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ABSTRAK 
 

Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri adalah 
tanaman selasih (Ocimum basilicum L.). Berdasarkan penelitian sebelumnya, 
ekstrak etanol daun selasih memiliki aktivitas antibakteri terhadap S.aureus dan 
E.coli. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan aktivitas antibakteri dan 
diameter zona hambat ekstrak etanol daun selasih terhadap S.aureus sensitif dan 
multiresisten. 

Daun  selasih diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan penyari 
etanol 96%. Ekstrak etanol daun selasih diuji aktivitas antibakteri terhadap 
S.aureus sensitif dan multiresisten menggunakan metode difusi yaitu sumuran 
pada konsentrasi 3 mg/sumuran, 4,5 mg/sumuran, dan 6 mg/sumuran. Tetrasiklin 
digunakan sebagai kontrol positif dan DMSO 100% digunakan sebagai kontrol 
negatif. Hasil yang diperoleh adalah diameter zona hambat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun selasih 
mempunyai aktivitas antibakteri terhadap S.aureus sensitif dengan zona hambat 
pada konsentrasi 3 mg/sumuran sebesar 11,2 mm, 4,5 mg/sumuran sebesar       
11,8 mm, dan 6 mg/sumuran  sebesar 13,2 mm. Sedangkan terhadap S.aureus 
multiresisten diperoleh zona hambat  pada konsentrasi 3 mg/sumuran  sebesar 9 
mm, 4,5 mg/sumuran sebesar 10,3 mm, dan 6 mg/sumuran  sebesar 11,17 mm. 

 
Kata kunci : Antibakteri, selasih (Ocimum basilicum L.), Staphylococcus aureus. 
 

 
ABSTRACT 

 
One of plants that can be used as antibacterial is Ocimum basilicum L. 

Based on previous studies, ethanol extract of basil leaves have antibacterial 
activity against S.aureus and E.coli. This study aims to determine the antibacterial 
activity and zone of inhibition of ethanol extract of basil leaves against sensitive 
and multiresistant S.aureus. 

Basil leaves were extracted by maceration method using 96% ethanol. 
Ethanol extract of basil leaves was tested for its antibacterial activity against 
sensitive and multiresistant S.aureus using diffusion method with concentration of 
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3 mg/cup plate, 4,5 mg/cup plate, and 6 mg/cup plate. Tetracycline was is used as 
a positive control and 100% DMSO was is used as a negative control. The result 
is the zone of inhibition. 

The results showed that ethanol extract of basil leaves has antibacterial 
activity against sensitive S.aureus with zone of inhibition at concentration of        
3 mg/cup plate is 11,2 mm, of 4,5 mg/cup plate is 11,8 mm, and of  6 mg/cup plate 
is   13,2 mm. While against multiresistant S.aureus obtained by zone of inhibition 
at concentration of 3 mg/cup plate is 9 mm, of 4,5 mg/cup plate is 10,3 mm, and of      
6 mg/cup plate is 11,17 mm.  
 
Key words : Antibacterial, Ocimum basilicum L., Staphylococcus aureus. 
 
 
PENDAHULUAN 

Penyakit infeksi merupakan jenis penyakit yang paling banyak diderita 

oleh penduduk di negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu penyebab 

penyakit infeksi adalah bakteri (Radji, 2011). Penyakit infeksi yang banyak 

diderita masyarakat di antaranya infeksi usus, antara lain karena S.aureus, E coli, 

S.typhi, V.cholerae, infeksi kulit karena S aureus, P.aeruginosa dan sebagainya 

(Jawetz et al., 2005).  

S.aureus yang merupakan patogen utama bagi manusia. S.aureus bersifat 

koagulase positif, yang membedakannya dari spesies lain. S.aureus menyebabkan 

pneumonia, meningitis, endokarditis dan infeksi kulit (Jawetz, et al., 2005).  

Sejak penggunaan penisilin pada tahun 1940-an, resistensi S.aureus 

terhadap antibiotik terjadi dalam waktu singkat setelah penggunaan antibiotik 

untuk kepentingan klinis. Angka kejadian infeksi S.aureus meningkat dengan 

munculnya strain yang resisten terhadap methicillin (Methicillin Resistant 

S.aureus/MRSA) (Radji, 2011). 

Antibiotik mempunyai peranan penting untuk mengatasi infeksi karena 

bakteri, dengan adanya antibiotik diharapkan mampu mengeliminasi bakteri 

penyebab infeksi pada manusia (Ganiswara, 2005). Dampak negatif yang paling 

bahaya dari penggunaan antibiotik secara tidak rasional adalah muncul dan 

berkembangnya kuman-kuman kebal antibiotik atau dengan kata lain terjadinya 

resistensi antibiotik (Dwiprahasto, 2005). 
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Antibiotik terdiri atas antibiotik alami dan sintesis. Namun, pada 

umumnya antibiotik sintesis memiliki efek buruk jika digunakan secara 

sembarangan. Sedangkan antibiotik alami pada umumnya berasal dari metabolit 

sekunder yang diperoleh dari ekstrak suatu tanaman tertentu, yang ditengarai 

memiliki khasiat untuk obat (Siswandono & Soekardjo, 2004). Salah satu 

tumbuhan yang berkhasiat adalah Ocimum basilicum L. yang sering disebut 

sebagai selasih. Tanaman  selasih mengandung minyak menguap sekitar 1%,  

terdiri atas linalool, metilkavikol, osimen, 1,8 sineol, eukaliptol, geraniol, 

limonen, eugenol, eugenol metil eter, anetol, metil sinamat, 3-heksan-1-ol, 3-

oktanon, dan furfural (Dalimartha, 2000).  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ekstrak etanol daun selasih 

memiliki aktivitas terhadap S.aureus dengan Minimum Inhibitory Concentration 

(MIC) pada konsentrasi 60 µg/0,1 mL (Durga dkk., 2008). Ekstrak etanol daun 

selasih pada konsentrasi 2 mg/disk memiliki aktivitas antimikroba terhadap 

S.aureus dengan  diameter zona hambat sebesar 14,89 mm (Gupta dkk., 2009), 

pada konsentrasi 300 µg/disk memiliki diameter zona hambat sebesar 8 mm 

(Adiguzel dkk., 2005). Ekstrak etanol daun selasih memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap S.aureus pada konsentrasi 1 µg/disk dengan diameter zona hambat 

sebesar 5 mm, pada konsentrasi 5 µg/disk memiliki diameter zona hambat sebesar 

6 mm, dan pada konsentrasi 10 µg/disk memiliki diameter zona hambat sebesar    

9 mm (Tomar dkk, 2009). 

Berdasarkan  data tersebut maka dilakukan penelitian tentang aktivitas 

antibakteri ekstrak etanol daun selasih (Ocimum basilicum L.) terhadap S.aureus 

sensitif dan multiresisten antibiotik dengan metode difusi. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam menambah wawasan kepada 

masyarakat tentang obat tradisional. 

 
METODE PENELITIAN 
Alat : oven (Memmert), autoklaf (My Life), inkubator (Memmert), incubator 

shaker (Excella 24 New Brunswick Scientific), Laminar Air Flow (LAF) cabinet 
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(Astari Niagara), mikropipet (Socorex) 10 – 50 µL, mikropipet (Socorex) 100 – 

1000 µL, ose, blue tips, yellow tips, cork borer, dan spreader glass. 

Bahan : daun selasih dari kebun pribadi di Ponorogo, etanol 96%, akuades, media 

cair Brain Heart Infusion (BHI) (Oxoid), media Mueller Hinton (MH) (Oxoid), 

media MSA (Mannitol Salt Agar) (Oxoid), pelarut Dimethyl Sulfoxide (DMSO 

100%) (Merck), disk kosong (Oxoid), disk antibiotik (Oxoid), NaCl (Merck), cat 

Gram (A, B, C, dan D), bakteri S.aureus yang diperoleh dari Laboratorium 

Mikrobiologi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dan 

S.aureus multiresisten yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Universitas 

Sebelas Maret (UNS).  bakteri S.aureus sensitif  dan multiresisten.  

Jalannya Penelitian  

Determinasi Tanaman 

Determinasi dilakukan dengan mencocokkan bagian-bagian tanaman 

selasih sesuai dengan ciri-ciri morfologinya untuk menetapkan kebenaran yang 

berkaitan dengan ciri-ciri morfologi tanaman selasih  menggunakan buku acuan 

“Flora of Java” karangan Backer dan Van den Brink (1965) yang dilakukan di 

Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 Penyiapan Bahan 

  Daun selasih dicuci dengan air yang mengalir sampai bersih untuk 

menghilangkan kotoran yang melekat. Kemudian daun selasih dikeringkan 

menggunakan oven pada suhu 600C hingga kering kemudian diserbuk dengan 

blender dan diayak untuk mendapatkan serbuk halus 

Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Selasih 

Metode penyarian yang digunakan adalah cara maserasi. Daun selasih 

yang sudah kering ditimbang sebanyak 1 kg, kemudian ditempatkan dalam bejana 

gelas untuk maserasi. Serbuk direndam dalam etanol  96% sebanyak 5000 mL 

selama 3 hari sambil sering digojog. Hasil maserasi disaring sehingga diperoleh 

filtrat etanol dan ampas, ampas diremaserasi lagi sebanyak 2 kali. Filtrat etanol 

yang diperoleh diuapkan menggunakan rotary evaporator sampai pelarut etanol 
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96% hilang, kemudian diuapkan di atas waterbath sampai diperoleh ekstrak etanol 

daun selasih. 

Uji Aktivitas Antibakteri 

Pembuatan Suspensi Bakteri. Bakteri S.aureus sensitif dan multiresisten diambil 

masing-masing 2-3 koloni bakteri dari biakan induk dalam agar, disuspensikan 

dalam 5mL media BHI cair, diinkubasi selama 2-5 jam pada suhu 370C kemudian 

disamakan konsentrasinya dengan standar Mc Farland 108 CFU/mL dengan cara 

mensuspensikannya dalam larutan salin hingga didapat kekeruhan yang sama 

dengan standar Mc Farland. 

Identifikasi bakteri S.aureus sensitif dan multiresisten. Identifikasi dilakukan 

dengan pengecatan Gram dan secara biokimia dengan media selektif MSA. 

Pembuatan seri konsentrasi ekstrak etanol daun selasih.  

Ekstrak etanol daun selasih dibuat dengan konsentrasi 10%, 15%, dan 20%. 

Ekstrak etanol daun selasih masing-masing ditimbang 100 mg, 150 mg, dan 200 

mg kemudian dilarutkan dalam 1 mL DMSO.  

Uji sensitivitas bakteri S.aureus multiresisten antibiotik.Suspensi bakteri sebanyak 

200 µL yang telah mencapai konsentrasi 108 CFU/mL, dimasukkan ke dalam 

cawan petri yang telah berisi media padat MH sebanyak 20 mL. Kemudian 

suspensi bakteri diratakan menggunakan glass spreader. Kemudian disk antibiotik 

(ampisilin, tetrasiklin, kloramfenikol, dan eritromisin) diletakkan di atas media, 

dan diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 370C dan diukur zona hambat 

masing-masing disk antibiotik menggunakan penggaris.  

Uji aktivitas antibakteri . Media MH sebanyak 20 mL dipadatkan di dalam cawan 

petri, kemudian dimasukkan 200 µL suspensi bakteri 108 CFU/mL dan diratakan 

dengan glass spreader. Kemudian masing-masing konsentrasi akhir ekstrak etanol 

daun selasih yaitu 100 mg/mL, 150 mg/mL, dan 20 mg/mL diambil 30 µL dan 

dimasukkan ke dalam sumuran 6 mm pada media yang dibuat menggunakan cork 

borer. Kontrol negatif yang digunakan yaitu DMSO dan kontrol positif yang 

digunakan yaitu tetrasiklin 30 µg  juga diletakkan di atas media. Media MH yang 

sudah mengalami perlakuan tersebut diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 

370C.  
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Analisis Hasil  

Analisis hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun selasih dilakukan secara 

visual dengan mengukur diameter zona radikal 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Determinasi Tanaman 

Penelitian ini dimulai dengan mendeterminasi tanaman yang akan 

dijadikan sampel uji, yaitu Tanaman Selasih (Ocimum basilicum. L). Berdasarkan 

determinasi tanaman yang dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas 

Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta menggunakan buku acuan “Flora 

of Java” karangan Backer dan Van den Brink (1965) diperoleh kepastian bahwa 

tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman selasih (Ocimum 

basilicum L.). 

Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Selasih 

Ekstraksi dalam penelitian ini dilakukan secara maserasi dengan pelarut 

etanol 96%. Hasil ekstrak kental yang diperoleh dari 999,97 gram serbuk daun 

selasih  yaitu sebanyak 227,35 gram ekstrak kental daun selasih dengan rendemen 

total 22,74%. 

Identifikasi bakteri 

Identifikasi bakteri bertujuan untuk menggolongkan bakteri. Pada 

penelitian ini dilakukan identifikasi terhadap bakteri dengan menggunakan 2 

metode yaitu: 

Pengecatan Gram 

Pengecatan Gram ini dilakukan untuk menggolongkan bakteri dari suatu 

sampel ke dalam kelompoknya. Hasil pengecatan Gram terhadap S.aureus sensitif 

dan multiresisten menunjukkan bahwa bakteri berbentuk bulat, bergerombol, dan 

berwarna ungu karena pada pengecatan Gram bakteri tersebut tahan terhadap 

alkohol sehingga tetap mengikat cat pertama dan tidak mengikat cat kontras. Pada 

bakteri Gram positif dinding selnya mengalami denaturasi protein oleh pencucian 

alkohol sehingga pori-pori mengecil sehingga kompleks ungu dipertahankan dan 

bakteri tetap berwarna ungu (Radji, 2011) (Gambar 1). 
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A         B 

Gambar 1. Hasil pengecatan Gram bakteri S.aureus sensitif (A) dan multiresisten (B) 
berwarna ungu dengan bentuk kokus. 
 
Uji Biokimiawi (Media MSA) 

Identifikasi bakteri S.aureus sensitif dan multiresisten dilakukan pada 

media Mannitol Salt Agar (MSA). Media ini digunakan untuk mengetahui 

kemampuan bakteri untuk memfermentasi manitol dalam keadaan anaerob, 

ditandai dengan perubahan warna dari merah menjadi kuning (Jawetz et al., 

2005). Hasil uji bakteri S.aureus  yang ditanam pada media MSA terjadi 

perubahan warna media MSA dari merah menjadi kuning, hal ini berarti S.aureus 

mampu memfermentasikan manitol dalam keadaan anaerob (Gambar 2). 

 
A   B 

Gambar 2. Hasil Uji Identifikasi Biokimiawi dengan media Manitol Salt Agar (MSA) 
terhadap bakteri S.aureus Sensitif (A) dan Multiresisten (B). Pada media terjadi perubahan 
warna dari merah (kontrol) menjadi kuning.  
 
Uji Sensitivitas Bakteri Terhadap Antibiotik 

Uji sensitivitas terhadap bakteri S.aureus mutiresisten antibiotik digunakan 

untuk memastikan bakteri yang digunakan adalah bakteri yang multiresisten. Uji 

sensitivitas dilakukan menggunakan beberapa disk antibiotik yaitu tetrasiklin 

(TE), eritromisin (E), ampisilin (AMP), dan kloramfenikol (C). Telah  diketahui 

bahwa eritromisin, tetrasiklin, dan kloramfenikol dapat menghambat sintesis 

protein pada bakteri. Sedangkan ampisilin dapat menghambat sintesis dinding sel 

bakteri sehingga aktif melawan pertumbuhan bakteri (Jawetz., et al. 2005).  
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Bakteri dapat dinyatakan multiresisten terhadap antibiotik jika berdasarkan 

zona hambat memiliki sifat resisten terhadap lebih dari dua antibiotik. Hasil uji 

resistensi terhadap S.aureus mutiresisten menunjukkan bahwa antibiotik 

tetrasiklin memiliki zona hambat 7 mm, ampisilin memiliki zona hambat 7 mm 

dan eritromisin memiliki zona hambat 6,5 mm. Sehingga S.aureus mutiresisten 

dapat dikatakan bersifat resisten terhadap ketiga antibiotik tersebut. Pada 

antibiotik kloramfenikol memiliki zona hambat 20 mm, sehingga dapat dikatakan 

S.aureus bersifat sensitif terhadap antibiotik kloramfenikol. Berdasarkan data 

yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa bakteri S.aureus multiresisten benar-

benar bersifat multiresisten karena menunjukkan resistensi terhadap lebih dari 2 

antibiotik terhadap semua antibiotik yang diujikan (Tabel 1 dan Gambar 3). 
Tabel 1. Hasil uji sensitivitas bakteri S.aureus multiresisten terhadap antibiotik 

Disk Potensi disk 
(µg) 

Standar resistensi 
(mm) 

S.aureus 
Zona 

hambat 
(mm) 

Ket 
 

TE 30 ≤ 14 7 Resisten 
AMP 10 ≤ 20 7 Resisten 

C 30 ≤ 11 20 Sensitif 
E 15 ≤ 13 6,5 Resisten 

 

 
Gambar 3. Hasil uji sensitivitas S.aureus multiresisten terhadap antibiotik ampisilin (AMP), 
kloramfenikol (C), eritromisin (E), dan tetrasiklin (TE). 
 
Uji Aktivitas Antibakteri 

Uji aktivitas antibakteri bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri 

ekstrak etanol daun selasih terhadap bakteri S.aureus sensitif dan multiresisten 

antibiotik. Penelitian ini menggunakan metode difusi sumuran untuk mengetahui 

ada atau tidaknya aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun selasih terhadap 

S.aureus sensitif dan multiresisten yang dilihat berdasarkan ada tidaknya zona 

hambatan/ zona radikal di sekitar sumuran.  
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Seri konsentrasi ekstrak etanol daun selasih yang digunakan adalah 100 

mg/mL, 150 mg/mL, dan 200 mg/mL. Jumlah larutan uji yang dimasukkan ke 

dalam sumuran dengan diameter 6 mm sebesar 30 µL. Jadi untuk masing-masing 

konsentrasi yang dimasukkan dalam sumuran mengandung ekstrak etanol daun 

selasih  pada konsentrasi 100 mg/mL sebesar 3 mg/sumuran, 150 mg/mL sebesar 

4,5 mg/sumuran, dan 200 mg/mL sebesar 6 mg/sumuran. Pada pengujian ini 

digunakan 2 kontrol, yaitu kontrol positif (tetrasiklin) dan kontrol negatif (DMSO 

100%). Kontrol positif bertujuan untuk melihat gambaran terbunuhnya bakteri uji 

yang dilihat dari zona radikal. Sedangkan kontrol negatif bertujuan untuk 

membuktikan bahwa DMSO yang digunakan untuk melarutkan ekstrak etanol 

daun selasih tidak mempunyai aktivitas terhadap bakteri uji. 

Ekstrak etanol daun selasih pada konsentrasi 3 mg/sumuran,                   

4,5 mg/sumuran, dan 6 mg/sumuran diujikan terhadap S.aureus sensitif dan 

multiresisten untuk mengetahui aktivitas antibakteri. Pengujian dilakukan 

replikasi 3 kali dan dihitung rata-rata diameter zona hambatnya. Hasil uji aktivitas 

antibakteri terhadap S.aureus sensitif pada konsentrasi 3 mg/sumuran,                

4,5 mg/sumuran, dan 6 mg/sumuran berturut-turut mempunyai diameter zona 

hambat yang radikal sebesar 11,2 mm, 11,8 mm, dan 13,2 mm. Sedangkan pada 

bakteri S.aureus multiresisten pada konsentrasi berturut-turut 3 mg/sumuran,                

4,5 mg/sumuran, dan 6 mg/sumuran mempunyai diameter zona hambat yang 

radikal sebesar 9 mm, 10,3 mm, dan 11,17 mm. Kontrol positif tetrasiklin 

menunjukkan diameter zona hambat sebesar 23 mm pada bakteri S.aureus sensitif 

dan 6,8 mm pada bakteri S.aureus multiresisten. Untuk kontrol negatif 

menunjukkan bahwa DMSO tidak mempunyai zona hambat, sehingga DMSO 

sebagai pelarut tidak mempunyai aktivitas antibakteri terhadap S.aureus sensitif 

dan  multiresisten (Tabel 2). 

Penelitian yang dilakukan oleh Gupta (2009) menyatakan bahwa ekstrak 

etanol daun selasih pada konsentrasi 2 mg/disk memiliki aktivitas antimikroba 

terhadap bakteri S.aureus dengan diameter zona hambat sebesar 14,89 mm. Hasil 

uji pada penelitian ini diperoleh zona hambat pada konsentrasi 6 mg/sumuran 

yaitu 13,2 mm, lebih kecil dibanding hasil penelitian Gupta (2009). Pada 
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penelitian Gupta (2009) tanaman selasih berasal dari India sedangkan pada 

penelitian ini berasal dari Indonesia, sehingga kemungkinan terdapat perbedaan 

kadar atau jenis tanaman yang menyebabkan zat aktif yang terekstrak berbeda. 

Selain faktor tanaman selasih, kemungkinan terdapat perbedaan cara pembuatan 

suspensi bakteri yaitu pada penelitian Gupta (2009) menggunakan suspensi 

bakteri 106 CFU/mL, sedangkan pada penelitian ini menggunakan suspensi bakteri 

108 CFU/mL. Ketebalan media agar yang digunakan juga bisa mempengaruhi 

hasil uji, perbedaan ketebalan media agar mempengaruhi difusi dari zat uji ke 

dalam agar dan mempengaruhi diameter zona hambat. 
Tabel 2. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Selasih (Ocimum basillicum L.) 

terhadap Bakteri  Staphylococcus aureus Sensitif dan Mutiresisten (n = 3) 

Bahan Uji 
Diameter Zona Hambat ± SD (mm)  

  Staphylococcus aureus 
Sensitif 

 Staphylococcus aureus 
multiresisten  

Tetrasiklin 30 µg/disk 23 ± 0,5 6,8 ± 0,28 
DMSO 100% 10 µL 6 6 

Ekstrak 3 mg/sumuran 11,2 ± 0,28    9 ± 0,5 
  Ekstrak 4,5 mg/sumuran 11,8 ± 0,28 10,3 ± 0,28 

Ekstrak 6 mg/sumuran 13,2 ± 0,28 11,2 ± 0,28 
Keterangan : Diameter zona hambat termasuk diameter sumuran 
 

Berdasarkan hasil uji aktivitas antibakteri ini, maka dapat diketahui bahwa 

ekstrak etanol daun selasih mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

S.aureus sensitif dan multiresisten dengan adanya zona hambat radikal pada 

masing-masing bakteri (Gambar 4). 

     
A                                       B 

Gambar 4. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak daun selasih  terhadap S.aureus Sensitif 
(A) dan Multiresisten (B). 
 

Lorian (1995) membagi kategori hambatan pertumbuhan menjadi 3, yaitu 

resisten, intermediet, dan susceptible. Berdasarkan Tabel 3, S.aureus sensitif 

bersifat intermediet terhadap ekstrak etanol daun selasih pada konsentrasi             
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3 mg/sumuran dan 4,5 mg/sumuran dan bersifat susceptible pada konsentrasi              

6 mg/sumuran. Sedangkan pada S. aureus multiresisten bersifat resisten terhadap 

ekstrak etanol daun selasih pada konsentrasi 3 mg/sumuran dan intermediet pada 

konsentrasi 4,5 mg/sumuran dan 6 mg/sumuran.  
Tabel 3. Klasifikasi Respon Hambatan Pertumbuhan Bakteri (Lorian, 1995 cit Oonmetta et  
al., 2005) 

Diameter Zona Hambat Kategori Hambatan Pertumbuhan 

≤  9 mm Resisten 
≥ 10-13 mm Intermediet 
≥ 14 mm Susceptible 

 
Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun selasih didapatkan 

diameter zona hambat pada konsentrasi 3 mg/sumuran, 4,5 mg/sumuran, dan        

6 mg/sumuran serta antibiotik tetrasiklin pada S.aureus sensitif lebih besar 

dibandingkan dengan diameter zona hambat pada S.aureus multiresisten. Hal ini 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun selasih lebih mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri S.aureus sensitif daripada S.aureus muliresisten. Sifat 

resistensi yang dimiliki S.aureus multiresisten menyebabkan bakteri ini 

mempunyai zona hambat yang kecil, karena permeabilitas dinding sel bakteri 

mengalami perubahan saat terjadi resistensi. Mekanisme resistensi berkaitan 

dengan peningkatan sintesis dinding sel dan perubahan dalam dinding sel. Pada 

galur resisten, obat tidak secara aktif diangkut ke dalam sel atau cepat keluar dari 

sel sehingga tidak cukup mencapai kadar hambat (Jawetz et al., 2005). Sehingga 

dengan adanya resistensi, maka dinding sel akan mengalami penebalan yang 

mengakibatkan obat tidak dapat menembus dinding sel dengan sempurna. 

Sedangkan pada S.aureus sensitif pertumbuhan bakteri yang terhambat atau 

kematian bakteri akibat suatu zat antibakteri dapat disebabkan oleh penghambatan 

terhadap sintesis dinding sel, penghambatan terhadap fungsi membran sel, 

penghambatan terhadap sintesis protein, atau penghambatan terhadap sintesis 

asam nukleat (Jawetz et al., 2001).   

Adanya aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun selasih terhadap bakteri 

S.aureus sensitif dan multiresisten dikarenakan adanya kandungan senyawa yang 

berpotensi sebagai antibakteri. Senyawa eugenol yang termasuk turunan senyawa 
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fenol dalam daun selasih telah diketahui dapat bersifat sebagai bakterisida 

(Hadipoentyanti dkk, 2008). Daun selasih juga mengandung senyawa yang 

bersifat antibakteri yaitu senyawa terpenoid (Alfia dkk, 2010). Mekanisme 

eugenol sebagai antibakteri yaitu merusak membran sitoplasma yang dapat 

menyebabkan kerusakan protein (Oyedemi dkk, 2008), sedangkan mekanisme 

senyawa fenol yaitu berinteraksi dengan sel bakteri melalui proses adsorpsi yang 

melibatkan ikatan hidrogen. Pada kadar rendah terbentuk kompleks protein-fenol 

dengan ikatan yang lemah dan 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. 

(Siswandono & Soekardjo, 2004). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil uji ekstrak 

etanol daun selasih memiliki aktivitas antibakteri pada konsentrasi 3 mg/sumuran 

(11,2 mm (intermediet)), 4,5 mg/sumuran (11,8 mm (intermediet)), dan                

6 mg/sumuran (13,2 mm (susceptible)) terhadap S. aureus sensitif. Sedangkan 

pada konsentrasi 3 mg/sumuran (9 mm (resisten)), 4,5 mg/sumuran (10,3 mm 

(intermediet)), dan 6 mg/sumuran (11,7 mm (intermediet) terhadap S. aureus 

multiresisten.  

 

SARAN 

Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang ekstrak etanol daun selasih 

terhadap bakteri multiresisten lainnya dan uji aktivitas antibakteri kombinasi 

ekstrak etanol daun selasih dengan  antibiotik. 
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