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ABSTRAK 

 
Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang 

memiliki aktivitas antibakteri adalah secang (Caesalpinia sappan L.). Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol kayu secang 
(Caesalpinia sappan L.) yang telah disimpan selama kurang lebih satu tahun 
terhadap Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145, 
dan Klebsiella pneumonia ATCC 10031. 

Ekstrak etanol kayu secang dilarutkan dalam DMSO 100% untuk 
dilakukan uji aktivitas antibakteri dengan menggunakan metode Kirby Bauer yang 
didifusikan ke dalam paper disc 6 mm di atas media MH yang telah diinokulasi 
dengan 200 µL suspensi bakteri, kemudian diinkubasi selama 24 jam. Konsentrasi 
yang digunakan untuk S. epidermidis dan K. pneumonia ATCC 10031 adalah 0,1; 
0,2 dan 0,4 mg/disc, sedangkan untuk P. aeruginosa ATCC 10145 adalah 0,25; 
0,5 dan 1 mg/disc. Sebagai kontrol positif digunakan ampisilin dan siprofloksasin, 
sedangkan kontrol negatif digunakan DMSO. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol kayu secang  memiliki 
aktivitas antibakteri dengan menghasilkan diameter zona hambat. S. epidermidis 
dengan konsentrasi 0.1 mg/disc menghasilkan zona hambat 10,33 mm, P. 
aeruginosa ATCC 10145 dengan konsentrasi 0,25 mg/disc menghasilkan zona 
hambat 9 mm, dan K. pneumonia ATCC 10031 dengan konsentrasi 0,1 mg/disc 
menghasilkan zona hambat 6,5 mm. 

 
Kata kunci : Caesalpinia sappan L.S. epidermidis, P. aeruginosa ATCC 10145, 

K. pneumonia ATCC 10031, antibakteri, ekstrak etanol 
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ABSTRACT 

 
 One of the plants can be used as medicinal plants having antibacterial 
activity is Sappanwood(Caesalpinia sappan L.). This research purposes to know 
antibacterial activity of Etanol extract of Sappanwood have been kept for 
approximately one year of Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 10145, and Klebsiella pneumonia ATCC 10030. 

Etanol extract of Sappanwood dissolved in DMSO 100% to test the 
antibacterial activity by using Kirby Bauer method that diffused into paper disc 6 
mm above MH media that has been inoculated with 200 mL suspension bacteria 
then incubated for 24 hours. Concentration used to S. epidermidis and K. 
pneumonia ATCC 10031 is 0.1; 0.2 and 0.4 mg/disc, while for P. aeruginosa 
ATCC 10145 is 0.25; 0,5 and 1 mg/disc. As a positive control used ampisilin and 
siprofloksasin, then negative control used DMSO. 

The result showed that etanol extract of Sappanwood having antibacterial 
activity by producing zone of inhibition. S. epidermidis by concentration 0.1 
mg/disc produce diameter zone of inhibition 10,33 mm, P. aeruginosa ATCC 
10145 by concentration 0.25 mg/disc produce diameter zone of inhibition 9 mm, 
and K. pneumonia ATCC 10031 by concentration 0,1 mg/disc produce diameter 
zone of inhibition 6,5 mm. 
 
Keywords: Caesalpinia sappan L. S. epidermidis, P. aeruginosa ATCC 10145, K. 

pneumonia ATCC 10031, antibacterial, etanol extract 
 
 
PENDAHULUAN 

Penyakit infeksi masih merupakan jenis penyakit yang paling banyak 

diderita oleh penduduk negara berkembang. Salah satu penyebab penyakit infeksi 

adalah bakteri. Bakteri patogen adalah bakteri yang dapat menyebabkan penyakit 

infeksi pada manusia. Fakta bahwa bakteri dapat menyebabkan infeksi pada 

manusia telah diketahui sejak lama. Beberapa bakteri bahkan dapat menyebabkan 

kematian. Sampai saat ini beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, 

seperti tuberkulosis, demam tifoid, difteri, kolera, disentri, dan pneumonia masih 

merupakan masalah utama dalam bidang kesehatan di beberapa negara, termasuk 

Indonesia (Radji, 2011). 

Indonesia merupakan salah satu negara pengguna tumbuhan obat terbesar di 

dunia bersama negara lain di Asia seperti Cina dan India, hal ini sangat erat 

kaitannya dengan kekayaan sumber alam yang dimiliki. Kekayaan alam hutan 
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tropis Indonesia menyimpan beribu-ribu tumbuhan berkhasiat obat (Hidayat, 

2005). 

Salah tanaman yang secara empiris dipercaya oleh masyarakat mempunyai 

khasiat sebagai obat adalah kayu secang (Caesalpinia sappan L.) (Kumala, dkk., 

2009). Secara empiris kayu secang dipakai sebagai obat luka (obat luar), batuk 

berdarah, darah kotor, penawar racun, sipilis, menghentikan pendarahan, 

pengobatan pasca persalinan, disentri, antidiare, dan nyeri karena gangguan 

sirkulasi darah (Winarti dan Nurdjanah, 2005).  

Penelitian Kuswandi dkk. (2002) menunjukkan bahwa fraksi metanol kayu 

secang memiliki aktivitas antibakteri terhadap Mycobacterium tuberculosis 

H37Rv pada KBM (Kadar Bunuh Minimum) 1%. Uji KLT (Kromatografi Lapis 

Tipis) menunjukkan bahwa fraksi metanol kayu secang mengandung senyawa 

flavonoid, terpenoid, dan antrakinon. Hasil uji aktivitas antibakteri oleh Dianasari 

(2009) menunjukkan bahwa ekstrak etanol kayu secang memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap S. aureus dengan nilai KBM 0,125% dan terhadap S. 

dysentriae dengan nilai KBM 0,25%. Ayuningtyas (2009) melakukan uji aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus menggunakan fraksi kloroform dari 

ekstrak etanol kayu secang diperoleh KBM 6%. Kurnianto (2009) menyatakan 

bahwa fraksi tidak larut air dari ekstrak etanol kayu secang memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dengan KBM 0,5%, dan Shigella 

dysentriae dengan KBM 1%. 

Berdasarkan penelitian di atas yang menyebutkan bahwa tanaman secang 

mempunyai khasiat sebagai antibakteri, maka akan dilakukan penelitian aktivitas 

antibakteri ekstrak etanol kayu secang (Caesalpinia sappan L.) yang telah 

disimpan selama kurang lebih satu tahun terhadap beberapa bakteri, yaitu 

Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145, dan 

Klebsiella pneumonia ATCC 10031.  
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METODOLOGI PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat. Alat yang digunakan terdiri dari timbangan, gelas obyek, deck glass, 

mikroskop, lampu spiritus, petri, batang pengaduk, beaker glass, tabung reaksi, 

rak tabung, gelas ukur, ose steril, mikropipet, pinset, spreader glass, ependorf, 

autoklaf, oven inkubator, shaker incubator, Laminar Air Flow (LAF), pipet 

volume, pipet tetes, yellow tips, dan blue tips. 

Bahan. Bahan yang digunakan yaitu ekstrak etanol kayu secang (Caesalpinia 
sappan L.) dari Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta, bakteri 
Staphylococcus epidermidis yang dperoleh dari Fakultas Kedokteran Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145, Klebsiella 
pneumonia ATCC 10031 yang dperoleh dari Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, media Mueller Hinton (MH), media Brain Heart 
Infusion (BHI), standar Mc. Farland III 108 CFU/mL, akuades,dimetil sulfoksida 
(DMSO), cat Gram A, cat Gram B, cat Gram C, cat Gram D, dan disk antibiotik 
(ampisilin dan siprofloksasin). 
Jalannya penelitian 

Sterilisasi Alat dan Bahan.Alat-alat gelas (tabung reaksi, pipet ukur dan batang 
pengaduk, Beaker glass, petri) dicuci bersih. Alat-alat tersebut harus dalam 
keadaan kering dan tidak terdapat titik air agar tidak timbul noda yang sulit hilang 
setelah disterilkan. Kemudian dikeringkan, dibungkus kertas dan disterilkan 
dengan oven pada suhu 160º-180º C selama 1-2 jam (pemenasan kering), dan 
bahan yang akan digunakan seperti media, akuades, blue tips, yellow tips 
disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121°C selama 10-20 menit (pemanasan 
basah). Ose disterilkan dengan cara dibakar. Alat yang telah disterilkan dapat 
langsung dipakai atau disimpan untuk digunakan lain waktu tetapi harus dalam 
keadaan tertutup rapat. 
Pembuatan Media.Media yang digunakan telah tersedia dalam kemasan, sehingga 
dalam pembuatannya hanya dengan cara melarutkan dalam akuades sesuai dengan 
instruksi yang terdapat pada masing-masing kemasan, kemudian disterilkan 
dengan autoklaf pada suhu 121°C selama 10-20 menit, dituang dalam cawan petri, 
dan didiamkan pada suhu kamar hingga padat. Jumlah media yang ditimbang 
disesuaikan dengan volume yang dibutuhkan. 
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Pemeliharaan Bakteri. Bakteri induk yang diperoleh dari Laboratorium 

Mikrobiologi, Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan 

FakultasKedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta diambil dengan mata 

ose, kemudian digoreskan pada media Mueller Hinton (MH), diinkubasi pada 

suhu 37°C selama 18-24 jam.  

Penyiapan Bakteri Uji.Bakteri ditanam pada media Mueller Hinton dan diinkubasi 

pada suhu 37°C selama 18-24 jam, kemudian disimpan pada suhu 4°C sebagai 

stok bakteri. Sedikitnya 3-5 koloni bakteri dari media Mueller Hintondipindahkan 

ke dalam 4-5 ml BHI, kemudian diinkubasi pada suhu 37°C sampai mencapai 

standar Mc. Farland yaitu 108 CFU/ml (sekitar 2-6 jam).  

Penyiapan Stok Ekstrak Etanol Kayu Secang.Orientasi dilakukan untuk 

menentukan kadar dimetil sulfoksida yang dapat melarutkan ekstrak dengan baik. 

Suspensi stok ekstrak etanol kayu secang dibuat dengan melarutkan 2 gram 

ekstrak kayu secang ke dalam 20 ml DMSO, sehingga konsentrasi yang 

didapatkan adalah 10% (sebagai stok). 

Pembuatan Seri Konsentrasi.Larutan stok masing-masing dibuat seri konsentrasi 

0,5%,1%, 2%, 4% dan 8%. Untuk seri konsentrasi 0,5 % b/v, diambil 50 µL 

larutan stok, kemudian ditambahkan DMSO sampai 1 mL. Pembuatan seri 

konsentrasi 1%, 2%, 4% dan 8% dilakukan dengan cara yang sama, tetapi dengan 

volume yang berbeda, begitu juga untuk pembuatan seri konsentrasi 2,5% dan 

5%.Untuk seri konsentrasi 20% ditimbang 200 mg ekstrak kemudian ditambahkan 

DMSO sampai 1 mL. 

Penyiapan Paper Disc.Paperdisc diberi masing-masing 10 µL ekstrak etanol kayu 

secang,sehingga seri konsentrasi ekstrakuntuk S. epidermidisdan K. pneumonia 

adalah 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 dan 0,8 mg/disc dan seri konsentrasi untuk P. 

aeruginosa ATCC 101450 adalah 25; 05; 1 dan 2 mg/disc. Sebagai kontrol negatif 

diberi DMSO 10 µL/disc,sedangkan kontrol positif digunakan antibiotik ampisilin 

10µg/disc dan siprofloksasin 5 µg/disc. Paper disc didiamkan selama 10-30 menit 

pada suhu kamar (di LAF). 

Uji Aktivitas Antibakteri dengan Metode Kirby Bauer.MediaMueller Hinton 

(MH) 20 ml tiap petri yang telah disterilkan dibiarkan memadat. Paper disc diisi 
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dengan ekstrak kayu secang dengan melakukan orientasi awal, dengan membuat 

seri konsentrasi 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 dan 0,8 mg/disc untuk S. epidermidisdan K. 

pneumonia, dan seri konsentrasi 0,25; 0,5; 1 dan 2 mg/disc untuk P. aeruginosa 

ATCC 10145. Jika media MH telah padat, dioleskan suspensi bakteri yang telah 

dibuat setara dengan 108 CFU/ml sebanyak 200 µL, diratakan dengan spreader 

glass, kemudian paper disk yang telah diisi ekstrak kayu secang diletakan di atas 

media MH. Media MH dibiarkan selama 15 menit pada suhu kamar, selanjutnya 

diinkubasi pada suhu 37°C selama 18-24 jam dengan posisi cawan petri dibalik. 

Teknik Analisis  

Aktivitas antibakteri ekstrak etanol kayu secangterhadap bakteri S. epidermidis, P. 

aeruginosa ATCC 10145, dan K. pneumonia ATCC 10031 dapat diketahui 

dengan mengamati zona hambat. Zona hambat diperoleh dengan mengamati ada 

tidaknya pertumbuhan bakteri di sekeliling paper disc. Zona hambat dilihat 

dengan mengamati zona radikal atau iradikal ekstrak yang mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri setelah diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 37oC. Zona 

radikal merupakan daerah di sekitar paper discyang menunjukkan tidak adanya 

pertumbuhan bakteri, sedangkan zona irradikal merupakan daerah disekitar paper 

discyang menunjukkan pertumbuhan bakteri dihambat oleh antibiotik tersebut, 

tetapi tidak dimatikan.  

Tempat penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Farmasi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji aktivitas antibakteri bertujuan untuk mengetahui besarnya konsentrasi yang 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Metode yang dipilih dalam uji aktivitas 

antibakteri adalah uji disc diffusion method. Kirby Bauer merupakan salah satu 

metode difusi yang menggunakan kertas disk mengandung suatu obat (antibakteri) 

dengan konsentrasi tertentu yang ditempelkan pada media agar yang telah 

diinokulasi bakteri.  
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Aktivitas antibakteri ekstrak etanol kayu secangterhadap bakteri S. 

epidermidis, P. aeruginosa ATCC 10145, dan K. pneumonia ATCC 10031 dapat 

diperoleh dengan mengamati zona hambat. Zona hambat diperoleh dengan 

mengamati ada tidaknya pertumbuhan bakteri di sekeliling paper disk. Zona 

hambat dilihat dengan mengamati zona radikal atau iradikal. 

Pada metode ini dibutuhkan kontrol positif berupa antibiotik dan kontrol 

negatif yaitu DMSO. DMSO digunakan sebagai pelarut ekstrak secang yang pada 

saat pengujian diharapkan tidak mempengaruhi ekstrak dan aktivitas antibakteri. 

Antibiotik yang digunakan sebagai kontrol positif pada bakteri S. epidermidis dan 

K. pneumonia ATCC 10031 adalah ampisilin (10 µg/disc), sedangkan untuk 

bakteri P. aeruginosa ATCC 10145 digunakan antibiotik siprofloksasin (5 

µg/disc). 

 Antibiotik ampisilin dipilih karena merupakan antibiotik spektrum luas 

yang aktif membunuh organisme Gram positif dan Gram negatif (Sukandar, 

2008). Ampisilin bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri yaitu 

dengan merusak lapisan kapsul bakteri yang memiliki fungsi vital sebagai 

pelindung bakteri dari perubahan lingkungan dan menjaga tubuh bakteri tetap 

utuh. Bakteri tidak akan mampu bertahan hidup tanpa adanya kapsul ini. Pada  

bakteri P. aeruginosa ATCC 10145  tidak digunakan antibiotik ampisilin, karena 

pada uji pendahuluan diperoleh hasil bahwa P. aeruginosa ATCC 10145 telah 

resistenterhadap ampisilin. Setelah dilakukan uji sensitivitasP. aeruginosa ATCC 

10145 terhadap beberapa antibiotikdiperoleh hasil bahwabakteri P. aeruginosa 

ATCC 10145hanya sensitif terhadapantibiotik siprofloksasin, sehingga kontrol 

positif yang digunakan untuk bakteri P. aeruginosa ATCC 10145 adalah 

siprofloksasin. Siprofloksasin bekerja dengan cara menghambat reproduksi dan 

perbaikan materi genetika atau DNA. 

Konsentrasi ekstrak etanol kayu secang yang digunakan untuk menguji 

aktivitas antibakteri S. epidermidis adalah 0,1; 0,2 dan 0,4 mg/disc. konsentrasi 

yang diujikan untuk bakteri K.  pneumonia ATCC 10031 adalah 0,05; 0,1; 0,2; 0,4 

dan 0,8 mg/disc. Sedangkan untuk menguji aktivitas antibakteri P.aeruginosa 
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ATCC 10145 konsentrasi ekstrak yang digunakan adalah 0,25; 0,5; 1 dan 2 

mg/disc. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada konsentrasi 0,1 mg/disc  

ekstrak etanol kayu secang sudah menghasilkan diameter zona hambat terhadap  

S. epidermidis sebesar 10 mm dan semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka 

diameter zona hambatnya juga semakin besar. Penggunaan kontrol positif berupa 

ampisilin menghasilkan diameter 11,7 mm. Kontrol negatif (DMSO 100%) yang 

digunakan sebagai kontrol negatif, kadang mempunyai aktivitas antibakteri 

sehingga mempengaruhi hasil uji meskipun diameter zona hambatnya kecil 

(Gambar 1, Tabel 1). 

Berdasarkan hasil uji, zona hambat yang diperoleh dari aktivitas 

antibakteri ekstrak etanol kayu secang terhadap P. aeruginosa ATCC 10145 pada 

beberapa konsentrasi, diperoleh data bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak 

yang digunakan maka akan semakin tinggi diameter zona hambat yang terbentuk. 

Konsentrasi minimal  yang digunakan pada uji ini sebesar 0,25 mg/disc dan zona 

hambat yang dihasilkan adalah 9 mm (Gambar 1, Tabel 1). 

Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kayu secang terhadap Klebsiella 

pneumonia ATCC10031 menunjukkan bahwa pada konsentrasi minimal yaitu 

0,05 mg/disc ekstrak etanol kayu secang menghasilkan diameter zona hambat 

radikal 6,5 mm dan iradikal 11 mm. Pada penambahan beberapa konsentrasi 

diperoleh hasil yaitu semakin besar konsentrasi ekstrak maka semakin besar 

diameter zona hambat. Diameter hambatan yang diperoleh terdiri dari dua zona 

yaitu radikal dan radikal. Zona radikal merupakan daerah di sekitar disk tidak 

ditemukan adanya pertumbuhan bakteri, yang berarti bakteri tersebut dapat 

dimatikan oleh antibakteri atau antibiotik, sedangkan zona iradikal merupakan 

daerah di sekitar disk yang menunjukkan pertumbuhan bakteri dihambat oleh 

antibakteri atau antibiotik tetapi tidak dimatikan (Gambar 1, tabel 1). 
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Gambar 1.Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kayu secang (Caesalpinia sappan L.) 

terhadap Staphylococcus epidermidis (1), Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 
(2), dan Klebsiella pneumonia ATCC 10031 (3) 

 
Tabel 1. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kayu secang (Caesalpinia sappan L.) 

terhadap Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145,  dan Klebsiella 
pneumonia ATCC 10031 (n = 3) 

Konsentrasi 
Ekstrak  C. sappan 

(mg/disc) 

Diameter Zona Hambat (X ± SD mm) 
S.  

epidermidis 
P. aeruginosa 
ATCC 10145  

K. pneumonia ATCC 10031 
Radikal  Iradikal  

     
0,05 td td 6,5 ± 0 11 ± 0 
0,1 10,3 ± 0,6 td 6,8 ± 0,3 13,7 ± 0,6 
0,2 12 ± 0 td 8 ± 1 15,3 ± 0,6 
0,25 td 9 ± 0 td td 
0,4 14 ± 0 td 10,8 ± 18,3 ± 0,6 
0,5 td 12,2 ±  td td 
0,8 td td 14,7 ± 0,6 21,3 ± 0,6 
1 td 13,8 ± 0,3 td td 
2 td 15,7 ± 1,2 td td 

 (-) 6 ± 0 6 ± 0 6 ± 0 6 ± 0 
K (+) 11,7 ± 0 22* ± 0 13,2 ± 0,3 16,3 ± 0,6 

 
Keterangan tabel 
K (+)  : kontrol positif (ampisilin 10 µg/disc) 
K (+)*  : kontrol positif (siprofloksasin 5 µg/disc ) 
K (-) : kontrol negatif (DMSO 10 µL/disc) 
td : tidak diujikan 
SD : standar deviasi 
n : replikasi 
Data diambil dengan menghitung diameter disc (6 mm) dan zona hambat 
 

Berdasarkan uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kayu secang 

(Caesalpinia sappan L.) terhadap Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas 

aeruginosa ATCC 10145, dan Klebsiella pneumonia ATCC 10031, diperoleh 

zona hambat dengan konsentrasi ekstrak terkecil adalah bakteri Gram positif yaitu 

S. epidermidis dengan diameter 10,3 mm pada konsentrasi 0,1 mg/disc. 
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Sedangkan bakteri K.  pneumonia ATCC 10031 yang merupakan bakteri Gram 

negatif menghasilkan zona hambat 6,8 mm pada konsentrasi yang sama yaitu 0,1 

mg/disc. Hasil penelitian uji aktivitas antibakteri Dianasari (2009) menunjukkan 

bahwa ekstrak etanol kayu secang memiliki aktivitas antibakteri lebih besar 

terhadap bakteri Gram positif (S. aureus) daripada bakteri Gram negatif (S. 

dysentriae). Begitu pula penelitan Wardani (2012) diperoleh hasil bahwa ekstrak 

etanol kayu secang memiliki aktivitas antibakteri lebih besar pada bakteri Gram 

positif (S. aureus) dibandingkan pada bakteri Gram negatif (E. coli dan S. sonnei). 

Berdasarkan hasil uji aktivitas antibakteri dapat diartikan bahwa kandungan 

senyawa kimia dari ekstrak etanol kayu secang mempunyai aktivitas antibakteri 

yang lebih poten dalam membunuh bakteri Gram positif dibandingkan bakteri 

Gram negatif. 

Perbedaan diameter zona hambat tersebut dapat disebabkan oleh 

perbedaan lapisan lipid yang dimiliki oleh masing-masing bakteri. Lapisan lipid 

pada bakteri S. epidermidis (Gram positif) lebih tipis daripada lapisan lipid yang 

dimiliki bakteri K. Pneumonia ATCC 10031(Gram negatif), sehingga pada bakteri 

S. epidermidis (Gram positif) mudah ditembus oleh zat antibakteri. Pada bakteri 

Gram positif terdapat 40 lapisan peptidoglikan yang merupakan 90% dari dinding 

sel, sedangkan pada bakteri Gram negatif hanya ada satu lapisan yang hanya 

merupakan 5-20% dari bahan dinding sel. Meskipun pada bakteri Gram negatif 

peptidoglikannya lebih sedikit tetapi di luar peptidoglikan terdapat tiga polimer, 

yaitu lipoprotein, selaput luar dan lipopolisakarida. Selaput luar mencegah 

kebocoran dari protein periplasma dan melindungi sel dari garam-garam empedu 

dan enzim-enzim empedu hidroksi. Pori protein di selaput luar menyebabkan 

selaput tersebut permeabel bagi zat terlarut yang berat molekulnya rendah dan 

bersifat hidrofilik, tetapi bagi zat yang berat molekulnya tinggi seperti antibiotik 

relatif lambat untuk menembusnya. Lipoprotein merupakan protein yang berlebih 

dari sel bakteri Gram negatif yang berfungsi untuk menstabilkan selaput luar. Hal 

ini yang menjelaskan bahwa bakteri Gram negatif lebih resisten terhadap 

antibiotik (Jawetz et al., 2005). Berbeda dengan bakteri P. aeruginosa ATCC 

10145 yang merupakan bakteri Gram negatif, pada penelitian ini  menunjukkan 
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hasil bahwa P. aeruginosa ATCC 10145 memiliki diameter zona hambat jauh 

lebih kecil daripada  bakteri K.  pneumonia ATCC 10031 yang merupakan bakteri 

gram negatif juga, yaitu 9 mm pada konsentrasi 0,25 mg/disc. Penelitian 

Senthilkumar dkk. (2011) menggunakan ekstrak metanol kayu secang dengan 

konsentrasi 30 µg/disc pada 50; 100; 200 ppm/well diperoleh diameter zona 

hambat berturut-turut 12 mm, 16 mm, dan 26 mm untuk bakteri K.  Pneumonia, 

sedangkan untuk bakteri P. aeruginosa tidak diperoleh diameter zona hambat. Hal 

ini dapat disebabkan karena adanya gen tertentu pada bakteri yang mengalami 

mutasi sehingga bakteri menjadi kebal terhadap antibakteri sehingga menjadi 

lebih resisten (Radji, 2012).  

Hasil bioautografi yang dilakukan Dianasari (2009) menunjukkan bahwa 

senyawa yang terdapat dalam ekstrak etanol kayu secang yang memiliki aktivitas 

antibakteri  terhadap S. aureus adalah flavonoid dan saponin, sedangkan terhadap 

S. dysentriae adalah flavonoid, saponin, dan brazilin. Aktivitas flavonoid sebagai 

antibakteri kemungkinan disebabkan olehkemampuannya berikatan 

kompleksdengan cairanekstraseluler dan melarutkan protein serta berikatan 

kompleks  dengandinding selbakteri. Selain itu flavonoidyang bersifat 

lipofilikdiduga dapat mengganggu membranbakteri (Cowan, 1999). Saponin dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri  dengan mekanisme penghambatan terhadap  

sintesis  protein  karena terakumulasi dan menyebabkan perubahan komponen-

komponen penyusun sel bakteri (Rosyidah dkk., 2010). Brazilin pada Caesalpinia 

sappan merupakan salah satu komponen utama dari senyawa fenolik 

(Senthilkumar, 2011). Mekanisme yang bertanggung jawab pada toksisitas fenolik 

terhadap mikroorganisme adalah dengan menghambat enzim oleh senyawa 

teroksidasi melalui reaksi grup sulfhidril atau interaksi nonspesifik dengan protein 

(Cowan, 1999).  

 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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Kesimpulan 

Ekstrak etanol kayu secang (Caesalpinia sappan L.) yang disimpan kurang lebih 

satu tahun memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis, 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145, dan Klebsiella pneumonia ATCC 10031 

yang ditunjukkan dengan adanya zona hambat pada daerah di sekitar disc. 

Saran 

Perlu dilakukan aktivitas antibakteri ekstrak etanol kayu secang (Caesalpinia 

sappan L.) terhadap Staphylococcus epidermidis multiresisten, selain itu dapat 

pula dilakukan penelitian untuk mengetahui aktivitas antibakteri kombinasi 

ekstrak etanol kayu secang (Caesalpinia sappan L.) dengan antibiotik.  
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