
AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAN BIOAUTOGRAFI 
EKSTRAK ASETON KULIT BUAH KAKAO (Theobroma cacao 

L.) TERHADAP Streptococcus mutans DAN Escherichia coli 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

 

Oleh : 

CANDRA DWI HIDAYATI                                                               
K 100 090 101 

 

 

 

 

FAKULTAS FARMASI                                                        
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA                                                                          

SURAKARTA                                                                                        
2013 



ii 

AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAN BIOAUTOGRAFI 

EKSTRAK ASETON KULIT BUAH KAKAO (Theobroma cacao 

L.) TERHADAP Streptococcus mutans DAN Escherichia coli 

 

 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

 

 

 

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai  

derajat Sarjana Farmasi (S. Farm) pada Fakultas Farmasi  

Universitas Muhammadiyah Surakarta  

di Surakarta 
 

 

 

Oleh: 

CANDRA DWI HIDAYATI 

K 100 090 101 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS FARMASI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

SURAKARTA 

2013 



iii 



iv 



 

1 

AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAN BIOAUTOGRAFI EKSTRAK 
ASETON KULIT BUAH KAKAO (Theobroma cacao L.) TERHADAP 

Streptococcus mutans DAN Escherichia coli 

ANTIBACTERIAL ACTIVITY AND BIOAUTOGRAFI OF ACETONE 
EXTRACT OF COCOA POD HUSK (Theobroma cacao L.) ON 

Streptococcus mutans AND Escherichia coli 

Candra Dwi Hidayati, Peni Indrayudha, dan Rima Munawaroh                                                  
Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

ABSTRAK 

Kulit buah kakao terbukti mempunyai aktivitas antibakteri. Kulit buah 
kakao mengandung senyawa fenolik seperti kuersetin, resorsinol, flavonoid, dan 
tanin yang dapat dimanfaatkan sebagai agen antibakteri alami. Pelarut yang paling 
baik untuk mengekstraksi tanaman yang banyak mengandung komponen fenolik 
yaitu aseton. Tujuan penelitian ini yaitu menentukan aktivitas antibakteri ekstrak 
aseton kulit buah kakao segar dan menentukan kandungan senyawa yang 
bertanggung jawab sebagai antibakteri.  

Kulit buah kakao segar diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan 
pelarut aseton. Ekstrak diuji aktivitas antibakteri terhadap Streptococcus mutans 
dan Escherichia coli dengan metode difusi disk. Kandungan senyawa diuji dengan 
KLT dan penentuan senyawa yang bertanggung jawab sebagai antibakteri diuji 
dengan bioautografi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak aseton kulit buah kakao 
mempunyai aktivitas antibakteri terhadap S. mutans mulai konsentrasi 1 mg/disk 
dengan diameter zona hambat 6,5±0,0 mm dan tidak memiliki aktivitas antibakteri 
terhadap E. coli. Berdasarkan uji KLT dengan fase diam silica gel GF254 dan fase 
gerak kloroform : n-heksan (9:1) v/v, ekstrak aseton kulit buah kakao 
mengandung senyawa fenolik, flavonoid, saponin, dan alkaloid. Senyawa yang 
bertanggung jawab sebagai antibakteri terhadap S. mutans yaitu fenolik, 
flavonoid, dan saponin. 

Kata kunci : Kulit buah kakao, Streptococcus mutans, Escherichia coli, KLT. 

 

ABSTRACT 

A cocoa pod husk had been proven has an antibacterial activity. Cocoa 
pod husk contains phenolic compounds such as quercetin, resorcinol, flavonoids, 
and tannins that can be used as a natural antibacterial agent. The best solvent to 
extract a plant which contains phenolic component is acetone. The purpose of this 
study is to determine the antibacterial activity of acetone extracts of fresh cocoa 
pod husk and the content of compounds which responsible for the antibacterial. 



 

2 

Fresh cocoa pod husks were extracted through maceration method by 
using acetone solvent. The extract was tested for antibacterial activity against 
Streptococcus mutans and Escherichia coli by disc diffusion method. The 
compounds were tested by TLC and determination of compounds which 
responsible for the antibacterial were tested with bioautography. 

The results showed that acetone extract of cocoa pod husk has an 
antibacterial activity against S. mutans from the concentration of 1 mg/disc with 
inhibition zone diameter 6,5 ± 0,0 mm and does not have an antibacterial activity 
against E. coli. Based on the TLC test through stationary phase with silica gel 
GF254 and mobile phase chloroform : n-hexane (9:1) v/v, acetone extracts of 
cocoa pod husk contains the phenolic compounds, flavonoids, saponins, and 
alkaloids. The compounds which responsible for the antibacterial to S. mutans are 
phenolics,  flavonoids, and saponins. 

Keywords : Cocoa pod husk, Streptococcus mutans, Escherichia coli, TLC. 

 

PENDAHULUAN 

Kakao (Theobroma cacao L.) dilaporkan sebagai antiseptik, diuretik, 

(Panganiban et al., 2012), antioksidan, dan antiinflamasi (Hii et al., 2009). Kakao 

adalah obat tradisional untuk luka bakar, bibir kering, gigitan ular, luka 

(Panganiban et al., 2012), demam, batuk, dan kelelahan (Bagetta et al., 2011).  

Buah kakao terdiri dari empat bagian yaitu biji, pulp, plasenta, dan kulit 

(Hasbullah, 2001). Kulit buah kakao merupakan limbah utama dari pengolahan 

biji kakao (Vriesmann et al., 2011). Sekitar 70%  komposisi kulit buah kakao 

belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga hanya menjadi limbah produk 

pertanian (Harimurti, 2010). Kulit buah kakao mengandung senyawa fenolik 

seperti, tanin, pirogalol, epikatekin-3-galat, kuersetin, resorsinol (Fapohunda dan 

Afolayan, 2012), dan lignin (Mensah et al., 2012) yang dapat dimanfaatkan 

sebagai agen antibakteri alami.  

Ferrazzano (2009) melaporkan bahwa polifenol kakao signifikan untuk 

mengurangi formasi biofilm dan produksi asam oleh Streptococcus mutans. 

Ekstrak heksan dan kloroform juga mempunyai aktivitas antibakteri terhadap            

S. mutans dengan zona hambat masing - masing 14,25 mm dan 11,49 mm (Pasiga, 

2007). Sartini et al. (2007) menyatakan bahwa ekstrak aseton 70% kulit buah 
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kakao segar dan ekstrak etanol 70% kulit buah kakao kering mempunyai aktivitas 

antibakteri terhadap Streptococcus mutans dan Escherichia coli.  

Streptococcus mutans merupakan flora normal mulut dan saluran 

pernafasan atas yang dapat mensintesis polisakarida seperti dekstran atau levans 

yang penting dalam pembentukan karies gigi (Brooks et al., 2005). Escherichia 

coli merupakan flora normal dalam saluran gastrointestinal, tetapi juga dapat 

menyebabkan berbagai penyakit pada manusia (Manning dan Alcamo, 2005). 

Berdasarkan uraian diatas maka dimungkinkan bahwa ekstrak aseton 

100% kulit buah kakao mempunyai aktivitas antibakteri terhadap S. mutans dan  

E. coli. Ekstraksi dengan pelarut aseton 100% diharapkan dapat menyari senyawa 

semi polar dan non polar. Penelitian ini dilakukan untuk menguji aktivitas 

antibakteri ekstrak aseton 100% kulit buah kakao terhadap S. mutans dan E. coli, 

serta menentukan senyawa yang mempunyai aktivitas antibakteri. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat membuktikan secara ilmiah khasiat dari kulit buah kakao 

sebagai antibakteri. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Variabel Penelitian 

Variabel bebas    :  Konsentrasi ekstrak aseton kulit buah kakao. 

Variabel tergantung : Diameter zona hambat ekstrak aseton kulit buah kakao 

terhadap S. mutans dan E. coli. 

Variabel terkendali   : Suhu inkubasi, waktu inkubasi, dan kondisi steril. 

B. Alat dan Bahan 

1. Alat yang digunakan 

Alat yang digunakan yaitu seperangkat alat ekstraksi, rotary evaporator 

(Heidolph), waterbath WNB-14 (Memmert), peralatan gelas (Pyrex), obyek glass, 
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deck glass, mikropipet acura 825 (Socorex), autoklaf (MA 672), mikroskop CX21 

(Olymphus), LAF (CV.Srikandi Laboratory), inkubator (Memmert), inkubator 

shaker (Excella E24), oven (Memmert), seperangkat alat KLT, dan lampu UV 

(Phillips). 

2. Bahan yang digunakan 

Bahan yang digunakan yaitu kulit buah kakao (Theobroma cacao L.)                 

asal Kartasura, aseton teknis (CV. GM MEDICA), media Mueller Hinton (Oxoid), 

BHI (Oxoid), media Nutrient Agar (Oxoid), salin (Merck), DMSO (Merck), paper 

disc (Oxoid CT-0998B), disk kloramfenikol (Oxoid CT-0013B), Streptococcus 

mutans (biakan laboratorium Biologi Farmasi UGM), Escherichia coli (biakan 

laboratorium Biologi Farmasi UMS), cat gram, kloroform p.a (Merk), n-heksan 

p.a (Merck), FeCl3 (Merck), sitroborat, Liebermann-Burchard, dan Dragendorf. 

C. Jalannya Penelitian 

1. Determinasi tanaman 

Determinasi dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Farmasi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Determinasi bertujuan untuk menetapkan 

kebenaran yang berkaitan dengan ciri-ciri morfologi secara makroskopis tanaman 

kakao (T. cacao) terhadap kepustakaan. 

2. Persiapan sampel 

Kulit buah kakao segar dicuci dengan menggunakan air bersih yang 

mengalir, kemudian kulit buah kakao dikeringkan sampai air yang ada 

dipermukaannya kering. Selanjutnya, kulit buah kakao dipotong kecil-kecil, 

diblender, dan ditimbang. 

3. Pembuatan Ekstrak Aseton Kulit Buah Kakao 

Simplisia kulit buah kakao sebanyak 1 kg dimasukkan ke dalam maserator 

dan ditambahkan 7,5 liter aseton sampai semua simplisia terbasahi dan terendam. 

Selanjutnya didiamkan selama 3 hari dan dilakukan pengadukan tiap hari. Setelah 
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3 hari, disaring dengan corong Buchner, maserat yang diperoleh ditampung, 

kemudian diremaserasi sebanyak 2 kali. Maserat dievaporasi dengan rotary 

evaporator selanjutnya diuapkan dengan waterbath hingga didapat ekstrak kental. 

4. Pembuatan Suspensi Bakteri 

Bakteri S. mutans dan E. coli disubkultur dengan cara digores secara 

streak plate kemudian diinkubasi semalam pada suhu 37°C. Setelah waktu 

inkubasi tersebut, masing-masing bakteri diambil dengan menggunakan ose 

sebanyak tiga sampai lima koloni yang mempunyai tipe morfologi sama, 

kemudian disuspensikan pada 4 mL media BHI dan diinkubasi pada suhu 37°C 

selama 2-6 jam. Setelah waktu inkubasi tersebut, suspensi bakteri diambil 2 mL 

kemudian diencerkan dengan salin steril sehingga mempunyai kekeruhan yang 

sama dengan standar Mc. Farland (1,5x108 CFU/mL). Suspensi bakteri pada 

konsentrasi terakhir ini yang digunakan untuk uji aktivitas antibakteri. 

5. Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Aseton Kulit Buah Kakao 

Larutan stok ekstrak kulit buah kakao dengan konsentrasi 50% b/v dibuat 

dengan menimbang 2,5 g ekstrak kulit buah kakao dilarutkan dalam DMSO 

sampai 5 mL. Kemudian dibuat seri konsentrasi berturut-turut 5% b/v; 10% b/v; 

15% b/v; 20% b/v dan 25% b/v untuk S. mutans, 30% b/v; 35% b/v; 40% b/v; 

45% b/v; 50% b/v untuk E. coli. Masing-masing larutan uji dimasukkan dalam 

disk kosong sebesar 10 μL dengan kontrol positif antibiotik kloramfenikol                 

(30 μg/disk) dan kontrol negatif DMSO (10 μL). Kemudian diletakkan di atas 

media MH yang telah diinokulasi 200 μL suspensi bakteri yang setara dengan                      

1,5x108 CFU/mL (standar Mc.Farland). Setelah itu diinkubasi selama 18-24 jam 

pada suhu 37°C dan diamati hasilnya. Pengujian direplikasi sebanyak tiga kali. 

6. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) ekstrak aseton kulit buah kakao 

Larutan uji dibuat dengan stok sebesar 10% b/v dengan menimbang               

100 mg ekstrak kulit buah kakao dilarutkan dalam 1 mL metanol : air (9:1) v/v. 

Fase diam menggunakan silika gel GF254 yang diaktifkan dulu dengan cara 
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dipanasi pada suhu 105-110°C selama 1 jam.  Fase gerak yang digunakan yaitu 

kloroform : n-heksan (9 : 1) v/v. Kromatogram diamati bercaknya pada UV                  

254 nm dan UV 366 nm. Bercak dideteksi dengan pereaksi semprot FeCl3 untuk 

deteksi fenolik, sitroborat untuk deteksi flavonoid, reagen Dragendroff untuk 

deteksi alkaloid, dan Liebermann-Burchard untuk deteksi saponin (Wagner dan 

Bladt, 1996). 

7. Uji Bioautografi Ekstrak Aseton Kulit Buah Kakao 

Senyawa aktif yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri dideteksi 

menggunakan metode bioautografi dengan cara kromatogram diletakkan selama 

20 menit pada permukaan media MH dalam Petri yang telah diinokulasi dengan 

200 μL suspensi bakteri yang dibuat setara dengan 1,5x108 CFU/mL, plat 

diangkat kemudian media diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 37oC. Setelah 

itu, diamati ada/tidaknya zona hambatan pada media MH. 

 

D. Analisis Data 

1. Analisis antibakteri 

Analisis antibakteri dilakukan dengan mengukur diameter zona hambat 

baik berupa zona radikal maupun zona irradikal. Zona radikal yaitu daerah di 

sekitar disk yang tidak ditemukan adanya pertumbuhan bakteri, sedangkan zona 

irradikal menunjukkan pertumbuhan bakteri dihambat oleh antibakteri. 

2. Analisis Bioautografi 

Pengamatan senyawa kimia yang terdapat dalam ekstrak aseton kulit buah 

kakao yang memiliki aktivitas antibakteri ditunjukkan oleh zona hambat jernih 

pada media MH yang telah diinokulasi bakteri. Zona hambat yang jernih berarti 

aktif sebagai antibakteri, dihitung nilai Rfnya kemudian dibandingkan dengan 

deteksi KLT pada Rf tersebut. 

3. Identifikasi Senyawa  
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Hasil deteksi Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dengan pereaksi                    

semprot FeCl3 (fenolik), sitroborat (flavonoid), Dragendorff (alkaloid),                          

dan Liebermann-Burchard (saponin) dihitung Rfnya dan dibandingkan dengan 

pustaka. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Hasil Ekstraksi 

Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi. Bahan yang digunakan 

merupakan bahan segar dari kulit buah kakao. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari penguraian senyawa metabolit sekunder oleh proses pengeringan. 

Menurut Figuera dan Janick (1993) cit Sartini et al. (2007) kulit buah kakao 

mengandung flavonoid atau tanin. Tanin lebih mudah diekstraksi dari bahan segar 

dibanding bahan kering (Hagerman, 1988). Penyari yang digunakan yaitu aseton. 

Aseton bersifat volatil, larut dalam air, dan memiliki toksisitas yang rendah, 

sehingga sangat baik untuk mengekstraksi tanaman yang banyak mengandung 

komponen fenolik (Tiwari et al., 2011). Hasil ekstrak aseton kulit buah kakao 

diperoleh rendemen sebesar 2,11 %. Hasil maserasi ini sedikit karena masih 

banyak kandungan air pada kulit buah kakao segar. 

2. Uji Aktivitas Antibakteri 

Pengujian aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar 

menggunakan paper disc. Metode ini merupakan cara yang sederhana dan mudah. 

Metode difusi disk sangat menguntungkan untuk sampel yang jumlahnya terbatas 

karena hanya diperlukan sejumlah kecil larutan sampel untuk menjenuhkan disk 

(Gavin, 1956). 

Konsentrasi ekstrak kulit buah kakao yang digunakan untuk uji aktivitas 

antibakteri terhadap S. mutans yaitu 0,5 mg/disk, 1 mg/disk, 1,5 mg/disk,              
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2 mg/disk, dan 2,5 mg/disk. Sedangkan konsentrasi ekstrak kulit buah kakao               

untuk E. coli yaitu 3 mg/disk, 3,5 mg/disk, 4 mg/disk, 4,5 mg/disk, dan                           

5 mg/disk. Kontrol positif menggunakan antibiotik kloramfenikol (30 µg/disk). 

Kloramfenikol merupakan antibiotik dengan spektrum luas sehingga dapat 

menghambat dan membunuh bakteri dari golongan Gram positif dan Gram 

negatif. Mekanisme aksi kloramfenikol dengan menghambat sintesis protein. 

Kloramfenikol menghalangi aktivitas enzim peptidil transferase yang berfungsi 

untuk membentuk ikatan peptida antara asam amino baru yang masih melekat 

pada tRNA dengan asam amino terakhir yang sedang berkembang. Sebagai 

akibatnya, sintesis protein bakteri akan terhenti seketika (Pratiwi, 2008). DMSO 

sebagai kontrol negatif karena digunakan untuk melarutkan ekstrak. Pengujian 

kontrol negatif dengan DMSO dimaksudkan untuk  memastikan bahwa pelarut 

tidak mempengaruhi aktivitas antibakteri dari ekstrak. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak aseton kulit buah kakao 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif lebih baik daripada Gram 

negatif (Tabel 1 dan 2). Ekstrak aseton kulit buah kakao mulai konsentrasi            

1 mg/disk, 1,5 mg/disk, 2 mg/disk, dan 2,5 mg/disk dapat menghambat bakteri              

S. mutans. Diameter zona radikal yang dihasilkan semakin besar dengan semakin 

tingginya konsentrasi dari ekstrak kulit buah kakao. Hal ini disebabkan karena 

semakin banyak kandungan senyawa dalam ekstrak. Sedangkan pada bakteri                

E. coli, ekstrak aseton kulit buah kakao hingga konsentrasi 5 mg/disk tidak 

mempunyai aktivitas antibakteri. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya zona 

hambat di sekitar disk. 

Tabel 1. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak aseton kulit buah kakao terhadap 
Streptococcus  mutans  

Konsentrasi ekstrak (mg/disk) Diameter zona radikal (mm)* ± SD 

0,5 6±0,0 

1 6,5±0,0 

1,5 6,8±0.3 

2 7,5±0,0 

2,5 8±0,3 

K+ 19±0,0 

K- 6±0,0 

*Diameter zona hambat termasuk diameter disk (6 mm) 
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Tabel 2. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak aseton kulit buah kakao terhadap Escherichia 
coli 

Konsentrasi ekstrak (mg/disk) Diameter zona radikal (mm)* ± SD 

3 6±0,0 

3,5 6±0,0 

4 6±0,0 
4,5 6±0,0 

5 6±0,0 

K+ 27,17±0,3 

K- 6±0,0 

 

 

E.coli merupakan bakteri Gram negatif dengan dinding sel mengandung 

sedikit lapisan peptidoglikan. Di bagian luar terdapat membran luar yang 

merupakan struktur bilayer (Nester et al., 2012). Komposisi lapisan dalamnya 

mirip dengan membran sitoplasma, hanya saja fosfolipid pada lapisan luarnya 

diganti dengan molekul lipopolisakarida (Jawetz et al., 2001). Struktur bilayer 

dari membran luar ini khas dibanding membran lain. Membran luar berfungsi 

sebagai penghalang terhadap bagian dari molekul besar seperti senyawa-senyawa 

yang dapat merusak sel, termasuk antibakteri tertentu (Nester et al., 2012). 

Membran luar memiliki saluran khusus yang terdiri dari molekul protein yang 

disebut porin. Porin hanya dapat meloloskan difusi pasif dari beberapa molekul 

hidrofilik dengan berat rendah misalnya asam amino, gula, dan ion tertentu. Hal 

ini yang menyebabkan bakteri Gram negatif umumnya kurang sensitif terhadap 

antibakteri tertentu (Jawetz et al., 2001).  

 

3. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi Lapis Tipis digunakan untuk menentukan komponen ekstrak 

aseton kulit buah kakao. Konsentrasi ekstrak aseton kulit buah kakao yang 

digunakan untuk uji yaitu 10% b/v. Fase diam yang digunakan yaitu silika gel 

*Diameter zona hambat termasuk diameter disk (6 mm) 
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GF254 dengan fase gerak kloroform : n-heksan (9:1) v/v. Jumlah totolan pada plat 

KLT sebesar 2 µL. 

Golongan senyawa yang akan dideteksi yaitu fenolik, flavonoid, alkaloid,  

dan saponin. Plat KLT yang telah dielusi dengan fase gerak diamati bercaknya 

pada UV 254 nm dan UV 366 nm. Kemudian bercak dideteksi dengan pereaksi 

semprot FeCl3 untuk deteksi fenolik, sitroborat untuk deteksi flavonoid, 

Dragendorff untuk deteksi alkaloid, dan Liebermann-Burchard untuk deteksi 

saponin (Wagner & Bladt, 1996). 

 

Bercak sebelum 
disemprot 

Deteksi pereaksi semprot 

Sinar UV (nm) FeCl3 Sitroborat LB DG 

 
Rf 

254 366 Vis UV 365  Vis Vis 

 
Perkiraan 
senyawa 

0,06 Pem F. hijau Hitam F. kuning - - fenolik, flavonoid 

0,16 - F. violet Hitam - Ungu - fenolik, saponin 

0,20 - - - - Ungu - saponin 

0,22 - F. merah - - - - - 

0,26 - F. merah - F. merah - - - 

0,46 Pem F. merah Hitam F. merah Ungu - fenolik, saponin 

0,64 Pem F. biru - - - - - 
0,90 Pem F. biru - - - - - 
0,96 Pem F. biru - F. biru Ungu - saponin 

Keterangan:                                                                                                                                                                                             
Pem : Pemadaman                                                                                                                                                                                                   
F      : Fluoresensi                                                                                                                                                                                                         
Vis   : Visual                                                                                                                                                                                                   
LB   : Liebermann-Burchard                                                                                                                                                                           
DG  : Dragendorff 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak aseton kulit buah kakao 

mengandung senyawa fenolik, flavonoid, alkaloid, dan saponin. Keberadaan 

senyawa saponin dalam ekstrak aseton kulit buah kakao didukung juga dengan 

hasil uji buih. Ekstrak aseton kulit buah kakao dapat membentuk buih yang stabil 

hingga 30 menit setelah dilakukan pengocokan. 

 

4. Uji Bioautografi 

Tabel 3. Hasil KLT ekstrak aseton kulit buah kakao dengan fase gerak kloroform : n-heksan 
(9:1) v/v dengan jarak pengembangan 5 cm 
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Uji bioautografi digunakan untuk mendeteksi bercak pada kromatogram  

hasil KLT yang memiliki aktivitas antibakteri. Pada penelitian ini menggunakan 

metode bioautografi kontak dengan menyentuhkan plat KLT pada permukaan 

media agar yang telah ditanami bakteri setara dengan 1,5x108 CFU/mL. Setelah 

inkubasi pada waktu tertentu, letak senyawa aktif tampak sebagai area jernih 

dengan latar belakang keruh (Pratiwi, 2008). 

Berdasarkan hasil uji aktivitas antibakteri, ekstrak aseton kulit buah kakao 

mampu menghambat bakteri S. mutans sehingga perlu dilanjutkan dengan uji 

bioautografi untuk menentukan senyawa yang bertanggung jawab sebagai 

antibakteri. Sedangkan pada bakteri E. coli, ekstrak aseton kulit buah kakao                 

tidak mampu menghambat pertumbuhan E. coli sehingga tidak dilanjutkan uji 

bioautografi. 

 

 

Gambar 1. Hasil uji bioautografi ekstrak aseton kulit buah kakao terhadap bakteri                        
S. mutans. 

 

Hasil penelitian menunjukkan adanya area jernih pada Rf 0,06, Rf 0,16 

dan Rf 0,20. Berdasarkan hasil deteksi kandungan senyawa pada ekstrak kulit 

buah kakao dengan Kromatografi Lapis Tipis, Rf 0,06 merupakan golongan 

senyawa flavonoid dan fenolik, Rf 0,16 merupakan senyawa fenolik dan saponin, 

Rf 0,20 

Rf 0,16 

Rf 0,06 
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Rf 0,20 merupakan golongan senyawa saponin. Jadi senyawa yang bertanggung 

jawab sebagai antibakteri pada S. mutans yaitu saponin, flavonoid, dan fenolik.  

 

B. Pembahasan 

1. Aktivitas Antibakteri 

Hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak aseton 100% 

kulit buah kakao segar dapat menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

mutans mulai konsentrasi 1 mg/disk dengan zona hambat 6,5±0,0 mm. Sedangkan 

pada Escherichia coli hingga konsentrasi 5 mg/disk tidak memberikan aktivitas 

antibakteri. Penelitian Sartini et al. (2007) menunjukkan bahwa ekstrak aseton 

70% kulit buah kakao segar mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

Streptococcus mutans dan Escherichia coli mulai konsentrasi 0,25 mg/disk 

dengan zona hambat masing-masing 6,75 mm dan 7,25 mm.  

Kulit buah kakao mengandung campuran flavonoid dan tanin (Figuera dan 

Janick, 1993 cit Sartini et al., 2007). Menurut Hagerman (1988), ekstraksi tanin 

lebih efisien menggunakan pelarut aseton 70%. Aseton 70% lebih polar 

dibandingkan dengan aseton 100%. Penambahan air pada aseton 70% dapat 

meningkatkan polaritas dari aseton, sehingga dapat menyari senyawa yang lebih 

polar seperti tanin. Hal ini yang menyebabakan ekstrak aseton 100% kulit buah 

kakao memiliki aktivitas antibakteri yang lebih kecil dibanding ekstrak aseton 

70% kulit buah kakao. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Streptococcus mutans paling sensitif 

terhadap senyawa antibakteri dalam kulit buah kakao, hal ini sesuai dengan 

penelitian Pasiga (2007) bahwa ekstrak kulit buah kakao mempunyai aktivitas 

antibakteri terhadap Streptococcus mutans. Smullen et al. (2007) juga melaporkan 

bahwa ekstrak aseton 70% kakao fermentasi dan tanpa fermentasi dapat 

menghambat pertumbuhan Streptococcus mutans dengan KHM masing-masing          

8 mg/mL dan 4 mg/mL. Ekstrak kakao tanpa fermentasi bersifat bakteriostatik 
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yaitu dapat menghambat produksi asam oleh Streptococcus mutans. Berdasarkan 

hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstrak kulit buah kakao dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif lebih baik daripada Gram negatif. 

Fapohunda dan Afolayan (2012) melaporkan bahwa ekstrak metanol kulit 

buah kakao dapat menghambat pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis (Gram 

positif) lebih baik dibandingkan terhadap bakteri Klebsiella pneumoniae (Gram 

negatif). Zona hambat yang dihasilkan yaitu 5 mm untuk Bacillus subtilis dan                

1 mm untuk Klebsiella pneumoniae.  

Bakteri Gram negatif memiliki struktur dinding sel lebih kompleks 

dibandingkan bakteri Gram positif. Dinding sel bakteri Gram positif terdiri dari 

membran plasma dan peptidoglikan. Sedangkan dinding sel bakteri Gram negatif 

terdiri dari membran plasma, peptidoglikan, dan membran luar. Membran luar 

tersebut berfungsi sebagai penghalang terhadap bagian dari molekul besar seperti 

senyawa-senyawa yang dapat merusak sel, termasuk antibakteri tertentu. Sehingga 

bakteri Gram negatif lebih tahan terhadap antibakteri dibandingkan bakteri Gram 

positif (Nester et al., 2012). 

2. Senyawa Yang Bertanggung Jawab Sebagai Antibakteri 

Hasil uji Kromatografi Lapis Tipis menunjukkan bahwa ekstrak aseton 

kulit buah kakao mengandung senyawa fenolik, flavonoid, alkaloid, dan saponin. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian Pasiga (2007) yaitu pada ekstrak etanol kulit 

buah kakao positif mengandung fenolik, flavonoid, alkaloid, dan saponin. 

Persamaan senyawa yang terkandung pada kedua ekstrak tersebut mungkin 

disebabkan oleh polaritas dari kedua pelarut yang hampir sama, sehingga 

kemungkinan senyawa yang tersari sama. Indeks polaritas dari aseton yaitu 5,1 

dan etanol yaitu 5,2 (Sarker et al., 2006). Fapohunda dan Afolayan (2012) juga 

melaporkan bahwa ekstrak metanol kulit buah kakao mengandung senyawa 

fenolik seperti tanin, epikatekin, resorsinol, dan kuersetin. 

Senyawa yang bertanggung jawab sebagai antibakteri terhadap 

Streptococcus mutans yaitu flavonoid, saponin, dan fenolik. Menurut Hii et al. 
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(2009), senyawa polifenol pada kakao yaitu katekin dan proantosianidin. Senyawa 

fenol dapat mengganggu membran dan dinding sel, menonaktifkan enzim, serta 

mengendapkan protein. Senyawa ini bersifat bakterisid yaitu dapat membunuh 

bakteri (Katzung, 2004). 

Penelitian Pasiga (2007) melaporkan bahwa senyawa yang bertanggung 

jawab sebagai antibakteri terhadap Streptococcus mutans yaitu flavonol yang 

termasuk golongan flavonoid. Mekanisme aksi antibakteri dari flavonoid yaitu  

merusak membran sel bakteri (Cowan, 1999). Senyawa flavonoid secara langsung 

menembus lipid bilayer dan mengganggu fungsi dari barrier sel bakteri (Cushnie 

dan Lamb, 2005). 

Mekanisme aksi antibakteri dari saponin yaitu merusak membran sel 

bakteri. Saponin dapat berikatan dengan molekul hidrofilik dan lipofilik sehingga 

dapat merusak membran sel dan menyebabkan berbagai komponen penting 

(protein, asam nukleat, dan nukleotida) dalam sel bakteri keluar (Cowan, 1999). 

Saponin juga mempunyai aktivitas hemolisis yaitu dapat menyebabkan sel darah 

merah pecah (Farnsworth, 1966). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan : Ekstrak aseton kulit buah kakao mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap S. mutans mulai konsentrasi 1 mg/disk dengan diameter zona hambat 

sebesar 6,5±0,0 mm dan tidak mempunyai aktivitas antibakteri terhadap E. coli 

hingga konsentrasi 5 mg/disk. Senyawa yang bertanggung jawab sebagai 

antibakteri terhadap S. mutans yaitu fenolik, flavonoid, dan saponin.  

Saran : Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang aktivitas antibakteri 

ekstrak aseton kulit buah kakao terhadap bakteri lain, serta penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui senyawa yang lebih spesifik bertanggung jawab sebagai 

antibakteri terhadap Streptococcus mutans. 
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