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ABSTRAK 
 

Tanaman sirih merah telah diketahui dapat mengobati berbagai jenis penyakit dan 

dipercaya dapat digunakan sebagai antibakteri. Kloramfenikol merupakan antibiotik 

bakteriostatik berspektrum luas yang aktif terhadap mikroorganisme aerobik dan 

anaerobik, bakteri Gram positif maupun negatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui efek kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah dan kloramfenikol terhadap 

bakteri Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, dan Staphylococcus aureus. 

Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi (Kirby Bauer) dengan 

menentukan diameter zona hambat. Konsentrasi ekstrak etanol daun sirih merah yang 

digunakan 70% dan kloramfenikol 4% untuk bakteri Staphylococcus aureus dan 

Salmonella typhi serta 1% untuk Shigella dysenteriae dengan pelarut DMSO 100%. 

Kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah : kloramfenikol dibuat tiga perbandingan 

volume yaitu: (25%:75%), (50%:50%), dan (75%:25%) dengan volume total 20 µL per 

disk.  

Hasil penelitian menunjukkan diameter zona hambat berturut-turut pada bakteri 

Staphylococcus aureus dengan perbandingan volume (25%:75%), (50%:50%), dan 

(75%:25%) sebesar 10 mm, 11 mm, dan 12 mm pada Salmonella typhi 10,3 mm, 12 mm, 

dan 14 mm pada Shigella dysenteriae 9,3 mm, 10,3 mm, dan 12 mm. Hasil analisis dengan 

anova didapatkan p-value statistik uji F pada Staphylococcus aureus 0,272 > 0,05 tidak 

signifikan sedangkan pada bakteri Salmonella typhi dan Shigella dysenteriae adalah 0,016 

dan 0,001 < 0,05 terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan hasil identifikasi 

senyawa menggunakan kromatografi lapis tipis (KLT) dan uji bioautografi diketahui 

senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri dari ekstrak etanol daun sirih merah adalah 

fenolik, terpenoid, dan alkaloid pada Staphylococcus aureus dan Shigella dysenteriae, serta 

senyawa terpenoid dan alkaloid pada Salmonella typhi. 

 

 

Kata kunci : Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Shigella dysenteriae,                

Piper crocatum Ruiz and Pav, Kloramfenikol. 
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ABSTRACT 

 

The Red betel plant have been known to be able to treat a variety of illnesses and is 

believed to be used as an antibacterial. Chloramphenicol is bacteriostatic antibiotic active 

against a broad spectrum of microorganisms bacteria, aerobic and anaerobic Gram 

positive and negative. The purpose of this study was to determine the effect of the 

combination of ethanol extract red betel leaves and chloramphenicol against the bacteria 

Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, and Staphylococcus aureus. 

Antibacterial activity test method using diffusion (Kirby Bauer) by determining the 

diameter of the inhibition zones. The concentration of ethanol extract red betel leaves used 

70% and 4% for chloramphenicol bacteria Staphylococcus aureus and Salmonella typhi 

and Shigella dysenteriae 1% with 100% DMSO solvent. The combination of ethanol 

extract red betel leaves : chloramphenicol was the three volume comparison (25%: 75%), 

(50%: 50%), and (75%: 25%) with a total volume of 20 L per disk. 

The results showed inhibition zone diameters in a row on the bacteria 

Staphylococcus aureus with comparative volume (25%: 75%), (50%: 50%), and         

(75%: 25%) of 10 mm, 11 mm, and 12 mm on Salmonella typhi 10.3 mm, 12 mm, and       

14 mm in Shigella dysenteriae 9.3 mm, 10.3 mm, and 12 mm. Analysis Results obtained 

with anova statistical test p-value F on Staphylococcus aureus 0,272 > 0.05 insignificant 

whereas the bacteria Shigella dysenteriae and Salmonella typhi is 0,016 and 0.001 < 0.05 

there is a significant difference. Based on the results of the identification of compounds 

using thin layer chromatography (TLC) and bioautografi test known compounds that have 

antibacterial activity of ethanol extracts of Red betel leaves are phenolic, these 

Terpenoids, alkaloids and on Staphylococcus aureus and Shigella dysenteriae, these 

Terpenoids and compounds and alkaloids on Salmonella typhi. 

 

Keywords: Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Piper crocatum 

Ruiz and Pav, chloramphenicol. 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia kaya akan bahan obat alam dan obat tradisional (Rahayu dkk, 2009), di 

antaranya adalah tanaman sirih merah yang diketahui dapat mengobati berbagai jenis 

penyakit dan telah terbukti secara empiris (Moerfiah dan Supomo, 2011). Daun sirih merah 

(Piper crocatum Ruiz and Pav) mengandung senyawa seperti antrakuinon, triterpenoid, 

steroid, flavonoid, dan tanin. Senyawa tersebut, memiliki aktivitas sebagai antimikroba 

yang aktif terhadap bakteri Gram positif dan negatif, di antaranya bakteri Pasteurella, 

Klebsiella, Salmonella sp, Aeromonas hydrophila, Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, dan jamur Candida albicans (Reveny, 2011). Daun sirih merah berpotensi sebagai 

antibakteri pada pengobatan penyakit infeksi (Wardani dkk, 2012).  

Pengobatan infeksi pada umumnya menggunakan terapi antibiotik, salah satunya 

adalah kloramfenikol. Kloramfenikol merupakan antibiotik bakteriostatik berspektrum  

luas yang aktif terhadap mikroorganisme aerobik dan anaerobik, bakteri Gram positif     

maupun negatif. Kloramfenikol aktif terhadap bakteri Neisseria meningitidis,  

Haemophilus influenza, Rickettsiae  (Katzung dan Bertram, 2004), Escherichia coli, 
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Staphylococcus aureus, dan Salmonella typhi (Noviana, 2004). Mekanisme kerja 

kloramfenikol adalah menghambat peptidil transferase pada fase pemanjangan, dengan 

demikian akan merusak proses sintesis protein pada mikroorganisme (Mutschler, 1991). 

Namun penggunaan antibiotik yang tidak bijak dapat membuat bakteri menjadi resisten 

(Sjahrurachman, 2011).  

Resistensi bakteri terhadap antibiotik masih menjadi topik utama dalam dunia 

medis (Tjay dan Rahardja, 2007). Saat ini berbagai penelitian dalam pencarian                 

zat antibakteri yang baru sebagai alternatif antibiotik telah banyak digiatkan      

(Harmawan dkk, 2012), di antaranya kombinasi antibiotik dengan senyawa lain. Terapi 

kombinasi dapat digunakan untuk memperluas spektrum antimikroba, mencegah terjadinya 

resistensi, meminimalkan toksisitas, dan menurunkan dosis obat sehingga memiliki 

aktivitas antimikroba yang lebih besar daripada penggunaan masing-masing obat 

antimikroba secara individual (Chanda dan Rakholiya, 2011). Penggunaan kloramfenikol 

dalam waktu yang lama dan dosis yang cukup besar dapat menimbulkan kelainan pada 

pematangan sel darah merah, peningkatan kadar besi dalam serum dan anemia,         

bahkan dapat pula menimbulkan schock sirkulasi yang parah (Mutschler, 1991).        

Dalam hati, obat ini dapat menimbulkan nekrosis hepatosit (Wibowo & Johan, 2007). 

Penelitian Ahmed dkk (2010) menunjukkan efektivitas antimikroba suatu antibiotik dapat 

ditingkatkan dengan cara mengkombinasikannya, yaitu kombinasi antibiotik tetrasiklin 

dengan ekstrak batang Salvadora persica terhadap Staphylococcus aureus yang bersifat 

sinergis dengan menghasilkan diameter zona hambatan 31,5 mm. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian aktivitas antibakteri kombinasi 

ekstrak etanol daun sirih merah dan kloramfenikol terhadap bakteri Salmonella typhi, 

Shigella dysenteriae, dan Staphylococcus aureus diharapkan dapat menentukan aktivitas 

antibakteri yang sinergis dan menghasilkan diameter zona hambat yang lebih besar 

dibandingkan tanpa kombinasi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

pengobatan penyakit infeksi.  

 

METODE PENELITIAN 

 

Alat dan Bahan 

 

Alat 

  Alat yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Laminar Air Flow          

(Astari Niagara International), shaker incubator (New Brunswick), alat timbang (Precisa), 

oven (Memmert), inkubator (Memmert), mikropipet (Socorex), autoklaf (My Life), 

mikroskop (Olympus), UV 254, 366, lempeng KLT, lampu spritus (Bunsen).  
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Bahan 

Bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu bakteri Salmonella typhi, 

Shigella dysenteriae dan Staphylococcus aureus, yang diperoleh dari Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Gajah Mada. Ekstrak etanol 96% daun sirih 

merah yang diperoleh dari koleksi Dr. Muhammad Da’i, M.Si., Apt. etanol 70%, 

kloramfenikol, ampisilin, amoxsisilin, tetrasiklin, eritromisin, siprofloksasin, akuadest, 

disk kosong, media cair Brain Heart Infusion (BHI), media Mueller Hinton (MH), cat 

Gram A, cat Gram B, cat Gram C, cat Gram D, DMSO 10%, media Mac Conkey, media 

Kligler Iron Agar (KIA), media Lysine Iron Agar (LIA), dan media Motility Indol 

Ornithine (MIO), media Manitol Salt Agar (MSA), larutan salin. 

Jalannya Penelitian 

 

Identifikasi Bakteri 

 

Pewarnaan Gram  

 Suspensi bakteri diambil 1 ujung mata ose dan diratakan pada gelas obyek steril 

dengan dipanasi diatas nyala lampu spiritus sampai kering, kemudian ditetesi formalin 1% 

ditunggu 5 menit, kemudian dikeringkan lagi dan preparat siap di cat digenangi dengan cat 

Gram A selama 1-3 menit kemudian digenangi cat Gram B selama 0,5-1 menit, setelah itu 

cat dibuang dan dicuci dengan air. Preparat kemudian ditetesi cat Gram C sampai warna 

cat dilunturkan. Setelah itu preparat digenangi cat Gram D selama 1-2 menit kemudian 

dicuci dan dikeringkan dalam udara kamar. Preparat siap diperiksa dibawah mikroskop 

dengan pembesaran 100x pada lensa obyektif. 

 Uji biokimiawi  

 Biakan bakteri Shigella dysenteriae, dan Salmonella typhi pada media MH 

diidentifikasi menggunakan media KIA, LIA, MIO sedangkan bakteri Staphylococcus 

aureus menggunakan media MSA. Kemudian diinkubasi pada suhu 37
0
C selama 18-24 

jam dan diamati hasilnya. 

 

Uji pendahuluan 

 

Pembuatan stok dan seri konsentrasi ekstrak etanol daun sirih merah  

 Stok ekstrak etanol daun sirih merah dibuat dengan konsentrasi sebesar 70%. 

Ekstrak etanol daun sirih merah ditimbang 3500 mg dilarutkan dengan DMSO 100% 

sampai 5 mL. Kemudian dibuat seri konsentrasi ekstrak etanol daun sirih merah 40%,   

50%, 60%, dan 70% diujikan dengan cara diteteskan pada disk kosong 20 µL dan 
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dipreinkubasi pada suhu kamar selama 10-20 menit, kemudian diletakkan di atas media 

yang telah berisi suspensi bakteri Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, dan 

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

Konsentrasi yang digunakan adalah konsentrasi ekstrak etanol daun sirih merah yang 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri dengan zona hambat dari 10-20 mm, karena 

dianggap sebagai zona intermediet yaitu pada konsentrasi 70%.  

 

Pembuatan stok dan seri konsentrasi antibiotik kloramfenikol  

 Kloramfenikol memiliki BM 323,13, dibuat stok konsentrasi 10%, kemudian dibuat 

seri konsentrasi 1%, 4%, 7% dan 10%, masing-masing konsentrasi diteteskan pada disk 

sebanyak 20 µL dan dipreinkubasi pada suhu kamar selama 10-20 menit, kemudian disk 

diletakkan pada media yang telah berisi suspensi bakteri, diinkubasi selama 18-24 jam 

pada suhu 37
0
C. Konsentrasi yang digunakan adalah konsentrasi kloramfenikol yang 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Salmonella typhi adalah 4%, Shigella 

dysenteriae 1%, dan Staphylococcus aureus 4% dengan rentang zona hambat dari           

10-20 mm, karena dianggap sebagai zona intermediet.  

Uji aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah dan 

kloramfenikol 

 Kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah dan kloramfenikol dibuat tiga 

perbandingan volume, yaitu: (25%:75%), (50%:50%), dan (75%:25%). Volume total 

kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah dan kloramfenikol dalam disk sebesar 20 µL. 

Pengambilan ekstrak etanol daun sirih merah dan kloramfenikol berturut-turut adalah        

5 µL : 15 µL, 10 µL : 10 µL, 15 µL : 5 µL. Konsentrasi yang digunakan sama dengan 

konsentrasi pada kontrol yang membedakan adalah volumenya. 

 Suspensi bakteri Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, dan Staphylococcus aureus 

diambil 200 L, Kemudian dimasukkan ke dalam media MH dalam cawan petri dan 

diratakan dengan spreader glass steril. Kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah dan 

kloramfenikol sesuai perbandingan volume 25%:75%, 50%:50%, dan 75%:25% dengan 

kontrol negatif hanya mengandung DMSO 100% dan kontrol positif terdiri dari ekstrak 

etanol daun sirih merah 70% dan kloramfenikol dengan volume 20 L/disk. Kemudian 

masing-masing diteteskan pada disk antibiotik 6 mm kosong lalu disk diletakkan pada 

media yang telah berisi suspensi bakteri yang telah dipreinkubasi pada suhu kamar selama 

20-30 menit, kemudian diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 37
0
C. Dalam satu cawan 

petri digunakan untuk ekstrak etanol daun sirih 70%, larutan kloramfenikol, larutan 

kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah : kloramfenikol, dan DMSO.  
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Uji KLT (Kromatografi Lapis Tipis) 

 Ekstrak etanol daun sirih merah sebanyak 700 gram dilarutkan dalam 1 mL metanol 

sebagai pelarut. Larutan sampel ditotolkan 4 µL pada fase diam Silika GF254 yang 

diaktifkan dahulu dengan cara dipanasi pada suhu 105ºC-110ºC selama 1 jam kemudian 

dielusi dengan fase gerak metanol : kloroform (1 : 39). Hasil kromatogram diamati pada 

UV254 nm dan UV356 nm. Bercak dideteksi dengan uap amonia, dan beberapa pereaksi 

semprot seperti FeCl3 (polifenol), sitroborat (flavonoid), Dragendof (alkaloid), dan Vanilin 

H2SO4. 

 

Uji bioautografi 

Untuk mendeteksi adanya senyawa aktif yang mempunyai aktivitas sebagai 

antibakteri dari ekstrak etanol daun sirih merah maka digunakan metode bioautografi 

overlay dengan cara lempeng KLT yang telah dielusi diletakkan pada permukaan media 

MH dalam cawan petri yang telah diinokulasi dengan bakteri Salmonella typhi,       

Shigella dysenteriae dan Staphylococcus aureus selama 20 menit. Setelah itu di inkubasi 

selama 18-24 jam pada suhu 37
0
C, lalu diamati zona bening pada masing-masing senyawa. 

 

Teknik Analisis 

Analisis data dilakukan dengan mengukur besarnya diameter zona hambat terhadap 

ekstrak etanol daun sirih merah, larutan kloramfenikol, larutan kombinasi ekstrak etanol 

daun sirih merah dan kloramfenikol, dan DMSO. Hasil uji dikatakan sinergis jika besarnya 

zona radikal kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah dan kloramfenikol lebih besar 

dibandingkan tanpa kombinasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil Identifikasi Bakteri 

Identifikasi bakteri dilakukan untuk mengolongkan bakteri berdasarkan kelompok  

atau spesiesnya. Pengecatan Gram pada bakteri dapat dibedakan menjadi Gram positif dan 

negatif. Hasil pengecatan Gram yang diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran    

100 kali, diketahui bakteri Staphylococcus aureus berbentuk bulat, bergerombol dan 

berwarna ungu. Menunjukkan bahwa bakteri Staphylococcus aureus yang digunakan 

adalah bakteri Gram positif. Pada bakteri Salmonella typhi berbentuk batang, bergerombol, 

dan berwarna merah hal ini berarti bakteri Salmonella typhi termasuk Gram negatif. Pada 

bakteri Shigella dysenteriae berbentuk batang, bergerombol, dan berwarna merah hal ini 

menunjukkan bahwa bakteri Shigella dysenteriae termasuk bakteri Gram negatif.  
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Tabel 1. Hasil Pengecatan Gram 

Bakteri 
Pengamatan Pustaka (Jawetz dkk, 2005) 

Bentuk Warna Bentuk Warna 

Staphylococcus aureus Bulat, Bergerombol Ungu Bulat, Bergerombol Biru keunguan 

Salmonella typhi Batang, Bergerombol Merah Batang, Bergerombol Merah 

Shigella dysenteriae Batang, Bergerombol Merah Batang, Bergerombol Merah 

 

Identifikasi selanjutnya adalah secara biokimia dengan Hasil uji bakteri 

Staphylococcus aureus terjadi perubahan warna pada media MSA dari warna merah 

menjadi kuning, hal ini dikarenakan bakteri Staphylococcus aureus mampu memfermentasi 

manitol pada keadaan anaerob (Pratiwi, 2008). 

   A        B          A       B         C        D      E          F     A        B       C        D      E        F 

 

 

 

 

          I           II                 II                II           III               III                 III 

Gambar 1. Hasil identifikasi biokimia, bakteri Staphylococcus aureus (I) kontrol media MSA (A), hasil 

uji (B); Salmonella typhi (II), kontrol media KIA (A), hasil uji KIA (B), kontrol media LIA 

(C), hasil uji LIA (D), kontrol media MIO (E), hasil uji MIO (F); Shigella dysenteriae (III), 

kontrol media KIA (A), hasil uji KIA (B), kontrol media LIA (C), hasil uji LIA (D), kontrol 

media MIO (E), hasil uji MIO (F). 

 

Hasil uji bakteri Salmonell typhi, pada media KIA menunjukkan bagian tegak 

bersifat asam dan bagian miring bersifat basa, dapat memfermentasi glukosa serta 

terbentuk gas H2S. Pada media LIA bagian tegak tidak terjadi perubahan warna atau netral 

dan pada bagian miring bersifat basa serta terbentuk gas H2S dan tidak dapat 

memfermentasi glukosa dan laktosa. Warna media yang tidak berubah menunjukkan 

bahwa bateri Salmonella typhi mempunyai sifat lisin dekarboksilase (pengurangan gugus 

karboksilat pada lisin) (Raharni dkk, 2000). Pada media MIO terjadi perubahan warna pada 

media dikarenakan mempunyai sifat dekarboksilase terhadap ornitin (pengurangan gugus 

karboksilat pada ornitin). Pada bagian atas berwarna unggu yang bersifat basa dan pada 

bagian bawah berwarna kuning yang bersifat asam serta pada deret MIO tidak terjadi 

pergerakan atau non motil dan tidak mampu memfermentasi laktosa. Pada media MIO 

ditambahkan reagen Kovac’s untuk mengetahui aktivitas bakteri terhadap indol, setelah 

ditambahkan tidak terbentuk cincin indol. Hasil uji menunjukkan bahwa bakteri ini 

merupakan bakteri Salmonella typhi (Raharni dkk, 2000).  
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Hasil uji bakteri Shigella dysenteriae, pada media KIA menunjukkan bagian tegak 

bersifat asam dan bagian miring bersifat basa dapat memfermentasi glukosa serta tidak 

terbentuk gas H2S. Pada media LIA bagian tegak bersifat asam dan pada bagian miring 

bersifat basa serta tidak terbentuk gas H2S. dalam media LIA dapat memfermentasi 

laktosa. Pada media MIO terjadi perubahan warna media dari unggu menjadi kuning 

menunjukkan bersifat asam, tidak terjadi pergerakan atau non motil dan tidak mampu 

memfermentasi laktosa, setelah ditambahkan reagen Kovac’s tidak terbentuk cincin indol. 

Hasil uji ini membuktikan bahwa bakteri benar merupakan bakteri Shigella dysenteriae             

(Raharni dkk, 2000). 

 

Uji Sensitivitas Bakteri terhadap Antibiotik 

Uji sensitivitas dilakukan untuk mengetahui sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. 

Antibiotik yang digunakan adalah, ampisilin, tetrasiklin, kloramfenikol, Siprofloksasin dan 

Eritromisin. Hasil uji sensitivitas bakteri Staphylococcus aureus menunjukkan resisten 

terhadap antibiotik ampisilin, tetrasiklin dan eritromosin, namun bersifat intermediet 

terhadap antibiotik kloramfenikol. Hasil uji terhadap bakteri Salmonella typhi menujukkan 

bakteri bersifat sensitif, dan hasil uji bakteri Shigella dysenteriae menunjukkan bakteri 

masih sensitif. 

Tabel 2. Hasil Uji Sensitivitas Bakteri Staphylococcus aureus,  Salmonella typhi, dan Shigella 

dysenteriae (Wikler dkk, 2007). 

Bakteri Disk Antibiotik Standar zona hambat bakteri (mm) Diameter  zona 

hambat (mm) 

Keterangan 

Resisten Intermediate Sensitif 

 

Staphylococcus 

aureus 

Tetrasiklin (30 µg) ≤ 11 12-14 ≥ 15 8 Resisten 

Ampisilin (10 µg) ≤ 13 14-16 ≥ 17 8 Resisten 

Eritromisin (15 µg) ≤ 16 17-19 ≥ 20 12 Resisten 

Kloramfenikol (30 µg) ≤ 12 13-17 ≥ 18 14 Intermediate 

 

 

Salmonella typhi 

Tetrasiklin (30 µg) ≤ 11 12-14 ≥ 15 23 Sensitif 

Ampisilin (10 µg) ≤ 13 14-16 ≥ 17 23 Sensitif 

Siprofloksasin (5 µg) ≤ 16 17-19 ≥ 20 27 Sensitif 

Kloramfenikol (30 µg) ≤ 12 13-17 ≥ 18 28 Sensitif 

 

 

Shigella 

dysenteriae 

Tetrasiklin (30 µg) ≤ 11 12-14 ≥ 15 28 Sensitif 

Ampisilin (10 µg) ≤ 13 14-16 ≥ 17 24 Sensitif 

Siprofloksasin (5 µg) ≤ 16 17-19 ≥ 20 37 Sensitif 

Kloramfenikol(30 µg) ≤ 12 13-17 ≥ 18 33 Sensitif 

 

Uji Aktivitas Antibakteri Kombinasi Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah dan 

Kloramfenikol 

Uji aktivitas antibakteri kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah dan 

kloramfenikol bertujuan untuk melihat efek antibakteri yang dihasilkan setelah keduanya 
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dikombinasikan. Uji kombinasi dilakukan dengan menggunakan metode difusi agar yaitu 

metode Kirby & Bauer, menggunakan disk blank. Kontrol negatif yang digunakan adalah 

DMSO 100%. Kontrol positif yang digunakan yaitu ekstrak etanol daun sirih merah 70%, 

dan diameter disk yang digunakan adalah 6 mm, dengan hasil orientasi ekstrak yang bisa 

tertampung dalam disk sebanyak 20 µL.  

Hasil uji kombinasi pada bakteri Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, dan 

Shigella dysenteriae menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi ekstrak etanol daun 

sirih merah zona hambat yang di hasilkan semakin kecil (Tabel 3). Hal ini dikarenakan 

perbedaan sifat antara kloramfenikol yang bersifat bakteriostatik dan ekstrak daun sirih 

merah yang memiliki banyak kandungan senyawa, ada yang bersifat bakteriostatik dan 

bakterisida. Perbedaan sifat ini mengakibatkan efek yang tidak sinergis.  

                                                                                

      B      A                             C              B 

                       C          B 

      C                                                   A       A 

         D           E                                  E    D                        E                  D 

                                   

                         I                                        II          III 

Gambar 2. Hasil uji aktivitas kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah dan kloramfenikol terahadap 

bakteri Staphylococcus aureus (I), Salmonella typhi (II), dan Shigella dysenteriae (III). 

 

Keterangan : DMSO (A), ekstrak etanol daun sirih merah 70% (B), 5 μL kloramfenikol : 15 μL 

ekstrak etanol daun sirih merah (C), 10 μL kloramfenikol : 10 μL ekstrak etanol daun 

sirih merah (D), 15 μL kloramfenikol : 5 μL ekstrak etanol daun sirih merah (E). 

 

Tabel 3. Hasil Uji Kombinasi Ekstrak Etanol 70% Daun Sirih Merah dan Kloramfenikol Terhadap 

Bakteri Staphylococcus aureus,  Salmonella typhi, dan Shigella dysenteriae. 

 

 

 

Bakteri 

Bahan uji dan Diameter Zona Hambat (mm) 

Ekstrak Etanol Daun 

Sirih Merah 

70 % 

Kloramfenikol: 

Ekstrak Etanol Daun 

Sirih Merah 70% 

(25:75) 

Kloramfenikol: 

Ekstrak Etanol Daun 

Sirih Merah 70% 

(50:50) 

Kloramfenikol: 

Ekstrak Etanol 

Daun Sirih Merah 

70 % (75:25) 

DMSO 

100 % 

Staphylococcus aureus 8 ± 2,5 10 ± 0 11 ± 0,66 12 ± 0,47 - 

Salmonella typhi 9 ± 0,94 10,3 ± 1,19 12 ± 1,02 14 ± 0,41 - 

Shigella dysenteriae 9 ± 0,47 9,3 ± 0,41 10,3 ± 0,7 12 ± 0,41 - 

 

Data kombinasi kloramfenikol : ekstrak etanol daun sirih merah terhadap 

Staphylococcus aureus menunjukkan diameter zona hambat yang paling tinggi yaitu        
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12 mm pada konsentrasi perbandingan (75% : 25%), pada bakteri Salmonella typhi 

diameter zona hambat yang paling besar yaitu 14 mm pada perbandingan konsentrasi   

(75% : 25%) dan pada bakteri Shigella dysenteriae didapatkan diameter zona hambat 

paling baik yaitu 12 mm yang diperoleh pada perbandingan (75% : 25%). Hasil uji tersebut 

menunjukkan bahwa kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah dan kloramfenikol 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus, Salmonella typhi dan 

Shigella dysenteriae. Hal ini dapat dilihat dari adanya zona jernih di sekitar disk.  

Data hasil perhitungan anova, diketahui bahwa p-value statistik uji F pada 

Staphylococcus aureus adalah 0,272 > 0,05 sedangkan bakteri Salmonella typhi dan 

Shigella dysenteriae adalah 0,016 < 0,05 dan 0,001 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pada bakteri Staphylococcus aureus tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

terhadap zona hambat yang dihasilkan pada masing-masing konsentrasi bahan uji, baik 

yang kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah dan kloramfenikol maupun        

konsentrasi tunggal ekstrak atau antibiotik, sedangkan bakteri Salmonella typhi dan 

Shigella dysenteriae menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap 

zona hambat yang dihasilkan pada masing-masing konsentrasi bahan uji. 

Hasil uji yang tidak sinergis ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 

berdasarkan kualitas ekstrak meliputi faktor nutrisi tempat tanaman tumbuh, lama 

penyimpanan ekstrak, tempat penyimpanan ekstrak, perbedaan sifat ekstrak dan antibiotik 

dalam membunuh bakteri. Kloramfenikol bersifat bakteriostatik atau menghambat 

pertumbuhan bakteri sedangkan ekstrak daun sirih merah memiliki banyak kandungan 

senyawa walaupun ada yang bersifat bakteriostatik namun ada senyawa yang bersifat 

bakterisid. Adanya perbedaan mekanisme tersebut mengakibatkan efek yang tidak sinergis 

setelah dilakukan kombinasi, karena senyawa yang bersifat bakterisid jika dikombinasikan 

dengan senyawa bakteriostatik, maka efek bakteriostatik akan menghentikan pertumbuhan 

sel bakteri, sehingga senyawa bakterisidal menjadi tidak aktif terhadap bakteri, karena 

senyawa bakterisidal dalam mekanisme aksinya memerlukan pertumbuhan 

mikroorganisme (Siswandono, 1995).  

 

Analisis Hasil KLT 

Kromatografi lapis tipis (KLT) ekstrak etanol daun sirih merah konsentrasi 70% 

menggunakan fase diam Silika GF254 dan fase gerak metanol : kloroform (1:39) v/v. 

Penggunaan fase gerak metanol : klorofom (1:39) karena memberikan hasil pemisahan 

yang terbaik untuk ekstrak etanol 70% daun sirih merah dibandingkan dengan fase gerak 
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yang lain. Analisis KLT digunakan untuk mengetahui kandungan senyawa kimia yang 

terdapat dalam ekstrak (Tabel 4). 

Tabel 4. Hasil Kromatografi Lapis Tipis Ekstrak Etanol Daun Sirih Merah dengan Fase Gerak 

Metanol-Kloroform (1:39) v/v dengan jarak Pengembangan 6 cm 

 

 

Rf (cm) 

Sebelum Di semprot Deteksi Pereaksi Semprot  

 

Senyawa  

Sinar UV (nm) FeCl3 Dragendorf Uap Amonia Sitoborat Vanilian H2SO4 

254 366 Vis Vis UV 366 Vis 

0,21 

0,41 

0,53 

0,61 

0,65 

0,75 

0,8 

0,88 

0,96 

Pem 

Pem 

- 

- 

- 

Pem 

- 

- 

- 

F.coklat 

- 

- 

F.merah 

F.merah 

F.merah 

- 

F.merah 

F.merah 

Hi-Co 

- 

- 

- 

- 

Coklat 

- 

- 

Hi-Co 

Hijau 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Hi-Co 

Coklat 

F.merah 

 F.merah 

- 

F.merah 

F.merah 

- 

F.merah 

- 

F.hitam 

Hi-Ku 

- 

Hi-Ku 

- 

- 

- 

- 

- 

Hi-Ku 

Fenolik 

- 

Terpenoid 

- 

- 

- 

- 

Alkaloid 

Alkakoid 

Keterangan:  F : Fluoresensi, Hi-Ku : Hijau ke kuningan, Hi-Co : Hijau ke coklatan, Me-Bi : 

Merah biru, Pem : Pemadaman, dan Vis : Visual.   

Hasil KLT kemudian dilihat pada sinar UV254 nm dan UV366 nm, lalu dideteksi 

dengan beberapa pereaksi penampak semprot seperti FeCl3, sitoborat, Dragendroff, dan 

vanillin H2SO4. Bercak yang terdeteksi ditentukan harga Rf dan penampakan warnanya, 

kemudian dicari harga Rf dengan mengalikan angka Rf dengan faktor 100 (h)            

(Stahl, 1985). Dari hasil KLT dapat diketahui beberapa senyawa yang terdapat didalam 

ekstrak diantaranya adalah senyawa fenolik yang terdeteksi dengan menggunakan pereaksi 

semprot FeCl3 yang secara visual akan memberikan warna hijau, biru, merah atau hitam 

(Harbone, 1996). Hasil pengamatan menunjukkan bercak warna hijau pada Rf 0.21 yang 

menandakan ekstrak etanol daun sirih merah mengandung senyawa fenolik. 

Senyawa flavonoid terdeteksi dengan menggunakan pereaksi semprot sitroborat, 

pada pengamatan akan memberikan fluorosensi kuning-kehijauan (Markham, 1988). Hasil 

pengamatan pada UV 366 nm tampak fluorosensi merah, sehingga sehingga belum dapat 

dipastikan apakah yang terdeteksi pada Rf 0,61 cm dan 0,65 cm adalah senyawa flavonoid. 

Senyawa alkaloid dideteksi dengan pereaksi semprot Dragendorff yang akan terlihat  

warna orange atau coklat. Hasil pengamatan menampakkan bercak berwarna coklat pada 

Rf 0,88 cm, dan 0,96 cm yang menunjukkan ekstrak etanol daun sirih merah mengandung 

sanyawa alkaloid. Terpenoid dapat dideteksi menggunakan pereaksi semprot Vanilin-

H2SO4 akan terlihat perubahan warna menjadi, merah, abu-abu, ungu, biru, hijau atau 

coklat-merah pada sinar tampak. Hasil pengamatan terdapat bercak berwarna coklat pada 
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Rf 0,53 cm yang menandakan ekstrak etanol daun sirih merah mengandung senyawa 

terpenoid (Wagner and Bladt, 1996). 

 

Uji Bioautografi 

Uji bioautografi digunakan untuk melihat golongan senyawa yang terdapat dalam 

ekstrak etanol daun sirih merah yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri.          

Pada uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sirih merah terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus, Salmonella typhi dan Shigella dysenteriae menunjukkan adanya 

zona hambat sehingga uji biautografi ini dilakukan untuk mengetahui golongan senyawa 

aktif yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. 

 Hasil uji bioautografi dengan pelarut metanol : kloroform (1:39) v/v pada ekstrak 

etanol daun sirih merah terhadap bakteri Staphylococcus aureus mendapatkan zona jernih 

pada Rf 0,21, 0,53, dan 0,96 (senyawa fenolik, terpenoid, dan alkaloid) sedangkan pada 

bakteri Salmonella typhi mendapatkan zona jernih pada Rf 0,53 dan 0,88 (senyawa 

terpenoid dan alkaloid) serta Shigella dysenteriae mendapatkan zona jernih pada Rf 0,21, 

0,53, dan 0,88 (senyawa fenolik, terpenoid, dan alkaloid). Hasil uji bioautografi ini setelah 

dibandingkan dengan hasil identifikasi KLT diketahui bahwa ekstrak etanol daun sirih 

merah mengandung senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

aureus, Salmonella typhi dan Shigella dysenteriae yaitu fenolik, alkaloid, dan terpenoid.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa : 

Kombinasi ekstrak etanol daun sirih merah dan kloramfenikol pada   perbandingan 

volume (25%:75%), (50%:50%), dan (75%:25%) memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus, dengan diameter zona hambat 10 mm, 11 mm, dan 12 mm, pada 

Salmonella typhi adalah 10,3 mm, 12 mm, dan 14 mm dan pada Shigella dysenteriae 

adalah 9,3 mm, 10,3 mm dan 12 mm. Hasil analisis dengan anova didapatkan p-value 

statistik uji F pada Staphylococcus aureus tidak signifikan sedangkan pada bakteri 

Salmonella typhi dan Shigella dysenteriae terdapat perbedaan yang signifikan.  

Hasil uji bioautografi menunjukkan bahwa senyawa yang memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Salmonella typhi dan Shigella 

dysenteriae adalah senyawa golongan fenolik, alkaloid, dan terpenoid. 
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Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang aktivitas antibakteri kombinasi 

ekstrak tanaman yang lain dengan antibiotik untuk diujikan terhadap bakteri agar 

didapatkan efek yang sinergis. 
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