
 

1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav) merupakan salah satu tanaman yang 

dapat dimanfaatkan sebagai obat. Manfaat sirih merah telah banyak dibicarakan, 

namun penelitian mengenai sirih merah masih sangat sedikit (Juliantina et al., 2009). 

Daun sirih merah secara empirik digunakan sebagai bahan obat, untuk mengobati 

berbagai penyakit seperti batuk, asma, radang hidung, dan radang tenggorokan 

(Haryadi, 2010). 

Ekstrak dari famili Piperaceae telah dilaporkan memiliki efek antiproliferatif 

(Wicaksono et al., 2009), antihiperglikemia (Safithri et al., 2007). Menurut Juliantina 

et al. (2009), ekstrak etanol sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav) yang 

merupakan famili Piperaceae telah terbukti memilliki aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus dengan nilai KBM sebesar 25% dan Escherichia coli 

menunjukkan nilai KBM sebesar 6,25% 

Minyak atsiri daun sirih merah memiliki aktivitas antimikroba terhadap 

Candida albicans, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli dan identifikasi 

komponen kimia minyak atsiri daun sirih merah dengan menggunakan GC-MS 

diketahui mengandung senyawa kavikol, eugenol, trans-karyopilen, beta-selin, dan 

eugenol asetat (Sulistyani et al., 2007). 
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Daun sirih merah mengandung senyawa-senyawa antibakteri seperti tanin, 

flavonoid, polifenol, dan saponin (Haryadi, 2010). Pada penelitian lain, diketahui 

ekstrak sirih merah memiliki kandungan kimia berupa alkaloid, senyawa polifenolat, 

tanin, dan minyak atsiri (Sudewo, 2007). Pada penelitian yang dilakukan oleh 

Arishandy (2010) menunjukkan bahwa jenis flavonoid yang terdapat pada daun sirih 

merah adalah senyawa flavonol, flavanon, isoflavon, dan auron. 

Masih sedikitnya penelitian efek antibakteri tentang aktivitas sirih merah, 

mendasari dilakukannya penelitian efek antibakteri sirih merah terhadap pertumbuhan 

Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) dan Shigella dysenteriae (S. dysenteriae). 

Selain itu dalam penelitian ini dilakukan uji bioautografi terhadap ekstrak daun sirih 

merah untuk mengetahui senyawa yang bertanggung jawab dalam efek antibakteri 

dari ekstrak etanol daun sirih merah. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang tertulis maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav) memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa dan Shigella dysenteriae 

dan berapa nilai Kadar Bunuh Minimumnya (KBM)?  

2. Golongan senyawa kimia apa yang terkandung dalam ekstrak etanol daun sirih 

merah yang memiliki aktivitas aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas 

aeruginosa dan Shigella dysenteriae? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri  ekstrak etanol daun sirih merah (Piper 

crocatum Ruiz & Pav) terhadap Pseudomonas aeruginosa dan Shigella 

dysenteriae beserta nilai Kadar Bunuh Minimumnya (KBM). 

2. Mengetahui golongan senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak etanol 

daun sirih merah yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas 

aeruginosa dan Shigella dysenteriae. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Sirih Merah 

a. Sistematika dan klasifikasi tanaman 

Sirih merah merupakan alah satu spesies dari keluarga Piperaceae, dengan 

sistematika sebagai berikut : 

Kingdom     : Plantae 

Divisio         :Magnoliophyta 

Class           : Magnoliopsida 

Order          : Piperales 

Family         : Piperaceae 

Genus          : Piper 

Species        : Piper crocatum Ruiz & Pav (Cronquist, 1981) 
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b. Deskripsi tanaman 

Sirih merah tumbuh merambat di pagar atau pohon. Ciri khas tanaman ini adalah 

berbatang bulat berwarna hijau keunguan dan tidak berbunga. Daunnya bertangkai 

membentuk jantung hati dan bagian ujung daun meruncing. Permukaan daun 

mengkilap dan tidak merata. Sirih merah berbeda dengan sirih hijau. Sirih merah 

berwarna merah keperakan sedangkan sirih hijau berwarna hijau dan bila daunnya 

disobek maka akan berlendir serta aromanya lebih wangi. Tanaman sirih merah 

menyukai tampat teduh, berhawa sejuk dengan sinar matahari 60-75%, dapat tumbuh 

subur dan bagus di daerah pegunungan. Bila tumbuh pada daerah panas atau sinar 

matahari langsung, batangnya cepat mengering. Selain itu, warna merah daunnya 

akan pudar (Manoi, 2007 cit Juliantina et al., 2009) 

c. Kandungan kimia 

Penelitian yang telah dilakukan oleh menunjukkan bahwa ekstrak sirih merah 

mengandung flavonoid, tanin, alkaloid (Safithri et al., 2007),  saponin dan flavonoid 

(Anonim, 2006 cit Sulistyani et al., 2007). Berdasar penelitian Sulistyani et al. 

(2007) secara kromatografi, minyak atsiri sirih merah mengandung kavikol, fenol, 

eugenol, trans-karyopilen, dan beta-selinen.  

d. Manfaat tanaman 

Sirih merah memiliki banyak manfaat dalam pengobatan tradisional, mempunyai 

potensi menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Banyak pengalaman bahwa 

menggunakan sirih merah dapat menurunkan asam urat, menurunkan tekanan darah, 

mengobati hepatitis dan maag. Selain itu sirih merah dapat digunakan sebagai 
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antiseptik, serta memiliki efek hipoglikemik (Anonim, 2006 cit Sulistyani et al., 

2007). Sirih merah juga dapat digunakan sebagai obat untuk batuk, asma, radang 

tenggorokan, dan radang hidung (Haryadi, 2010).  

2. Ekstraksi 

Simplisia banyak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa 

yang tidak dapat larut, seperti serat, karbohidrat protein dan lain-lain, sehingga perlu 

dilakukan proses ektraksi. Ekstraksi atau penyarian merupakan kegiatan atau proses 

penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak 

dapat larut dengan pelarut cair yang telah dipilih sehingga zat yang diinginkan akan 

terlarut (Anonim, 2000). Hasil dari proses penarikan tersebut disebut ekstrak.  

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari 

simplisia nabati atau hewani menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya 

matahari langsung (Anonim, 1979). Pembuatan sediaan ekstrak dimaksudkan agar 

zat berkhasiat yang ada dalam simplisia terdapat dalam bentuk yang mempunyai 

kadar yang tinggi, dan hal ini memudahkan zat berkhasiat dapat diatur dosisnya 

(Anief, 2000). 

Cara penyarian dapat dibedakan menjadi infundasi, maserasi, perkolasi, dan 

penyarian berkesinambungan. Secara umum penyarian akan bertambah baik apabila 

permukaan simplisia yang bersentuhan semakin luas (Anonim, 1986). Metode 

penyarian yang akan digunakan tergantung dari wujud dan kandungan bahan yang 

akan disari. Selain itu, pemilihan metode penyarian disesuaikan dengan kepentingan 

untuk memperoleh kandungan kimia yang diinginkan (Harborne, 1996).  
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Maserasi merupakan proses penyarian yang paling sederhana dan banyak 

digunakan. Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan disertai beberapa kali pengadukan pada temperatur ruang (kamar). 

Secara teknologi, maserasi adalah ekstraksi dengan prinsip metode pencapaian 

konsentrasi pada keseimbangan (Anonim, 2000). Maserasi dilakukan dengan cara 

merendam bahan-bahan tumbuhan yang telah dihaluskan dalam pelarut terpilih. 

Bahan-bahan tumbuhan yang dimaserasi tersebut disimpan dalam waktu tertentu 

dalam ruang yang gelap dan sesekali diaduk. Metode ini memiliki keuntungan yaitu 

cara pengerjaannya yang lebih mudah, alat-alat yang digunakan sederhana, dan 

cocok untuk bahan yang tidak tahan pemanasan. Di sisi lain, metode ini memiliki 

kelemahan yaitu dibutuhkan pelarut yang cukup banyak (Anonim, 1986). 

3. Pseudomonas aeruginosa  

a. Sistematika dan klasifikasi Pseudomonas aeruginosa 

Sistematika Pseudomonas aeruginosa adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum    : Proteobacteria 

Ordo        : Pseudomonadales 

Famili      : Pseudomonadaceae 

Genus     : Pseudomonas 

Spesies    : Pseudomonas aeruginosa (Anonimb, 2010)  
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b. Morfologi 

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif, motil, aerobik. 

Pseudomonas aeruginosa dapat bergerak dan berbentuk batang, ukurannya            

0,6 x 2 µm. P. aeruginosa terlihat sebagai bentuk tunggal ataupun ganda, dan 

kadang-kadang dalam rantai pendek. P. aeruginosa membentuk koloni bulat, halus 

dengan warna fluoresensi kehijauan. P. aeruginosa juga sering memproduksi pigmen 

kebiruan dan tidak fluoresensi yang disebut piosianin (pyocianin) yang larut dalam 

agar (Jawetz et al., 2005). 

c. Kondisi pertumbuhan 

Pseudomonas aeruginosa  tumbuh baik pada 37-42°C, pertumbuhan pada 42°C 

membantu membedakannya dari spesies pseudomonas pada kelompok fluoresensi 

dan bersifat oksidase positif. Bakteri ini tidak meragikan karbohidrat, tetapi berbagai 

galur mengoksidasi glukosa. Identifikasi biasanya dilakukan berdasar pada bentuk 

koloni, oksidasi positifnya, adanya pigmen yang khas, dan tumbuh pada 42°C 

(Jawetz et al., 2005). 

d. Patogenesis 

Menurut Jawetz et al. (2005), manifestasi klinis infeksi Pseudomonas 

aeruginosa jika berada pada tempat dengan daya tahan yang tidak normal. 

Pseudomonas aeruginosa dapat tumbuh pada selaput lendir dan kulit yang rusak 

akibat kerusakan jaringan. Bakteri menempel dan menyerang selaput lendir atau 

kulit, menyebar dari tempat tersebut, dan berakibat penyakit sistemik. P. aeruginosa 
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menyebabkan infeksi pada luka dan luka bakar, menghasilkan nanah warna hijau 

biru. P. aeruginosa dapat menyebabkan beberapa penyakit klinik antara lain adalah 

meningitis, infeksi saluran kencing, pneumonia nekrotika (Jawetz et al., 2005). 

4.  Shigella dysenteriae 

a. Sistematika dan klasifikasi Shigella dysenteriae 

Sistematika dari Shigella dysenteriae adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum    : Proteobacteria  

Ordo       : Enterobacteriales  

Famili     : Enterobacteriaceae  

Genus    : Shigella 

Spesies   : Shigella dysenteriae (Anonimc, 2010) 

b. Morfologi 

Shigella dysenteriae merupakan bakteri Gram negatif yang tipis; bentuk 

coccobacilli terjadi pada perbenihan muda. Bakteri ini merupakan salah satu bakteri 

fakultatif anaerob, tetapi dapat tumbuh  dengan baik secara aerob. Koloni Shigella 

cembung, bundar, transparan dengan diameter sampai kira-kira 2 mm dalam 24 jam. 

Semua Shigella memfermentasi glukosa. Shigella membentuk asam dari karbohidrat 

tetapi jarang memproduksi gas. Shigella juga dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu 

bagian yang dapat memfermentasi manitol dan yang tidak dapat memfermentasi 

manitol (Jawetz et al., 2005). 
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c. Habitat 

Habitat alami Shigella dysenteriae terbatas pada usus besar manusia dan 

binatang menyusui, dimana Shigella dysenteriae memproduksi eksitoksin yang tidak 

tahan panas yang mempengaruhi usus dan susunan saraf pusat. Penyebaran Shigella 

dysenteriae selalu terbatas pada saluran pencernaan, penyebaran ke dalam aliran 

darah sangat jarang. Bakteri Shigella dysenteriae dapat menimbulkan penyakit yang 

sangat menular (Jawetz et al., 2005) 

d. Patogenesis 

Sesudah masa inkubasi yang pendek (1-2 hari), ada serangan tiba-tiba berupa 

sakit perut, demam, dan diare cair. Diare terjadi akibat pengaruh eksotoksin dalam 

usus kecil. Eksotoksin merupakan sebuah protein antigenik (merangsang produksi 

antitoksin) dan mematikan pada binatang percobaan. Pada manusia, eksotoksin dapat 

menghambat penyerapan gula dan asam amino pada usus kecil (Jawetz et al., 2005). 

5. Media 

Media adalah kumpulan zat-zat anorganik maupun organik yang digunakan 

untuk menumbuhkan bakteri dengan cara tertentu dalam pemeriksaan mikrobiologi. 

Penggunaan media ini sangat penting yaitu untuk isolasi, identifikasi maupun 

diferensiasi (Anonim, 1993).  

Media yang digunakan untuk pembiakan harus mengandung cukup nutrien 

untuk pertumbuhan bakteri. Berdasarkan bentuknya, media pembiakan dapat dibagi 

menjadi dua yaitu media padat dan media cair. Media padat umumnya media agar, 
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terdapat dalam cawan petri atau dalam tabung reaksi (miring). Media cair disebut 

broth umumnya ditampung dalam tabung reaksi (Tambayong, 2000). 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu media: 

a) Susunan makanan 

Media yang digunakan harus mengandung air, sumber karbon, sumber nitrogen, 

mineral, vitamin, dan gas. Susunan makanan tersebut memiliki berbagai fungsi 

seperti untuk pertumbuhan bakteri, menjaga kelembaban, menjaga tetap dalam 

keadaan isotonis, dan untuk pertukaran zat. 

b) Tekanan osmosis 

Bakteri memiliki kesamaan sifat dengan sel yang lain dalam hal tekanan 

osmosis, yaitu keduanya membutuhkan media yang isotonis. Bila media tersebut 

hipotonis maka akan terjadi plasmoptysis, sedangkan bila media tersebut hipertonis 

maka akan terjadi plasmolysis. 

c) Derajat keasaman 

Pada umumnya pH dari suatu media berada di sekitar daerah netral. Namun ada 

bakteri tertentu yang membutuhkan pH yang sangat alkalis untuk pertumbuhan yang 

optimum.  

d) Sterilitas 

Sterilitas media merupakan suatu syarat yang sangat penting. Untuk 

mendapatkan suatu media yang steril maka setiap tindakan serta alat-alat yang 

digunakan harus steril dan dikerjakan secara aseptik (Anonim, 1993). 
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6. Uji aktivitas antibakteri 

 Pengujian terhadap aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan berbagai 

cara, yaitu:  

a. Agar difusi  

Pada agar difusi, media yang digunakan adalah agar Mueller Hinton. Pada 

metode difusi ini ada beberapa cara, yaitu: 

1)  Cara Kirby Bauer 

Pada prinsipnya, metode ini adalah terjadinya difusi antara sampel yang 

terdapat dalam kertas samir (disk) dengan media terinokulasi. Metode ini dilakukan 

dengan cara kapas lidi yang telah disterilkan dicelupkan ke dalam suspensi bakteri 

dengan kekeruhan tertentu, kapas tersebut ditekan-tekan pada dinding tabung hingga 

kapasnya tidak terlalu basah, kemudian dioleskan pada permukaan media. Disk yang 

mengandung antibakteri diletakkan di atas permukaan media, dan diinkubasikan pada 

37ºC selama 18-24 jam. Hasilnya dibaca: 

(a) Zona radikal yaitu suatu daerah di sekitar disk di mana sama sekali tidak 

ditemukan adanya pertumbuhan bakteri. Potensi antibakteri diukur dengan mengukur 

diameter dari zona radikal. 

(b) Zona irradikal yaitu suatu daerah di sekitar disk di mana pertumbuhan bakteri 

dihambat oleh antibakteri, tetapi tidak dimatikan. 

2) Cara Sumuran 

Pada metode sumuran ini, media agar yang diinokulasi dengan bakteri 

kemudian dibuat berlubang. Pada lubang tersebut kemudian ditetesi larutan 
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antibakteri. Media diinkubasi pada 37ºC selama 18-24 jam dan diamati. Hasilnya 

dibaca seperti cara Kirby Bauer. 

3) Cara Pour Plate 

Metode ini berbeda dengan metode Kirby Bauer dan sumuran. Pada metode 

ini suspensi yang sudah ditambah aquadest steril hingga kekeruhan setara dengan 

standart konsentrasi bakteri 810  CFU/mL dicampur ke dalam 4 mL agar base 1,5% 

yang mempunyai suhu sekitar 50ºC. Setelah suspensi kuman tersebut homogen, 

dituang pada media agar Mueller Hinton. Disk diletakkan di atas media dan 

dieramkan selama 15-20 jam dengan temperatur 37ºC. Hasilnya dibaca sesuai standar 

masing-masing antibakteri. 

b.   Dilusi cair dan dilusi padat 

Pada prinsipnya antibakteri diencerkan sampai diperoleh beberapa 

konsentrasi. 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. Metode dilusi cair adalah metode 

untuk menentukan konsentrasi minimal dari suatu antibakteri yang dapat 

menghambat atau membunuh mikroorganisme (Anonim, 1993). 

7. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi Lapis Tipis adalah metode pemisahan fisikokimia, lapisan yang 

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

penyangga berupa pelat gelas, logam atau lapisan yang cocok. Campuran yang akan 
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dipisahkan berupa larutan yang ditotolkan sebagai bercak atau pita. Setelah pelat 

diletakkan di dalam bejana tertutup rapat berisi larutan pengembang yang cocok (fase 

gerak), pemisahan terjadi selama perambatan kapiler (pengembangan), selanjutnya 

senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan atau dideteksi (Stahl, 1985).  

Hasil KLT ditentukan oleh fase diam (penjerap), fase gerak (pelarut), dan 

teknik kerja. Teknik kerja meliputi atmosfer bejana dan jenis pengembangan. 

Kondisi awal keberhasilan metode ini ditentukan oleh fase diam, fase gerak, bejana 

pemisah, cuplikan, cara dan jumlah penotolan, pembuatan cuplikan, dan deteksi 

senyawa yang dipisahkan (Harborne, 1996). 

Dalam KLT dilakukan tahapan pengembangan atau elusi (Sastrohamidjojo, 

2002). Pengembangan ialah proses pemisahan campuran cuplikan akibat pelarut 

pengembang merambat naik dalam lapisan fase diam. Jarak pengembangan senyawa 

pada kromatogram biasanya dinyatakan dengan Rf atau hRf. Harga Rf antara 0-1.  

Pada Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dikenal istilah atau pengertian 

Retardation factor (Rf) untuk tiap-tiap noda kromatografi dirumuskan sebagai 

berikut:  

Rf = 
Jarak yang ditempuh solut (cm)

Jarak yang ditempuh fase gerak (cm)
                                        (1) 

(Stahl, 1994) 

8. Uji Bioautografi 

Uji bioautografi dibagi menjadi dua metode, yaitu: 

a. Bioautografi langsung 
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Bioautografi langsung dilakukan dengan cara menyemprotkan lempeng KLT 

dengan suspensi bakteri atau dengan menyentuh lempeng KLT pada permukaan 

media agar. Setelah inkubasi selama waktu tertentu maka letak zat aktif antimikroba 

ditandai dengan adanya zona jernih pada media yang telah ditumbuhi bakteri. 

b. Bioautografi overlay 

Bioautografi overlay dilakukan dengan cara menuangkan media agar bakteri di 

atas permukaan lempeng KLT, setelah media padat kemudian diinkubasi. 

Penampakan zona hambatan dilakukan dengan penyemprotan menggunakan larutan 

tetrazolium klorida, maka letak zat aktif antimikroba ditandai dengan adanya zona 

jernih dengan latar belakang ungu (Rehalison, 1994). Dalam prakteknya, lempeng 

KLT yang telah dielusi diletakkan pada permukaan media agar di dalam petri yang 

telah diinokulasi dengan mikroorganisme. Setelah zat dalam kromatogram berdifusi 

ke agar, lempeng diangkat dan agar diinkubasi. Setelah masa inkubasi berakhir, 

dapat diamati bercak yang menyebabkan hambatan pertumbuhan mikrobia uji, 

kemudian dicocokkan dengan hasil deteksi kromatogramnya dengan metode deteksi 

KLT yang sesuai. Dengan demikian dapat diperkirakan senyawa yang bertanggung 

jawab terhadap daya antimikroba (Zweig dan Whittaker, 1971). 

E. Landasan Teori 

Kandungan kimia dalam sirih merah adalah flavonoid, alkaloid senyawa 

polifenolat, tanin, dan minyak atsiri. Minyak atsiri tersebut diketahui mengandung 

kavikol, eugenol, fenol, trans-karyopilen, beta-selinen (Sulistyani et al., 2007). 
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Senyawa-senyawa tersebut diketahui memiliki sifat antibakteri. Flavonoid berfungsi 

sebagai antibakteri dengan cara membentuk senyawa kompleks terhadap protein 

ekstraseluler yang mengganggu integritas membran sel bakteri (Cowan, 1999). 

Flavonoid merupakan senyawa fenol, sementara senyawa fenol dapat bersifat sebagai 

koagulator protein (Dwidjoseputro, 1994). 

Alkaloid memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Mekanisme yang diduga 

adalah dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, 

sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian 

sel bakteri (Robinson, 1991).  

Tanin memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Secara garis besar mekanisme 

yang diperkirakan adalah tannin dapat merusak membran sel antibakteri, senyawa 

astringet tanin dapat menginduksi pembentukan kompleks senyawa ikatan terhadap 

enzim atau substrat mikroba dan pembentukan suatu kompleks ikatan tanin terhadap 

ion logam yang dapat menambah daya toksisitas tanin (Akiyama et al., 2001 cit 

Juliantina et al., 2009). Tanin diduga dapat mengkerutkan dinding sel atau membran 

sel sehingga mengganggu permeabilitas sel. Akibat terganggunya permeabilitas sel, 

sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup sehingga pertumbuhannya terhambat atau 

bahkan mati (Ajizah, 2004 cit Juliantina et al., 2009). Tanin juga mempunyai daya 

antibakteri dengan mempresipitasi protein, karena diduga tanin mempunyai efek 

yang sama dengan senyawa fenolik. Efek antibakteri tanin antara lain melalui reaksi 

dengan membran sel, inaktivasi enzim, dan destruksi atau inaktivasi fungsi materi 

genetik (Masduki, 1996). 
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Minyak atsiri berperan sebagai antibakteri dengan cara mengganggu proses 

terbentuknya membran atau dinding sel sehingga tidak terbentuk atau tidak terbentuk 

sempurna (Ajizah, 2004 cit Juliantina et al., 2009). Minyak atsiri yang aktif sebagai 

antibakteri pada umumnya mengandung gugus fungsi hidroksil (-OH) dan karbonil. 

Turunan fenol berinteraksi dengan sel bakteri melalui proses adsorpsi yang 

melibatkan ikatan hidrogen. Pada kadar rendah terbentuk kompleks protein fenol 

dengan ikatan yang lemah dan segera mengalami peruraian, diikuti penetrasi fenol ke 

dalam sel menyebabkan presipitasi serta denaturasi protein. Pada kadar tinggi fenol 

menyebabkan koagulasi protein dan sel membran mengalami lisis (Brooks et al., 

2001). Trans-karyopilen dan beta selinen merupakan golongan senyawa terpenoid 

yang dapat menurunkan tegangan permukaan, sehingga merusak dinding sel 

membrane sitoplasma (Sulistyani et al., 2007). Dalam minyak atsiri sirih merah juga 

terdapat komponen kimia lain yaitu kavibetol, katekol, sineol, kadinen, estragol, dan 

karvakrol (Sudarsono, et al.,1996).  

Penelitian  yang telah dilakukan oleh Juliantina et al. (2009) menunjukkan 

bahwa ekstrak etanol sirih merah (Piper crocatum) memiliki potensi sebagai agen 

antibakteri terhadap Gram positif (Staphylococcus aureus) dan Gram negatif 

(Escherichia coli). Ekstrak etanol sirih merah mempunyai kemampuan menghambat 

pertumbuhan dan membunuh Staphylococcus aureus (Gram positif) pada konsentrasi 

25%. Sedangkan kemampuan menghambat pertumbuhan dan membunuh 

Escherichia coli (Gram negatif) pada konsentrasi 6,25% (pengamatan visual dan 

setelah ditanam pada media Mc Conkey) (Juliantina et al., 2009). Hal ini dapat 
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dijadikan dasar dalam melakukan penelitian menggunakan bakteri Pseudomonas 

aeruginosa dan Shigella dysenteriae yang merupakan golongan bakteri Gram 

negatif.  

F. Hipotesis 

Ekstrak etanol daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav) memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa dan Shigella dysentriae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


