada tanaman serai yang bermanfaat sebagai anti 

reppelant (Wahyuni, 2005). Komponen-komponen minyak atsiri dalam serai 

antara lain citronellal, citral, geraniol, metil-heptenone, eugenol-metil eter, 

dipenten, eugenol, kadinen, kadinol, dan limonen (Hariana, 2006). 

2.    Metode Penyarian (Ekstraksi) 

Ekstraksi atau penyarian merupakan peristiwa perpindahan massa zat aktif, 

yang semula berada di dalam sel ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif 

larut dalam cairan penyari. Pada umumnya penyarian akan bertambah baik jika 

permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan penyari semakin luas 

(Anonim, 1986). 

 Ekstrak adalah sediaan yang dapat berupa kering, kental dan cair dibuat 

dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai, yaitu 

maserasi, perkolasi atau penyeduhan dengan air mendidih. Sebagai cairan penyari 

digunakan air, eter atau campuran etanol dan air (Anonim, 2000) 
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Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. Cairan 

penyari yang baik harus memenuhi kriteria : 

a.  Murah dan mudah diperoleh  

b.  Stabil secara fisika dan kimia  

c. Bereaksi netral  

d. Tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar 

e. Selektif  yaitu hanya menarik zat berkhasiat yang dikehendaki 

f. Tidak mempengaruhi zat berkhasiat 

g. Diperbolehkan oleh peraturan (Anonim, 1986). 

Maserasi adalah cara ekstraksi yang paling sederhana. Bahan simplisia 

yang dihaluskan sesuai dengan syarat farmakope (umumnya terpotong-potong 

atau berupa serbuk kasar) disatukan dengan bahan pengekstraksi. Selanjutnya 

rendaman tersebut disimpan terlindung dari cahaya langsung (mencegah reaksi 

yang dikatalisis cahaya atau perubahan warna) dan dikocok kembali (Voight, 

1971). Pada penyarian dengan maserasi, lamanya waktu maserasi berbeda-beda 

tergantung pada sifat atau ciri campuran serbuk dan pelarut. Lamanya harus cukup 

supaya dapat memasuki semua rongga struktur serbuk dan melarutkan semua zat 

yang mudah larut. Maserasi bisa memerlukan waktu beberapa jam atau beberapa 

hari untuk ekstrak yang optimum. Maserasi biasanya dilakukan pada temperatur 

15
◦
C-20

◦
C dalam waktu selama 3 hari sampai bahan-bahan yang larut, melarut 

(Ansel, 1989). 

 

 



10 

3. Staphylococcus aureus  

Klasifikasi Staphylococcus aureus yaitu : 

Divisio  : Schizomycota 

Kelas   : Schizomycetes 

Ordo   : Eubacteriales 

Famili   : Micrococcaceae 

Genus   : Staphylococcus 

Spesies             : Staphylococcus aureus (Salle, 1961). 

Staphylococcus aureus berbentuk sferis, bila menggerombol dalam 

susunan yang tidak teratur mungkin sisinya agak rata karena tertekan. Diameter 

Staphylococcus aureus antara 0,8-1,0 mikron. Pada sediaan langsung yang berasal 

dari nanah dapat terlihat sendiri, berpasangan, menggerombol, dan bahkan dapat 

tersusun seperti rantai pendek. Susunan gerombolan yang tidak teratur biasanya 

ditemukan pada sediaan yang dibuat dari perbenihan padat, sedangkan dari 

perbenihan kaldu biasanya ditemukan tersendiri atau tersusun sebagai rantai 

pendek. Staphylococcus aureus tidak bergerak, tidak berspora, dan Gram positif. 

Hanya kadang-kadang yang Gram negatif dapat ditemukan pada bagian tengah 

gerombolan kuman, pada kuman yang telah difagositosis, dan pada biakan tua 

yang hampir mati (Warsa, 1994). 

Pengobatan penyakit infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus 

bisa menggunakan penisilin, metisilin atau derivat penisilin lain yang resisten 

penisilinase. Pada penderita yang alergi terhadap penisilin dapat diberikan 
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sefalosporin, eritromisin, linkomisin atau klindamisin. Pada infeksi oleh suatu 

jenis yang tahan terhadap metisilin, dapat diberikan vankomisin, rifampisin, atau 

fusidic acid juga dapat diberikan, asal dalam bentuk kombinasi dengan antibiotika 

lainnya karena jika diberikan tersendiri cepat terjadi resistensi. Jenis resistensi 

metisilin, biasanya juga resisten terhadap oksasiklin, kloksasilin, dan sefalosporin 

(Warsa, 1994). Staphylococcus aureus mudah tumbuh pada kebanyakan 

pembenihan bakteriologik dalam keadaan aerobik atau mikroaerobik. Bakteri ini 

tumbuh paling cepat pada suhu 37°C, tapi paling baik membentuk pigmen pada 

suhu kamar (20°C). Koloni Staphylococcus aureus pada pembenihan padat 

berbentuk bulat halus menonjol berkilau-kilauan, membentuk pigmen berwarna 

kuning emas (Jawetz et al., 1991). Staphylococcus aureus bersifat meragikan 

banyak karbohidrat dengan lambat, menghasilkan asam laktat tetapi tidak 

menghasilkan gas. Bakteri tersebut dapat menimbulkan penyakit melalui 

kemampuannya berkembang biak dan menyebar luas dalam jaringan karena 

kemampuannya menghasilkan banyak zat ekstraseluler (Jawetz et al., 1991). 

4. Shigella dysenteriae 

Klasifikasi Shigella dysenteriae yaitu : 

Divisi  : Protophyta 

Kelas  : Schizomycetes 

Bangsa  : Eubacteriaceae 

Suku  : Enterobacteriaceae 

Marga  : Shigella 

Jenis  : Shigella dysenteriae (Karsinah dkk., 1994) 
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   Shigella dysenteriae adalah kuman patogen usus yang telah lama dikenal 

sebagai penyebab penyakit disentri basiler. Shigella dysenteriae berada dalam 

rumpun escherichieae karena sifat genetik yang saling berhubungan, tetapi 

dimasukkan ke dalam genus tersendiri yaitu genus shigella karena gejala klinis 

yang disebabkannya bersifat khas. Shigella dysenteriae adalah kuman berbentuk 

batang, bersifat Gram negatif dan tidak berflagel, sifat koloni kumannya kecil, 

halus, tidak berwarna bila ditanam pada agar Salmonella Shigella (SS), Eosin 

Methylen Blue (ENB), Endo, dan Mc Conkey (Anonim, 1994). Shigella 

dysenteriae masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dan minuman yang 

tercemar oleh tangan, lalat, tinja pada penderita atau karier. Bakteri ini menyerang 

usus besar tetapi dapat pula menyerang usus halus (Pierce, 1971). 

 Pada shigella sebanyak 10 basili dikatakan mampu menyebabkan disentri. 

Invasi shigella dilakukan dengan menembus masuk ke dalam lapisan sel epitel 

permukaan mukosa usus di daerah ileum terminal dan kolon. Pada lapisan epitel 

tersebut kuman memperbanyak diri sebagai reaksi tubuh terjadi reaksi peradangan 

diikuti dengan kematian sel dan mengelupasnya lapisan tersebut terjadilah tukak. 

Kuman shigella yang tidak invasif tidak mampu menimbulkan sakit (Anonim, 

1994). 

5. Mekanisme kerja antibakteri 

Antibakteri adalah salah satu senyawa yang dihasilkan oleh suatu 

mikroorganisme dan dalam konsentrasi kecil mampu mengahambat bahkan 

membunuh proses kehidupan suatu mikroorganisme (Jawetz et al., 2005). 

Berdasarkan mekanisme kerjanya, target antibakteri terdiri dari : 
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a. Dinding sel 

Lapisan kaku pada bagian terluar bakteri yang dapat mempertahankan 

bentuk bakteri dan melindungi membran protoplasma di bawahnya disebut 

dinding bakteri. Struktur dinding sel dapat dirusak dengan cara menghambat 

pembentukannya atau mengubahnya setelah selesai terbentuk. Antibiotik yang 

bekerja dengan mekanisme ini di antaranya adalah penisilin (Pelczar dan Chan, 

1988). 

b. Perubahan permeabilitas sel 

Membran sitoplasma mempertahankan bahan-bahan tertentu di dalam sel 

serta mengatur aliran keluar masuknya bahan-bahan lain. Membran memelihara 

integritas komponen-komponen seluler. Kerusakan pada membran ini akan 

mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel atau matinya sel (Pelczar dan 

Chan, 1988). 

c. Molekul protein dan asam nukleat 

Hidup suatu sel bergantung pada terpeliharanya molekul-molekul protein 

dan asam nukleat dalam keadaan alamiahnya. Suatu antibakteri dapat mengubah 

keadaan ini dengan mendenaturasikan protein dan asam-asam nukleat sehingga sel 

tidak dapat diperbaiki lagi. Salah satu antimikrobial kimiawi yang bekerja dengan 

cara mendenaturasi protein dan merusak membran sel adalah fenolat dan 

persenyawaan fenolat (Pelczar dan Chan, 1988). 
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d. Enzim 

Setiap enzim dari beratus-ratus enzim berbeda-beda yang ada di dalam sel 

merupakan sasaran potensial bagi bekerjanya suatu penghambat. Penghambat ini 

banyak mengakibatkan terganggunya metabolisme atau matinya sel. Sulfonamid 

merupakan zat kemoterapeutik sintetis yang bekerja dengan cara bersaing dengan 

PABA (asam p-aminobenzoat) di dalam reaksi, karena molekul PABA dan 

sulfonamid hampir sama, sehingga dapat menghalangi sintesis asam folat yang 

merupakan koenzim esensial yang berfungsi dalam sintesis purin  dan pirimidin, 

dengan demikian karena tidak adanya koenzim, maka aktivitas seluler yang 

normal akan terganggu (Pelczar dan Chan, 1988). 

e. Asam nukleat dan protein 

DNA, RNA dan protein memegang peranan penting dalam proses 

kehidupan normal sel. Hal ini berarti bahwa gangguan apapun yang terjadi pada 

pembentukan atau pada fungsi zat-zat tersebut dapat mengakibatkan kerusakan 

total pada sel (Pelczar dan Chan, 1998).  

6. Uji aktivitas antibakteri 

Pengujian terhadap aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

yaitu : 

a. Agar difusi 

Media yang dipakai adalah agar Mueller Hinton. Pada metode difusi ini 

ada beberapa cara, yaitu: 

1). Cara Kirby Bauer 
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Suspensi bakteri yang telah ditambahkan akuades hingga konsentrasi 10
8 

CFU per 

ml dioleskan pada media agar hingga rata, kemudian kertas samir (disk) 

diletakkan di atasnya. Hasilnya dibaca: 

a). Radical zone yaitu suatu daerah di sekitar disk dimana sama sekali tidak 

ditemukan adanya pertumbuhan bakteri. Potensi antibakteri diukur dengan 

mengukur diameter dari zona radikal. 

b). Irradical zone yaitu suatu daerah di sekitar disk dimana pertumbuhan bakteri 

dihambat oleh antibakteri, tetapi tidak dimatikan (Lorian, 1980). 

2). Cara Sumuran 

Suspensi bakteri yang telah ditambah akuades hingga konsentrasi 10
8
 CFU 

per ml dioleskan pada media hingga rata, kemudian dibuat sumuran pada media 

agar tersebut. Larutan antibiotik diteteskan ke dalam sumuran tersebut. Hasilnya 

dibaca seperti cara Kirby Bauer. 

3). Cara Pour Plate 

Suspensi bakteri yang telah ditambah akuades dan agar base, dituang pada 

media agar Mueller Hinton, disk diletakkan di atas media. Hasilnya dibaca sesuai 

standar masing-masing antibakteri (Lorian, 1980). 

b. Dilusi Cair/Dilusi Padat 

Metode dilusi cair adalah metode untuk menentukan konsentrasi minimal 

dari suatu antibakteri yang dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme. 

Pada prinsipnya antibakteri diencerkan sampai diperoleh beberapa konsentrasi. 
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Pada dilusi cair, masing-masing konsentrasi obat ditambah suspensi kuman dalam 

media. Sedangkan pada dilusi padat tiap konsentrasi obat dicampur dengan  media  

agar, kemudian ditanami bakteri. Konsentrasi terendah yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri ditunjukkan dengan tidak adanya kekeruhan disebut 

Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) atau Minimum Inhibitory Concentration 

(MIC) (Anonim, 1994). 

Uji kepekaan cara dilusi agar memakan waktu dan penggunaan dibatasi 

pada keadaan tertentu saja. Uji kepekaan cara dilusi cair menggunakan tabung 

reaksi ataupun microdilution plate. Keuntungan uji microdilution plate adalah 

bahwa uji ini memberikan hasil kuantitatif yang menunjukkan jumlah antibakteri 

yang dibutuhkan untuk mematikan bakteri (Jawetz et al., 2005). 

7. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi Lapis Tipis adalah metode pemisahan fisikokimia. Lapisan 

yang memisahkan terdiri atas bahan berbutir-butir (fase diam), ditempatkan pada 

penyangga berupa pelat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Campuran yang 

akan dielusi berupa bercak atau pita (awal). Setelah pelat ditaruh di dalam bejana 

tertutup rapat yang berisi larutan pengembang yang cocok (fase gerak), pemisahan 

terjadi setelah fase gerak melewati pelat, selanjutnya senyawa yang tidak 

berwarna harus ditampakkan atau dideteksi (Stahl, 1985). 

Pemilihan fase gerak baik tunggal maupun campuran tergantung pada 

solut yang dianalisis dan fase diam yang digunakan. Bila fase diam telah 
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ditentukan maka memilih fase gerak dapat berpedoman pada kekuatan elusi fase 

gerak tersebut (Sumarno, 2001). 

Pada kromatografi lapis tipis dikenal istilah atau pengertian faktor 

retardasi, (Rf) oleh tiap-tiap noda pada lempeng  yang dirumuskan sebagai:       

 

                    (1) 

 (Mulya dan Suharman, 1995) 

8. Bioautografi 

Bioautografi merupakan metode spesifik untuk mendeteksi bercak pada 

lempeng hasil KLT yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri, antifungi, dan 

antiviral (Djide, 2003). Bioautografi dilakukan dengan meletakkan lempeng hasil 

kromatografi senyawa yang diuji pada permukaan media agar di dalam petri yang 

telah ditumbuhi dengan bakteri dan dibiarkan kontak selama waktu tertentu. 

Setelah diinkubasi selama 15-24 jam pada temperatur kira-kira 37°C akan tampak 

zona yang jernih pada lapisan media agar yang antibakterinya berdifusi ke lapisan 

tersebut dan menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan lapisan media agar 

yang ditumbuhi bakteri akan tampak buram (Zweig dan Whitaker, 1971). 

E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu data ilmiah tentang 

aktivitas antibakteri ekstrak etil asetat tanaman serai (Cymbopogon nardus (L.) 

Rendle) terhadap Staphylococcus aureus dan Shigella dysenteriae. 

 


