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ABSTRAK 
 

Tanaman kedondong memiliki banyak kegunaan terutama sebagai obat 
tradisional. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kulit batang kedondong 
memiliki potensi sebagai antibakteri terhadap Bacillus subtilis dan Proteus 
mirabilis dan senyawa pada kulit batang kedondong yang diduga mempunyai 
aktivitas antibakteri adalah alkaloid, flavonoid, dan polifenol. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit batang 
kedondong terhadap Streptococcus mutans dan Shigella sonnei. 

Ekstraksi kulit batang kedondong menggunakan penyari etanol 96% 
dengan metode maserasi. Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode dilusi 
padat. Seri konsentrasi yang digunakan yaitu 0,10%, 0,19%, 0,38%, dan 0,75%.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri  ekstrak 
etanol kulit batang kedondong terhadap Streptococcus mutans dan Shigella sonnei 
sampai konsentrasi 0,75% atau 7500 µg/ml masih ada pertumbuhan bakteri. Akan 
tetapi pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 0,75% lebih sedikit daripada 
konsentrasi 0,38%, 0,19%, dan 0,10%. Dari hasil penelitian dapat diambil 
kesimpulan bahwa ekstrak etanol kulit batang kedondong mempunyai aktivitas 
antibakteri terhadap Streptococcus mutans dan Shigella sonnei, tetapi nilai Kadar 
Hambat Minimumnya belum dapat diketahui. 

 
Kata kunci : Spondias pinnata, Streptococcus mutans, Shigella sonnei, antibakteri. 

 
ABSTRACT  

 
Spondia pinnata has many uses, especially it is used as traditional 

medicine. Previous research indicated that bark of Spondia pinnata has potency 
as antibacterial against Bacillus subtilis and Proteus mirabilis and compounds in 
bark of Spondia pinnata that are expected to have antibacterial activity are 
alkaloid, flavonoid, and polyphenol. The purpose of the research was to determine 
the antibacterial activity of ethanol extract of stem bark of Spondias pinnata 
against Streptococcus mutans and Shigella sonnei. 
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Extraction of Spondia pinnata’s bark was done by using 96% ethanol and 
using maceration method. Test of antibacterial activity using solid dilution 
method. The series concentration that were used are 0.10%, 0.19%, 0.38% and 
0.75%. 

The results showed that the antibacterial activity of ethanol extract of stem 
bark of Spondias pinnata against Streptococcus mutans and Shigella sonnei with 
concentration up to 0.75% remains bacterial growth. However, the growth of the 
bacteria with concentration up to 0.75% less than the concentration of 0.38%, 
0.19%, and 0.10%. In conclution, ethanol extract of stem bark of Spondia pinnata 
have antibacterial activity against Streptococcus mutants and Shigella sonnei, but 
Minimum Inhibitory Concentration was unclear.  

 
Key words: Spondias pinnata, Streptococcus mutants, Shigella sonnei, 

antibacterial 
 
 
PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara tropis dengan infeksi masih merupakan 

penyakit utama dan penyebab kematian nomor satu (Priyanto, 2008). Penyebab 

infeksi yang paling sering adalah bakteri (Pelczar dan Chan, 2007). Penularan 

penyakit ini disebarkan dari satu individu ke individu berikutnya melalui kontak 

langsung dan tidak langsung. Penyebarannya juga dapat melalui udara, makanan, 

air yang tercemar, dan melalui serangga (Gould dan Brooker, 2003). Bakteri yang 

sering menyebabkan penyakit antara lain bakteri dari jenis Streptococcus mutans 

dan Shigella sonnei. Kedua bakteri ini banyak menyebabkan penyakit di negara 

berkembang seperti Indonesia. 

Streptococcus mutans adalah penghuni normal di rongga mulut. Namun 

karena dapat mensintesis banyak polisakarida seperti sukrosa, bakteri ini 

mempunyai peranan penting dalam pembentukan karies gigi. Karies gigi adalah 

masalah kesehatan mulut yang utama di negara-negara Asia, Amerika Latin, dan 

Afrika sehubungan dengan meningkatnya konsumsi gula dan berkurangnya 

asupan fluorida. Sekitar 60-90% bakteri S. mutans menyerang anak sekolah dan 

orang dewasa (Erik, 2005). Bakteri ini dapat masuk aliran darah yang 

menyebabkan endokarditis pada katup jantung yang abnormal. Setelah pencabutan 

gigi, paling tidak 30% pasien mengalami bakteremia yang diakibatkan bakteri 

tersebut (Brooks et al., 2005). 
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Shigella sonnei adalah salah satu spesies Shigella. Bakteri ini adalah 

penyebab disentri basiler (Spicer, 2000). Infeksinya terbatas pada sistem 

gastrointestinal. Penyebaran ke dalam aliran darah sangat jarang tetapi dapat 

menular dari satu individu ke individu lain (Brooks et al., 2005). Shigella sonnei 

biasanya menjadi wabah di negara berkembang (Chapel et al., 2005). Spesies 

Shigella adalah bakteri patogen yang bertanggung jawab terhadap penyakit diare 

dan disentri di seluruh dunia. Sekitar 60% dari kematian akibat Shigella terjadi 

pada kelompok usia balita (Niyogi, 2005). Kejadian di negara berkembang 

mungkin 20 kali lebih besar dari pada negara maju (Sureshbabu, 2010).  

Umumnya, infeksi dapat diobati dengan menggunakan antibiotik. 

Antibiotik pilihan untuk infeksi yang disebabkan karena S. sonnei di antaranya 

yaitu siprofloksasin, norfloksasin, dan azitromisin sedangkan untuk infeksi yang 

disebabkan karena S. mutans yaitu ampisilin, korsamisin, dan omegmisin (IAI, 

2008). Akan tetapi, penggunaan antibiotik secara besar-besaran untuk terapi dan 

profilaksis merupakan faktor utama terjadinya resistensi (Tjay & Rahardja, 2007). 

Oleh karena itu banyak perhatian ditujukan kepada pengembangan cara-cara 

untuk pencegahan dan pengobatan penyakit tersebut. 

Saat ini masyarakat mulai beralih ke pengobatan dengan bahan-bahan 

alami. Hal ini dikarenakan obat tradisional murah dan mudah didapat (Muchlisah, 

2001). Salah satu tanaman yang dapat digunakan sebagai pengobatan adalah 

kedondong (Spondias pinnata). Kedondong merupakan keluarga Anacardeaceae 

yang terdistribusi luas ke seluruh Pasifik Selatan dan daerah tropis lainnya. 

Memiliki senyawa kimia tanin, asam amino, mineral, vitamin C, protein, serat, 

polisakarida dan karotenoid (WHO, 1998). Kedondong telah digunakan oleh 

masyarakat dalam pengobatan diare, disentri, rematik, gonore dan TBC, infeksi 

oleh mikroba, katarak, batuk, infeksi mulut, dan tenggorokan (Panda et al., 2011). 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Chetia dan Gogoi 

(2011) fraksi metanol kulit batang kedondong memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri Bacillus subtilis dan Proteus mirabilis dengan konsentrasi 

hambat minimum (KHM) sebesar 128 µg/ml, sedangkan konsentrasi hambat 

minimumnya terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 
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sebesar 64 µg/ml. Senyawa yang bertanggungjawab pada aktivitas tersebut antara 

lain alkaloid, flavonoid, dan polifenol. Untuk mengetahui khasiat kedondong 

terhadap bakteri lain maka dilakukan penelitian lebih lanjut menggunakan bakteri 

yang berbeda yaitu Streptococcus mutans dan Shigella sonnei dan menggunakan 

pelarut polar yang berbeda yaitu etanol 96% dengan metode dilusi padat. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat membuktikan secara ilmiah khasiat dari kulit 

batang kedondong sebagai antibakteri sehingga dapat menunjang pemanfaatan 

tanaman sebagai salah satu alternatif pengobatan tradisional terutama untuk 

penyakit yang disebabkan oleh bakteri. 

 
METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat : Alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini bejana maserasi, cawan porselen, 

batang pengaduk, rotary evaporator (Heidolph), waterbath (Memmert), blender, 

autoklaf (My Life), oven (Memmert), mikroskop (Olympus), vortek (Thermolyne 

Corporation), inkubator (Memmert), mikropipet (Socorex), inkubator (Memmert), 

LAF (Laminar Air Flow) (Astari Niagara International dan CV. Srikandi 

Laboratory), alat-alat gelas, yellow tip, blue tip, Bunsen. 

Bahan : Bahan yang dibutuhkan adalah kulit batang kedondong yang diperoleh 
dari daerah Nogosari, Boyolali, bakteri Streptococcus mutans diperoleh dari Balai 
Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dan Shigella sonnei dari Laboratorium 
Mikrobiologi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
NaCl 0,9% (normal salin), media Brain Heart Infusion (BHI) (Conda Prodanisa), 
media Mueller Hinton (MH) (Oxoid), CMC-Na 0,5% teknis, standar Mc Farland  
konsentrasi 108 CFU/mL (Remel), media KIA (Kliger Iron Agar) (Oxoid), media 
LIA (Lysine Iron Agar) (Oxoid), media MIO (Motility Indole Ornithine) (Oxoid), 
formalin 1%, cat Gram A, cat Gram B, cat Gram C, dan cat Gram D. 

Jalannya Penelitian 

Penyiapan bahan : kulit batang kedondong yang sudah dikumpulkan dicuci 

bersih dengan air mengalir kemudian dirajang dan dikeringkan di bawah sinar 

matahari. Bahan yang sudah kering diserbuk sampai halus. 
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Pembuatan ekstrak etanol kulit batang kedondong : seribu gram serbuk diekstraksi 

dengan 7500 mL etanol 96% dalam bejana maserasi yang ditutup rapat dan 

didiamkan selama 3 hari terlindung dari cahaya. Setelah 3 hari, hasil maserasi 

disaring dengan kain flanel dan ditampung pada botol gelas. Hasil maserasi 

dievaporasi dengan rotary evaporator pada suhu 60oC dan untuk 

mendapatkan ekstrak etanol kulit batang kedondong yang kental maka hasil 

evaporasi diuapkan di atas waterbath dengan suhu kurang dari 60oC. 

Sterilisasi alat : alat dan bahan yang digunakan dalam uji mikrobiologi disterilkan 

terlebih dahulu. Untuk alat-alat gelas yang berupa cawan petri, erlenmeyer, dan 

tabung reaksi dicuci bersih, dikeringkan dan dibungkus kertas kemudian 

disterilkan dengan pemanasan kering menggunakan oven pada suhu 180°C selama 

1 jam. Alat dan bahan yang tidak tahan pemanasan kering seperti media, yellow 

tips, dan blue tips disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121°C dengan tekanan 2 

atm selama 15 menit.  

Persiapan media : agar Mueller Hinton (MH) digunakan sebagai media untuk 

pengujian antibakteri. 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. Banyaknya 

media yang ditimbang untuk tiap liternya adalah sebagai berikut : media MH 64 

gram dan media BHI 37 gram. Jumlah media yang ditimbang disesuaikan dengan 

volume yang dibutuhkan. 

Pengecatan bakteri : satu ose bakteri diambil dan diratakan pada gelas obyek 

yang telah dibebaslemakkan lalu dipanasi di atas nyala bunsen hingga kering 

kemudian ditetesi  formalin 1%, ditunggu 5 menit,  dikeringkan lagi dan preparat 

siap dicat. Preparat yang telah siap dicat digenangi dengan cat Gram A selama 

1-3 menit kemudian cat dibuang tanpa dicuci dengan air. Preparat kemudian 

digenangi dengan cat Gram B  selama 0,5-1 menit. Setelah itu cat dibuang dan 

dicuci dengan air. Preparat ditetesi cat Gram C sampai warna cat dilunturkan. 



6 
 

Preparat selanjutnya digenangi cat Gram D selama 1-2 menit kemudian dicuci 

dan dikeringkan dalam udara kamar. Preparat diperiksa di bawah mikroskop. 

Identifikasi bakteri secara biokimiawi : suspensi bakteri S. sonnei ditanam pada 

media KIA, LIA, dan MIO kemudian diinkubasi pada suhu 37oC selama 18-24 

jam. Identifikasi hasil dilakukan dengan mencocokan evaluasi hasil penanaman 

pada media biokimiawi dengan tabel identifikasi Enterobacteriaceae. 

Pembuatan suspensi bakteri : beberapa koloni bakteri diambil dari biakan murni 

kemudian digoreskan menggunakan ose steril pada media MH (Mueller 

Hinton). Bakteri kemudian diinkubasi pada suhu 37ºC selama 24 jam. Bakteri 

yang tumbuh disimpan pada suhu 4ºC sebagai stok bakteri. Sedikitnya 3-5 koloni 

bakteri dari media MH dipindahkan ke dalam 5 mL media BHI dan dimasukkan 

ke dalam incubator shaker selama 2-6 jam pada suhu 370 C sampai kekeruhannya 

mencapai standar Mc. Farland (108CFU/mL). Setelah disamakan dengan standar 

Mc. Farland menggunakan salin steril kemudian diencerkan 100 kali, sehingga 

didapatkan konsentrasi bakteri sebesar 106CFU/mL. Sebanyak 50 µL diambil dan 

dipindahkan pada media MH kemudian diratakan menggunakan ose. 

Pembuatan stok ekstrak : stok dibuat dengan konsentrasi 12%. Ekstrak etanol kulit 

batang kedondong diambil sebanyak 300 mg dan disuspensikan dengan 25 mL 

CMC-Na 0,5% sebagai suspending agent. 

Pembuatan seri konsentrasi : ekstrak etanol kulit  batang kedondong masing-

masing dibuat seri konsentrasi. Seri  konsentrasi yang dibuat untuk Streptococcus 

mutans dan Shigella sonnei adalah 0,75%; 0,38%; 0,19%; dan 0,10%. Konsentrasi 

tersebut diambil dari stok 12%. Volume pengambilan adalah 7,81 mL; 3,96 mL;  

1,98 mL; dan 1,09 mL, kemudian  ditambah suspending agent CMC-Na 0,5% 

sampai 25 mL, kemudian dari masing-masing seri konsentrasi diambil 1 mL dan 

ditambah 4 mL media MH. 

Pembuatan kontrol :  aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit batang kedondong 

menggunakan 3 macam kontrol uji, yaitu kontrol media (K1) berisi 5 mL media 

MH, kontrol pertumbuhan (K2) berisi 5 mL media MH + 50 µL suspensi bakteri 
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S. mutans atau S. sonnei, dan kontrol suspending agent (K3) berisi 4 mL media 

MH + 1 mL CMC-Na 0,5% + 50 µL suspensi S. mutans atau S. Sonnei. 

Uji aktivitas antibakteri dengan metode dilusi agar :  media MH yang sudah 

dicampur dengan ekstrak ditetesi suspensi bakteri sebanyak 50 µL lalu diratakan 

menggunakan ose steril, kemudian diinkubasi pada suhu 37ºC selama 24 jam. 

Setelah itu pertumbuhan bakteri diamati. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Determinasi tanaman : determinasi tanaman bertujuan untuk memastikan tanaman 

yang diteliti adalah spesies yang dimaksud. Determinasi dilakukan di Bagian 

Biologi Farmasi Fakultas Farmasi UGM. Berdasarkan determinasi didapatkan 

hasil yang menunjukkan bahwa tanaman yang akan diteliti adalah spesies 

Spondias pinnata (L.f.) Kurz atau tanaman kedondong. 

Penyarian bahan : penyarian kulit batang kedondong menggunakan metode 

maserasi dengan pelarut etanol 96%. Proses maserasi diulang 2 kali, dengan 

mengganti pelarut etanol 96% pada saat remaserasi dengan volume yang sama 

dengan maserasi pertama. Etanol dapat menyari komponen seperti seperti 

senyawa fenol, flavonoid, alkaloid, sterol, terpenoid, dan tanin (Murphy, 1999). 

Hasil maserasi diuapkan pelarutnya bertujuan agar larutan penyari tidak 

mempengaruhi aktivitas antibakteri. Hasil ekstraksi berupa ekstrak etanol 96% 

kulit batang kedondong sebanyak 199,07 g dengan rendemen sebesar 19,91%. 

Identifikasi bakteri : identifikasi bakteri dilakukan untuk menggolongkan bakteri 

ke dalam kelompok atau spesiesnya. Identifikasi bakteri yang dilakukan yaitu 

pengecatan Gram dan uji biokimia. Pengecatan Gram bertujuan untuk 

mengelompokkan bakteri ke dalam kelompok Gram positif dan Gram negatif. 

Hasil pengamatan di bawah mikroskop menunjukkan bahwa bakteri Streptococcus 

mutans berbentuk bulat berpasangan seperti rantai dan berwarna ungu yang 

merupakan bakteri Gram positif. Bakteri Gram positif mengalami denaturasi 

protein pada dinding sel ketika dicuci alkohol 96% (Cat Gram C) sehingga pori-
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pori mengecil. Kompleks ungu kristal-yodium terjebak dalam dinding sel dan 

bakteri tetap berwarna ungu. Bakteri Gram positif tidak berubah dengan warna 

merah dari cat Gram D yang berisi air fuksin sehingga bakteri tetap berwarna 

ungu (Radji, 2010).  

Sedangkan bakteri Shigella sonnei menunjukkan bentuk batang berwarna 

merah yang merupakan bakteri Gram negatif. Bakteri Gram negatif mengandung 

kadar lipid tinggi yang larut dengan alkohol 96% (cat Gram C), sehingga  pori-

pori dinding sel melebar. Warna ungu dan kompleks kristal-yodium dari Cat 

Gram A dan B dilepaskan akibatnya bakteri menjadi tidak berwarna. Sel akan 

menyerap zat warna kontras air fuksin (cat Gram D) yang menyebabkan bakteri 

Gram negatif berwarna merah (Radji, 2010).  

Pada uji identifikasi bakteri secara biokimiawi, bakteri Shigella sonnei 

ditanam pada media KIA (Kliger Iron Agar) dan diinkubasi selama 18-24 jam, 

diperoleh hasil bagian tegak media terjadi perubahan warna media dari merah 

menjadi kuning. Hasil ini menunjukkan bahwa S. sonnei dapat memfermentasi 

glukosa dan membentuk suasana asam. S. sonnei tidak memproduksi H2S yang 

ditandai dengan tidak terbentuknya warna hitam pada media KIA. Pada media 

LIA (Lysine Iron Agar), terlihat bagian miring media membentuk suasana alkali 

yang ditandai media berwarna ungu. Sedangkan di bagian tegak terjadi perubahan 

warna dari ungu menjadi kuning, yang berarti membentuk suasana asam dan 

bakteri mampu memfermentasi glukosa. Pada media MIO (Motility Indole 

Ornithine) dapat dilihat tidak terjadi pergerakan bakteri S. sonnei yang 

menandakan bahwa bakteri mempunyai sifat non motil dan media bagian bawah 

berubah warna dari ungu menjadi kuning yang berarti reaksi dekarboksilasi 

ornitin negatif. Hasil uji identifikasi biokimia S. sonnei sesuai dengan teori, yaitu 

bakteri Shigella bersifat nonmotil, memfermentasi glukosa, dan tidak 

memproduksi H2S (Brooks et al., 2005). 

Uji aktivitas antibakteri : metode yang digunakan dalam uji aktivitas antibakteri 

adalah dilusi padat. Media dengan ekstrak dapat tercampur homogen sehingga 

kontak bakteri dengan ekstrak terjadi secara langsung dan efektif. Nilai Kadar 
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Hambat Minimal (KHM) sebagai parameter konsentrasi terkecil ekstrak yang 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Media yang digunakan dalam uji 

aktivitas antibakteri adalah Mueller Hinton. Ekstrak etanol sukar larut dalam air 

maka perlu disuspensikan dalam suspending agent yang sesuai. Suspending agent 

yang digunakan adalah CMC-Na (Carboxyl Methyl Cellulosum-Natrium) dengan 

konsentrasi 0,5%. CMC-Na dipilih karena dapat mensuspensikan ekstrak etanol 

kulit batang kedondong.  

Pengujian menggunakan tiga macam kontrol yaitu kontrol media, kontrol 
pertumbuhan, dan kontrol suspending agent. Kontrol media (K1) hanya berisi 
media sebagai parameter ada atau tidaknya kontaminan. Kontrol pertumbuhan 
(K2)  berisi media dan bakteri yang bertujuan untuk melihat bakteri dapat tumbuh 
baik pada media. Kontrol suspending agent (K3) terdiri atas media, suspending 
agent, dan bakteri yang bertujuan untuk mengetahui apakah suspending agent 
mempunyai daya hambat pada bakteri.        

Konsentrasi ekstrak etanol kulit batang kedondong yang diujikan pada 
Streptococcus mutans dan Shigella sonnei adalah 0,10%, 0,19%, 0,38%, dan 
0,75%. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit batang kedondong 
(Spondias pinnata) menunjukkan bahwa sampai konsentrasi 0,75% masih ada 
pertumbuhan bakteri. Akan tetapi pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 0,75% 
lebih sedikit daripada konsentrasi 0,38%, 0,19%, dan 0,10%. CMC-Na tidak 
menghambat pertumbuhan bakteri yang ditunjukkan dengan pertumbuhan bakteri 
pada kontrol suspending agent. 
Tabel 1. Hasil  uji  aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit batang kedondong terhadap 
Streptococcus mutans dan Shigella sonnei 

Seri konsentrasi (%) b/v Streptococcus mutans Shigella sonnei 
0,10 ++++ ++++ 
0,19 +++ +++ 
0,38 ++ ++ 
0,75 + + 
K1 - - 
K2 + + 
K3 + + 

Keterangan:   
K1 : kontrol media 
K2 : kontrol pertumbuhan 
K3 : kontrol suspending agent 
(+) : terdapat pertumbuhan bakteri 
(-)  : tidak terdapat pertumbuhan bakteri 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri ekstrak etanol 
kulit batang kedondong terhadap Streptococcus mutans dan Shigella sonnei yang 
menggunakan suspending agent CMC Na dengan metode dilusi padat sampai 
konsentrasi 0,75% atau 7500 µg/ml masih ada pertumbuhan bakteri. Akan tetapi 
pertumbuhan bakteri pada konsentrasi 0,75% lebih sedikit daripada konsentrasi 
0,38%, 0,19%, dan 0,10%. Hal ini berbeda dengan penelitian Chetia dan Gogoi 
(2011) yang telah membuktikan adanya aktivitas antibakteri fraksi metanol kulit 
batang kedondong yang berasal dari India dengan pelarut DMSO terhadap bakteri 
Bacillus subtilis dan Proteus mirabilis dengan konsentrasi hambat minimum 
sebesar 128 µg/ml, dan terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia 
coli dengan konsentrasi hambat minimum sebesar 64 µg/ml dengan metode dilusi 
padat. Perbedaan hasil penelitian ini mungkin dikarenakan perbedaan penggunaan 
pelarut atau suspending agent, penyari ekstrak, bakteri, serta asal tanaman 
kedondong. Penggunaan CMC Na sebagai suspending agent berbeda dengan 
penggunaan DMSO sebagai pelarut yang dapat melarutkan ekstrak. Akan tetapi 
Wadhwani et al (2012) dalam penelitiannya membuktikan bahwa DMSO 1% 
sudah dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus epidermidis dan 
Shigella flexneri.  

Perbedaan penggunaan bakteri uji juga sangat mempengaruhi aktivitas 
antibakteri. Etanol yang digunakan sebagai penyari mempunyai tingkat kepolaran 
yang relatif sama dengan metanol (Seidel, 2005), sehingga tidak ada perbedaan 
yang signifikan dalam menyari senyawa yang terkandung di dalam serbuk kulit 
batang kedondong. Perbedaan tempat tumbuh tanaman kedondong juga 
mempengaruhi kandungan dan aktivitas dari tanaman tersebut, tanaman 
kedondong dari India terbukti mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Bacillus 
subtilis, Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli. Senyawa 
yang terkandung dalam kulit batang kedondong yang mempunyai aktivitas 
terhadap antibakteri tersebut adalah alkaloid, flavonoid, dan polifenol (Chetia dan 
Gogoi, 2011). Mekanisme alkaloid dalam menghambat pertumbuhan bakteri yaitu 
dengan cara melisiskan sel dan mengubah morfologi bakteri (Karou et al., 2006), 
penghambatan bakteri oleh flavonoid dengan cara menghambat fungsi membran 
sitoplasma dan menghambat sintesis asam nukleat (Chusnie & Lamb, 2005), 
sedangkan  polifenol dapat menyebabkan penghambatan bakteri karena adanya 
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ikatan hidrogen dengan enzim mikroba sehingga menghambat metabolisme 
bakteri (Saravanakumar et al., 2009). 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat 

disimpulkan bahwa ekstrak etanol kulit batang kedondong (Spondias pinnata) 

menunjukkan adanya aktivitas antibakteri terhadap Streptococcus mutans dan 

Shigella sonnei, tetapi nilai Kadar Hambat Minimumnya belum dapat diketahui.  

 

SARAN 

Perlu  dilakukan  penelitian uji antibakteri ekstrak etanol kulit batang 

kedondong (Spondias pinnata) dengan kadar yang lebih besar terhadap bakteri 

Streptococcus mutans dan Shigella sonnei. 
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