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ABSTRAK 

 

       Kayu secang merupakan salah satu obat herbal yang sering digunakan 

masyarakat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit infeksi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol kayu secang 

(Caesalpinnia sappan L.) yang telah disimpan selama kurang lebih 1 tahun 

terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923, Shigella sonnei ATCC 9290, dan 

Escherichia coli ATCC 25922.  

      Uji aktivitas antibakteri dilakukan untuk menetukan zona hambat dengan 

metode difusi. Konsentrasi yang digunakan terhadap Staphylococcus aureus 

ATCC 25923 yaitu 0,05 mg; 0,1 mg; 0,2 mg; dan 0,4 mg/disc. Konsentrasi yang 

digunakan terhadap Shigella sonnei ATCC 9290 yaitu 0,025 mg; 0,05 mg; 0,1 

mg; 0,2 mg; 0,3 mg; dan 0,4 mg/disc dan konsentrasi untuk Escherichia coli 

ATCC 25922 yaitu 0,5 mg; 1 mg; 2 mg; 3 mg; dan 4 mg/disc.  

       Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kayu secang terhadap 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, dan Shigella 

sonnei ATCC 9290dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol kayu secang lebih 

poten membunuh bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923 (0,4 mg/disc 

dengan zona hambat radikal 11,83 mm) dibandingkan bakteri Shigella sonnei 

ATCC 9290 (0,4 mg/disc dengan zona hambat radikal 11 mm). Potensi antibakteri 

ekstrak etanol kayu secang terhadap bakteri Escherichia coli ATCC 25922 lebih 

kecil karena untuk menghambat maupun membunuh bakteri Escherichia coli 

ATCC 25922 dibutuhkan konsentrasi yang lebih besar (0,5 mg/disc dengan zona 

hambat radikal 6 mm). 

Kata kunci : Caesalpinnia sappan L., Staphylococcus aureus, Shigella sonnei, 

Escherichia coli, antibakteri. 

ABSTRACT 

       Secang wood is one of herbal medicines are often used by people to cure 

various infectious diseases. This study aims to determine the antibacterial activity 

of ethanol extract secang wood (Caesalpinnia sappan L.) that had been stored for 

about 1 year against Staphylococcus aureus ATCC 25923, Shigella sonnei ATCC 

9290, and Escherichia coli ATCC 25922. 
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       Antibacterial activity test performed to determine the inhibitory zone by 

diffusion method. Concentration used against Staphylococcus aureus ATCC 

25923 is 0.05 mg, 0.1 mg, 0.2 mg and 0.4 mg / disc. Concentration used against 

Shigella sonnei ATCC 9290 is 0.025 mg, 0.05 mg, 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg and 0.4 

mg / disc and the concentration to 25922 and Escherichia coli ATCC is 0.5 mg, 1 

mg, 2 mg, 3 mg, and 4 mg/ disc. 

       Test results of the antibacterial activity of ethanol extract secang wood 

against Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, and 

Shigella sonnei ATCC 9290 concluded that the ethanol extract secang wood is 

more potent to kill the bacteria Staphylococcus aureus ATCC 25923 (0.4 mg / disc 

with inhibition zones of 11.83 mm radical ,) than the bacteria Shigella sonnei 

ATCC 9290 (0.4 mg / disc with a radical inhibitory zone 11 mm). Antibacterial 

potential of ethanol extract secang wood against bacteria Escherichia coli ATCC 

25922 is smaller due to inhibit or kill bacteria Escherichia coli ATCC 25922 

required a greater concentration (0.5 mg / disc with a radical 6 mm zone of 

inhibition) 

 

Key words: Caesalpinnia sappan L., Staphylococcus aureus, Shigella sonnei, 

Escherichia coli, antibacterial. 

 

PENDAHULUAN 

       Penyakit infeksi masih merupakan penyebab utama tingginya angka kesakitan 

(morbidity) dan angka kematian (mortality) di Indonesia (Darmadi, 2008). Salah 

satu penyebab penyakit infeksi adalah bakteri. Bakteri merupakan 

mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi hanya 

dapat dilihat dengan bantuan mikroskop contohnya Staphylococcus aureus, 

bakteri patogen yang dapat menimbulkan infeksi dan kelainan pada kulit. 

Beberapa species Enterobacteriaceae juga sering menyebabkan infeksi pada 

manusia yaitu Escherichia coli, Salmonella, Shigella, dan Yersinia enterocolitica 

(Radji, 2010). 

       Penemuan kemoterapi dan antibiotik merupakan langkah keberhasilan dalam 

upaya penanggulan penyakit infeksi. Antibiotik memegang peranan penting dalam 

mengontrol populasi mikroba di dalam tanah, air, limbah, dan lingkungan (Radji, 

2010). Antibiotik adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, 

yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, 

sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil (Tjay et al., 2002). 
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       Kejadian infeksi semakin meluas dan beragam, sehingga penggunaan 

antimikroba juga meningkat. Tanpa memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan 

antimikroba secara serius, rasional, dan konsisten akan menimbulkan kerugian 

material, efek samping, dan resistensi yang sangat besar (Priyatno, 2009). 

       Kayu secang merupakan salah satu obat herbal yang sering digunakan 

masyarakat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti: diare, 

disentri, batuk darah (TBC), darah kotor, muntah darah, berak darah, luka 

berdarah, memar berdarah, luka dalam, sifilis, malaria, tetanus, tumor, dan radang 

selaput lendir mata. Kayu secang yang termasuk dalam anggota suku polong-

polongan (Fabaceae) ini, asalnya dari Asia Tenggara maritim dan banyak 

ditemukan di Indonesia (Anonim
b
, 2011). 

       Kandungan kimia tanaman secang antara lain brazilin, alkaloid, flavonoid, 

saponin, tanin, fenil propana, dan terpenoid (Sudarsono et al., 2002). Berdasarkan 

penelitian Herawati (1997), ekstrak serutan kayu secang dapat berefek positif 

menghambat pertumbuhan Streptococcus alpha pada plak gigi tiruan lengkap 

resin akrilik. Fraksi yang larut dalam kloroform dan fraksi yang larut dalam 

metanol memiliki daya antibakteri terhadap S. aureus dan E. coli, fraksi yang larut 

dalam petroleum eter tidak berefek antibakteri (Sumarni, 1994 cit Sudarsono et 

al., 2002). Penelitian Kuswandi et al. (2002) fraksi metanol kayu secang dapat 

menghambat Mycobacterium tuberculosis H37Rv dengan nilai KBM (Kadar 

Bunuh Minimum) sebesar 1%. Hasil kromatografi lapis tipisnya menunjukkan 

adanya senyawa terpenoid, flavonoid, dan antrakinon. Berdasarkan penelitian 

Dianasari (2009) ekstrak etanol kayu secang yang dibuat baru mempunyai 

aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Shigella 

dysentriae dengan nilai KBM 0,125% b/v dan 0,25% b/v. 

       Berdasarkan data penelitian di atas, maka penelitian ini digunakan untuk 

menguji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kayu secang yang telah disimpan 

selama kurang lebih 1 tahun terhadap bakteri Staphylococcus aureus ATCC 

25923, Shigella sonnei ATCC 9290, dan Escherichia coli ATCC 25922 dengan 

metode difusi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

perkembangan pengobatan penyakit infeksi terutama infeksi oleh bakteri. 
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METODE  

Bahan : Bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923, Shigella sonnei ATCC 

9290, dan Escherichia coli ATCC 25922 dari Fakultas Farmasi UMS. Ekstrak 

etanol kayu secang (Caesalpinia sappan L.) yang telah disimpan selama 1 tahun 

dalam berbagai konsentrasi dalam kotak pengeringan Fakultas Farmasi UMS, 

DMSO (Dimetil Sulfoksida), media Mueller Hinton (MH), media Brain Heart 

Infusion (BHI), suspensi bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923, Shigella 

sonnei ATCC 9290, dan Escherichia coli ATCC 25922
 
CFU/mL dalam media 

Brain Heart Infusion doble strength (BHI DS), standar Mc. Farland III 10
8
 

CFU/mL, dan akuades. 

Alat : Alat yang digunakan antara lain autoklaf dan oven, tabung reaksi, pipet 

volume, pipet ukur, Erlenmeyer, cawan petri, ose, gelas beker, mikropipet, 

inkubator, spreader glass, blue tips, yellow tips, paper disc, batang pengaduk, 

bunsen, dan Laminar Air Flow (LAF). 

Jalannya Penelitian 

1. Sterilisasi alat dan bahan 

       Semua peralatan yang akan digunakan dicuci bersih, dikeringkan, dibungkus 

kertas dan disterilkan. Alat-alat gelas berupa cawan petri, tabung reaksi, 

erlenmeyer, pipet volume dimasukkan ke dalam oven (pemanasan kering) dan 

disterilkan pada suhu 175
0
C selama 2 jam. Alat dan bahan yang tidak tahan 

pemanasan kering seperti media, pipet tetes, yellow tips, blue tips dimasukkan 

dalam autoklaf (pemanasan basah) pada suhu 121
0
C selama 15 menit. 

2. Pembuatan media 

       Media yang digunakan telah tersedia dalam kemasan dan pembuatannya 

sesuai dengan instruksi yang terdapat dalam masing-masing kemasan. 

Pembuatannya hanya dengan melarutkan bahan media ke dalam akuades sambil 

dipanaskan untuk membantu kelarutannya, kemudian disterilisasi dengan autoklaf 

pada suhu 121
0
C selama 15 menit, dituang ke dalam tabung atau cawan petri, dan 

didiamkan pada suhu kamar hingga memadat. 
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3. Pemeliharaan bakteri 

       Bakteri induk diambil dengan satu mata ose, kemudian digoreskan pada 

media Mueller Hinton (MH), diinkubasi pada suhu 37
0
C selama 18-24 jam. 

4. Penyiapan stok ekstrak kayu secang 

       Larutan stok ekstrak etanol kayu secang dibuat dengan melarutkan 1 gram 

ekstrak etanol kayu secang ke dalam 10 mL DMSO (Dimetil Sulfoksida), 

sehingga konsentrasi yang didapatkan adalah 10% (sebagai stok). 

5. Pembuatan seri konsentrasi 

       Ekstrak etanol kayu secang dibuat dalam seri konsentrasi yaitu 0,25%; 0,5%; 

1%; 2%; 4%; 5%; 10%; 20%; 30%; dan 40%. Untuk konsentrasi 0,25% b/v, 0,5% 

b/v; 1% b/v; 2% b/v; 4% b/v; dan 5% b/v diambil 25 µL, 50 µL, 100 µL, 200 µL, 

400 µL, dan 500 µL larutan stok kemudian ditambahkan DMSO sampai 1 mL. 

Untuk konsentrasi 20% b/v, 30% b/v, dan 40% b/v ditimbang 200 mg, 300 mg, 

dan 400 mg kemudian ditambahkan DMSO sampai 1 mL.  

6. Penyiapan paper disc 

       Paper disc diberi 10 µL ekstrak etanol kayu secang dengan masing-masing 

kadar 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 4%, 5%, 10%, 20%, 30%, dan 40%; (0,025 mg; 0,05 

mg; 0,1 mg; 0,2 mg; 0,4 mg; 0,5 mg; 1 mg; 2 mg; 3 mg; dan 4 mg/disc). Untuk 

kontrol negatif diberi pelarut DMSO, dan kontrol positif diberi antibiotik 

ampisilin 10 µL dan siprofloksasin 5 µL. Paper disc didiamkan selama 10-30 

menit pada suhu kamar (di dalam LAF) agar pelarutnya menguap sempurna. 

7. Uji aktivitas antibakteri dengan metode difusi 

       Bakteri dari stok bakteri diambil sebanyak 1 ose, kemudian ditanam pada 

media BHI dan diinkubasi pada suhu 37
0
 C selama 18-24 jam. Setelah waktu 

inkubasi tersebut, bakteri ditanam pada media MH dan diinkubasi selama 24 jam 

kemudian disimpan pada suhu 4
0
 C (bakteri stok). Sedikitnya 3-5 koloni bakteri 

dari media MH dipindahkan ke 4-5 mL media BHI dan diinkubasi (kira-kira 2-6 

jam) pada suhu 37
0
 C sampai mencapai Mc. Farland. Setelah disamakan dengan 

standar Mc. Farland menggunakan salin steril, sebanyak 200 µL diambil dan 

dipindahkan pada media MH (20 mL) kemudian diratakan menggunakan spreader 

glass. Paper disc yang telah disiapkan diletakkan pada permukaan media MH 
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dengan jarak yang tidak terlalu dekat. Setelah 15 menit, plate dibalik dan 

diinkubasi pada suhu 37
0
 C selama 18-24 jam. 

8. Interpretasi Hasil Uji 

     Aktivitas antibakteri dilihat dengan mengamati ada tidaknya pertumbuhan 

bakteri di sekeliling paper disc. Zona hambat dilihat dengan mengamati zona 

radikal atau zona iradikal yang terbentuk setelah diinkubasi selama 18-24 jam 

pada suhu 37
0
 C. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Identifikasi bakteri 

       Saat zat warna kristal violet diberikan, zat warna tersebut terperangkap di 

dalam dinding sel  mikroorganisme Gram-positif, yang menyerupai kawat berduri, 

sehingga berwarna biru. Sebaliknya mikroorganisme Gram-negatif berdinding sel 

tipis, tidak mampu mempertahankan zat warna kristal violet. Zat warna ini dengan 

mudah dapat dihilangkan dari dinding sel bakteri Gram-negatif yang sederhana 

pada saat dicuci sehingga zat warna safranin membuat mikroorganisme tersebut 

berwarna merah (Sears et al., 2011). 

       Identifikasi bakteri S. aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 25922 dan S. 

sonnei ATCC 9290 juga dilakukan berdasarkan sifat bakteri terhadap media 

tertentu. Untuk bakteri S. aureus ATCC 25923 diuji dengan media Manitol Salt 

Agar (MSA), sedangkan untuk bakteri E. coli ATCC 25922 diuji dengan media 

Mc. Conkey. Untuk bakteri S. sonnei ATCC 9290 diuji dengan media KIA, LIA, 

dan MIO. 

       Pada pengujian S. aureus ATCC 25923 dalam media MSA terjadi perubahan 

warna merah menjadi kuning, dan dapat diartikan hasil uji sesuai dengan sifat 

bakteri S. aureus ATCC 25923 yang mampu memfermentasi manitol dalam 

keadaan anaerob (Gambar 2). MSA adalah media yang selektif karena 

mengandung 7,5% garam dalam konsentrasi tinggi yang menunjukkan 

pertumbuhan beberapa organisme yang tidak bisa tumbuh pada media lain. MSA 

adalah media yang diferensial karena mengandung gula manitol dan indikator pH 

merah fenol. Organime yang dapat memfermentasi manitol menghasilkan produk 
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asam, menyebabkan perubahan warna. Merah fenol adalah warna merah cherry 

dibawah pH 8,5, kuning-merah pH 6,9-8,5 dan kuning terang pada pH 6,9 atau 

dibawahnya. Hanya S. aureus yang dapat memfermentasi manitol, menyebabkan 

merah fenol pada media menjadi kuning (Johnson, 2010). 

 

Gambar 2. Hasil Uji Identifikasi Bakteri S.aureus ATCC 25923 pada Media 

MSA   

 

       Bakteri E. coli ATCC 25922 diidentifikasi menggunakan media Mc. Conkey, 

yaitu pada media ini E.coli ATCC 25922 membentuk koloni berwarna merah 

(Gambar 3). Agar Mc. Conkey adalah media selektif dan diferensial yang 

digunakan untuk mengisolasi dan membedakan Gram negatif, khususnya famili 

Enterobacteriaceae dan genus Pseudomonas. E. coli pada media Mc. Conkey 

memfermentasi glukosa dan terlihat merah atau merah muda (Allen, 2012). 

 

Gambat 3. Hasil uji Identifikasi Bakteri E. coli ATCC 25922 pada Media 

Mc.  Conkey 

 

       Selanjutnya identifikasi S. sonnei ATCC 9290 dilakukan dengan media KIA, 

LIA, dan MIO. Dengan media KIA diperoleh hasil adanya perubahan warna 

merah menjadi kuning yang menunjukkan produksi asam. Pada media LIA terjadi 

perubahan warna ungu menjadi kuning yang menunjukkan produksi asam pada 

bagian tegak, sedangkan pada media yang miring tidak menunjukkan perubahan. 

MSA 
uji 

MSA    

K+ 
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Pada media MIO diperoleh hasil bahwa S. sonnei ATCC 9290 tidak mengalami 

motilitas atau pergerakan (Gambar 4). 

   A   B         C 

  

Gambar 4. Hasil Uji Identifikasi Bakteri S. sonnei ATCC 9290 pada Media 

KIA (A), LIA (B), dan MIO (C) 

 

       Shigella spp. pada media KIA menunjukkan adanya deaminasi asam amino 

(reaksi alkali) dan fermentasi glukosa (reaksi asam). Shigella spp.  memfermentasi 

glukosa dan tidak menghasilkan H2S sehingga media terlihat berwarna merah 

pada bagian atas dan kuning pada bagian bawah. Pada media LIA menunjukkan 

adanya deaminasi asam amino (reaksi alkali aerob), tidak mendeaminasi lisin 

(bagian atas berwarna merah) tapi mendekarboksilasi lisin, dan fermentasi 

glukosa (reaksi asam). Media MIO menunjukkan adanya motilitas, dekarboksilasi 

ornitin, dan produksi indol (Lindquist, 2010). Shigella spp. bersifat non motil dan 

biasanya tidak memfermentasi laktosa tapi memfermentasi karbohidrat lainnya, 

memproduksi asam tapi bukan gas (Jawetz et al., 2005). 

Uji Aktivitas Antibakteri 

       Pada uji aktivitas antibakteri digunakan metode Kirby Bauer. Media yang 

digunakan dalam uji aktivitas antibakteri adalah Mueller Hinton. Disk yang 

digunakan pada metode Kirby Bauer berdiameter 6 mm dengan daya tampung 10 

µL. Konsentrasi ekstrak etanol kayu secang yang digunakan untuk uji aktivitas 

antibakteri terhadap S. aureus ATCC 25923 adalah sebanyak 0,05 mg; 0,1 mg; 

0,2; dan 0,4 mg/disc. Sedangkan konsentrasi ekstrak etanol kayu secang yang 

digunakan untuk uji aktivitas antibakteri terhadap E.coli ATCC 25922 adalah 0,5 

mg; 1 mg; 2 mg; dan 4 mg/disc. Untuk uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kayu 

KIA 

uji 

KIA 

K(+) 
LIA 

uji 

LIA 

K(+) 

MIO 

uji 

MIO 

K(+) 
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secang terhadap bakteri S.sonnei ATCC 9290 digunakan konsentrasi ekstrak 

sebanyak 0,025 mg; 0,05 mg; 0,1 mg; 0,2 mg; dan 0,4 mg/disc. Dari masing-

masing seri konsentrasi tersebut dilakukan replikasi 3 kali.  

       Kontrol positif (+) yang digunakan adalah antibiotik ampisilin untuk bakteri 

S.aureus ATCC 25923, dan antibiotik siprofloksasin untuk bakteri E.coli ATCC 

25922 dan S.sonnei ATCC 9290. Sebelumnya digunakan kontrol (+) yang sama, 

yaitu ampisilin, namun karena ampisilin memberikan zona hambat yang sempit 

terhadap bakteri E.coli ATCC 25922 dan S.sonnei ATCC 9290 sehingga kontrol 

(+) untuk kedua bakteri ini diganti antibiotik siprofloksasin. Sedangkan untuk 

kontrol negatif  (-) digunakan DMSO. DMSO digunakan sebagai kontrol negatif 

(-) karena DMSO digunakan sebagai pelarut ekstrak etanol kayu secang, untuk 

memperoleh konsentrasi yang diinginkan, dan tidak menghasilkan zona hambat. 

             Pada uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kayu secang (Caesalpinia 

sappan L.) terhadap Escherichia coli ATCC 25922 digunakan seri konsentrasi 

yang lebih tinggi karena pada uji sebelumnya dengan konsentrasi rendah tidak 

menunjukkan zona hambatan. Pada konsentrasi 1 mg/disc ekstrak etanol kayu 

secang (Caesalpinia sappan L.) baru dapat membunuh bakteri Escherichia coli 

ATCC 25922 dengan menghasilkan zona radikal. Sedangkan pada konsentrasi 0,5 

mg/disc hanya menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli ATCC 25922. 

Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya zona iradikal di sekitar disc. 

       Hasil penelitian ini menunjukkan diameter zona hambat pada konsentrasi 

yang sama pada bakteri Gram positif  hampir sama dengan Gram negatif. 

Diameter zona hambat pada S. aureus ATCC 25923 pada konsentrasi 0,05; 0,1; 

0,2; dan 0,4 mg/disc yaitu sebesar 6,8 mm; 8,2 mm; 9,3 mm; dan 11,8 mm, 

sedangkan pada S.sonnei ATCC 9290 pada konsentrasi 0,025; 0,05; 0,1; 0,2 dan 

0,4 mg/disc yaitu sebesar 7,5 mm; 7,6 mm; 8,3 mm; 9,9 mm; dan 11 mm.  E. coli 

ATCC 25922 pada konsentrasi 0,5; 1; 2; 3; dan 4 mg/disc menunjukkan zona 

hambat radikal sebesar 6 mm; 7 mm; 8 mm; 8,8 mm; dan 9,2 mm, zona hambat 

iradikal sebesar 14,5 mm; 16,3 mm; 18,5 mm; 20,7 mm; dan 22 mm sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol kayu secang pada konsentrasi 0,05 
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mg/disc lebih poten membunuh bakteri S. aureus ATCC 25923 dan S.sonnei 

ATCC 9290 dibandingkan. E. coli ATCC 25922 (Tabel 1, Gambar 5).  

       Sama halnya dengan hasil uji aktivitas antibakteri Dianasari (2009) juga 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol kayu secang memiliki aktivitas antibakteri 

lebih besar terhadap S. aureus dibanding S. dysentriae. Penelitian Balawala 

(2012) menunjukkan bahwa ekstrak etanol kayu secang lebih baik menghambat 

pertumbuhan S. epidermidis dibanding P. aeruginosa dan K. pneumonia. 

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

sappan L.) terhadap S. aureus ATCC 25923, E. coli ATCC 25922,dan S. sonnei 

ATCC 9290 

Konsentrasi 

(mg/disc) 

Rata-rata Diameter Zona Hambat (mm) ± SD 

S. aureus  E. coli S. sonnei 

Radikal Radikal Iradikal Radikal 

0,025 - - - 7,5 ± 0 

0,05 6,8 ± 0,3 - - 7,6 ± 0,6 

0,1 8,2 ± 0,6 - - 8,3 ± 0,3 

0,2 9,3 ± 1,0 - - 9,9 ± 0,1 

0,4 11,8 ± 1,4 - - 11 ± 0 

0,5  -  6 ± 0 14,5 ± 0 - 

1 - 7 ± 0 16,3 ± 0,6 - 

2 - 8 ± 0 18,5 ± 0 - 

3 - 8,8 ± 0,3 20,7 ± 0,5 - 

4 - 9,2 ± 0,3 22 ± 0 - 

K (+)  30,5 ± 0,9 
Amp

 23,2 ± 0,3 
Cip

 31 ± 0,3 
Cip

 27 ± 0 
Cip

 

K (-)  6 ± 0 6 ± 0 6 ± 0 8,7 ± 0,3 

Keterangan tabel:  

K(+) : kontrol positif (Amp = 0,010 mg/disc; Cip = 0,005 mg/disc) 

K(-)  : kontrol negatif (DMSO=10 µL) 

- : uji tidak dilakukan 

Diameter zona hambat termasuk diameter disc 6 mm. 

 

Gambar 5. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Kayu Secang 

(Caesalpinia sappan L.) Terhadap S. aureus ATCC 25923 (A), E. coli ATCC 25922 

(B), dan S. sonnei ATCC 9290 (C) 

0,1 mg 

0,05 mg 

Amp 

DMSO 

0,2 mg 

0,4 mg 

0,5 mg 

1 mg 

2 mg 

3 mg 
4 mg 

DMSO 

Cip 0,025 mg 

0,05 mg 

0,1 mg 

0,2 mg 

0,4 mg 

DMSO 

Cip 

A B C 
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       E. coli ATCC 25922 dan S.sonnei ATCC 9290 merupakan bakteri Gram 

negatif, tetapi aktivitasnya terhadap ekstrak etanol kayu secang berbeda. 

Perbedaan aktivitas ini dapat disebabkan dari struktur antigen masing-masing 

bakteri. Escherichia coli mempunyai antigen O (lipopolisakrida), H (flagel), dan 

K (kapsul) sedangkan Shigella spp mempunyai antigen O (Radji, 2010). 

Lipopolisakarida melindungi bakteri Gram negatif dari lisis yang diperantarai oleh 

komplemen dan merupakan stimulator pelepasan sitokin yang poten. Flagel 

merupakan organ pergerakan bakteri, membuat organisme mampu untuk 

menemukan sumber nutrisi dan menembus mukus pejamu (Gillespie, 2009).   

       Kapsul pada bakteri dapat mencegah fagositosis, sebagai cadangan nutrisi dan 

untuk bertahan terhadap kekeringan (Radji, 2010). Oleh karena itu bakteri 

Escherichia coli lebih sulit dibunuh daripada Shigella spp. 

       Perbedaan sensitivitas bakteri terhadap antibakteri juga dipengaruhi oleh 

struktur dinding sel bakteri. Bakteri Gram positif cenderung lebih sensitif 

terhadap antibakteri karena struktur dinding sel bakteri gram positif lebih 

sederhana dibandingkan struktur dinding sel bakteri Gram negatif sehingga 

memudahkan senyawa antibakteri untuk masuk ke dalam sel bakteri Gram positif 

(Dewi, 2010).  

            Menurut Radji (2010), dinding sel bakteri Gram positif terdiri atas lapisan 

peptidoglikan yang tebal dan kaku dan asam teikoat. Sedangkan dinding sel 

bakteri Gram negatif terdiri atas satu atau lebih lapisan peptidoglikan dan 

membran di bagian luar peptidoglikan. Membran luar sel bakteri Gram negatif 

terdiri atas lipoprotein, fosfolipida, dan polisakarida. Komponen lipopolisakarida 

dinding sel bakteri Gram negatif sangat penting karena menunjukan toksisitas 

pada hewan. Karena bersifat toksik dan tidak terpisahkan dari sel bakteri, 

komponen ini disebut endotoksin. 

       Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kayu secang terhadap S.sonnei ATCC 

9290 pada konsentrasi 0,025; 0,05; dan 0,1 mg/disc menghasilkan zona hambat 

7,5 mm; 7,6 mm dan 8,3 mm sedangkan pada kontrol negatif DMSO 

menunjukkan zona hambat 8,7 mm. Zona hambat yang dihasilkan dari ekstrak 

etanol kayu secang ditambah DMSO lebih kecil dibandingkan DMSO. Hal ini 
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menunjukkan bahwa DMSO mempunyai aktivitas terhadap S.sonnei ATCC 9290 

dan penambahannya pada ekstrak etanol kayu secang mempengaruhi aktivitas 

antibakteri ekstrak. DMSO (Dimethylsulfoxide) digunakan sebagai pelarut untuk 

ion organik maupun senyawa organik. Gillchriest dan Nelson  (1969) menyatakan 

bahwa efek bakteriostasik dari DMSO terjadi karena hilangnya struktur RNA 

konformasi yang diperlukan untuk sintesis protein. 

       Kayu secang mengandung senyawa kimia terpenoid, fenil propana, steroid, 

saponin, flavonoid, alkaloid, tanin, fitosterol, dan zat warna brazilin (Sudarsono et 

al., 2002). Hasil analisis KLT menunjukkan bahwa ekstrak etanol kayu secang 

mengandung senyawa brazilin, flavonoid, fenolik/tanin, terpenoid,  saponin, dan 

alkaloid. Hasil uji bioautografi ekstrak etanol kayu secang menunjukkan bahwa 

komponen golongan senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri  terhadap S. 

aureus adalah senyawa flavonoid,terpenoid, saponin, dan yang memiliki aktivitas 

terhadap S. dysentriae adalah senyawa flavonoid, terpenoid, saponin, dan brazilin 

(Dianasari, 2009).   

       Flavonoid dapat membentuk kompleks dengan cairan ekstraseluler dan 

melarutkan protein serta membentuk kompleks dengan dinding sel bakteri 

(Cowan, 1999). Saponin dapat menghambat pertumbuhan bakteri dengan 

mekanisme penghambatan terhadap sintesis protein karena terakumulasi dan 

menyebabkan perubahan komponen penyusun sel bakteri itu sendiri (Rosyidah et 

al., 2010). Komponen fenolik utama pada kayu secang dibagi menjadi empat sub 

tipe struktural, yaitu brazilin, chalcon, protosappanin dan homisoflavonoid 

(Sentilkumar et al., 2011). Mekanisme toksisitas fenolik terhadap mikroorganisme 

meliputi penghambatan enzim oleh komponen yang teroksidasi, mungkin melalui 

reaksi dengan sulfidril atau interaksi nonspesifik dengan protein. Kemampuan 

antimikroba tanin mungkin berkaitan dengan kemampuan untuk menginaktivasi 

adhesin mikroba, enzim, dan transport protein pembungkus sel. Tanin juga 

membentuk kompleks dengan polisakarida (Cowan, 1999). 

      Antimikroba memiliki cara yang berbeda-beda dalam membunuh atau 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme (Priyanto, 2009). Ampisilin 

menghambat sintesis  dinding sel bakteri dengan menghambat ikatan silang 
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peptidoglikan. Sedangkan siprofloksasin membunuh bakteri dengan menghambat 

DNA girase bakteri (Gillespie, 2009).  

      Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kayu secang belum dapat 

dikatakan lebih poten terhadap bakteri Gram positif karena zona hambat yang 

terbentuk pada bakteri Gram positif dan Gram negatif hampir sama. Diameter 

zona hambat pada S. aureus ATCC 25923 pada konsentrasi 0,05; 0,1; 0,2; dan 0,4 

mg/disc yaitu sebesar 6,8 mm; 8,2 mm; 9,3 mm; dan 11,8 mm, sedangkan pada 

S.sonnei ATCC 9290 pada konsentrasi 0,025; 0,05; 0,1; 0,2 dan 0,4 mg/disc yaitu 

sebesar 7,5 mm; 7,6 mm; 8,3 mm; 9,9 mm; dan 11 mm.  E. coli ATCC 25922 

pada konsentrasi 0,5; 1; 2; 3; dan 4 mg/disc menunjukkan zona hambat radikal 

sebesar 6mm; 7 mm; 8 mm; 8,8 mm; dan 9,2 mm, zona hambat iradikal sebesar 

14,5 mm; 16,3 mm; 18,5 mm; 20,7 mm; dan 22 mm. 

KESIMPULAN 

Ekstrak etanol kayu secang (Caesalpinia sappan L.) yang telah disimpan selama 

kurang lebih 1 tahun memiliki aktivitas antibakteri terhadap S. aureus ATCC 

25923, S.sonnei ATCC 9290, dan E. coli ATCC 25922. 

 

SARAN 

Perlu dilakukan pengujian aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol kayu secang 

(Caesalpinia sappan L.) terhadap bakteri jenis lain. 
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