
AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK  ETANOL KULIT 
BUAH TUMBUHAN SALA (Cynometra ramiflora L.) TERHADAP 
BAKTERI Staphylococcus aureus, Escherichia coli, DAN Klebsiella 

pneumoniae 
 
 

 
NASKAH PUBLIKASI 

 

 

 

 

 
Oleh : 

 

ANIES RINA YULIASTUTI 
K 100 090 168 

 
 
 
 
 

FAKULTAS FARMASI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

SURAKARTA 
2013 





1 
 

AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK  ETANOL KULIT BUAH 
TUMBUHAN SALA (Cynometra ramiflora L.) TERHADAP BAKTERI 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, DAN Klebsiella pneumoniae  
 

ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF ETHANOL EXTRACT OF SALA FRUIT 
LEATHER (Cynometra ramiflora L.) AGAINTS Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae AND Escherichia coli  
 

Anies Rina Yuliastuti, Haryoto dan Peni Indrayudha 
Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Jl.Ahmad Yani Tromol Pos I, Pabelan Kartasura Surakarta 57102 
 

ABSTRAK 
 

Tumbuhan Sala (Cynometra ramiflora L.) merupakan salah satu tanaman 
yang dapat digunakan untuk mengatasi gangguan kesehatan. Tumbuhan ini 
memiliki kandungan senyawa kimia berupa tanin, gum dan saponin. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit buah 
tumbuhan Sala terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Klebsiella 
pneumoniae.  

Ekstraksi kulit buah tumbuhan sala menggunakan metode maserasi dengan 
etanol 96%. Metode disk difusi (Kirby Bauer) digunakan dalam uji aktivitas 
antibakteri. Seri konsentrasi yang digunakan dalam pengujian terhadap ketiga 
bakteri adalah 2 mg/disk, 3 mg/disk, 4 mg/disk dan 5 mg/disk. KLT dengan fase 
diam silika gel GF 254 dan fase gerak kloroform : n-heksan (5:5) v/v. 

Hasil pengujian diperoleh bahwa ekstrak etanol kulit buah tumbuhan sala 
tidak memiliki aktivitas terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
dan Klebsiella pneumoniae dengan tidak adanya diameter zona hambat pada 
konsentrasi sampai 5 mg/disk. Hasil KLT menunjukkan ekstrak mengandung 
senyawa fenolik.  

 
Kata kunci :Cynometra ramiflora L, antibakteri, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, dan Klebsiella pneumoniae. KLT 
 

ABSTRACT 
 

Cynometra ramiflora L is a plant that can be used to overcome health 
problems. This plant contains a chemical compound tannin, gum and saponin. 
This study aims to determine the antibacterial activity of the ethanol extract of the 
fruit leather sala against Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and Klebsiella 
pneumoniae. 

The extraction of Sala fruit leather  carried out with maceration procedure 
and etanol 96% as a solvent. Disk diffusion (Kirby Bauer) methode performed to 
know antibacterial activity of extract. Series of concentration agains 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and Klebsiella pneumonia was 2 
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mg/disk, 3 mg/disk, 4 mg/disk and 5 mg/disk. Stationary phase TLC with silica gel 
GF 254 and mobile phase chloroform : n-hexane (5:5) v / v. 

Sala fruit peel ethanol extract had no activity against Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, and Klebsiella pneumoniae in the absence of inhibition 
zone diameter at concentrations up to 5 mg / disk. TLC results showed extract 
contains compounds called polyphenols and flavonoids. 

 
Keywords : Cynometra ramiflora L, antibacterial, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, and Klebsiella pneumoniae, TLC 
 
PENDAHULUAN 

Infeksi merupakan masalah yang paling banyak dijumpai pada kehidupan 

sehari-hari. Kasus infeksi disebabkan oleh bakteri atau mikroorganisme patogen, 

yang masuk ke dalam jaringan tubuh dan berkembang biak di dalam jaringan. Di 

antara bakteri yang dapat menyebabkan infeksi tersebut adalah Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, serta Klebsiella pneumonia (Jawetz et al., 2005), 

sehingga penggunaan antibakteri atau antiinfeksi masih paling dominan dalam 

pelayanan kesehatan untuk mengatasi masalh infeksi tersebut (Priyanto, 2008). 

Escherichia coli dapat menyebabkan infeksi pada traktus urinarius, juga 

dapat menyebabkan meningitis pada bayi prematur dan neonatal (Salle, 1961). 

Bakteri penyebab infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru adalah 

Klebsiella pneumoniae. Pada penderita diabetes dan penderita penyakit kronik 

paru-paru sangat mudah terserang Klebsiella pneumoniae karena lemahnya 

kekebalan tubuh (Brisse et al., 2009). 

Beberapa infeksi yang disebabkan oleh bakteri dapat diatasi dengan 

beberapa tanaman yang berkhasiat sebagai antibakteri. Beberapa macam 

tumbuhan dapat dimanfaatkan dalam berbagai pengobatan, salah satunya adalah  

Cynometra ramiflora L. Cynometra ramiflora L merupakan salah satu tanaman 

yang dapat digunakan untuk mengatasi gangguan kesehatan yang berpotensi 

sebagai antibakteri alami. Tumbuhan ini memiliki kandungan senyawa kimia 

berupa tanin, gum dan saponin (Khan et al., 2006). 

Tumbuhan Cynometra ramiflora L atau tumbuhan Sala di Indonesia 

terdapat di daerah Keraton Kasunanan Surakarta. Masyarakat belum banyak 

mengetahui tentang tumbuhan Sala yang dapat dimanfaatkan penggunaannya. 

Tumbuhan Cynometra rami flora L selain di Indonesia juga terdapat di daerah 
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negara Thailand, India, dan Bangladesh. Semua bagian dari tumbuhan Sala yang 

berada di atas tanah memiliki aktivitas antibakteri, sehingga dapat dimanfaatkan 

untuk pengobatan infeksi antibakteri (Aswal, 1996). Lakhsmi et al., 2010 

menyatakan bahwa bagian dari tumbuhan Sala yang berupa buah memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, dan 

Psudomonas aeruginosa. 

Berdasarkan uraian tentang aktivitas tumbuhan Sala maka penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui aktivitas antibakteri pada bagian lain tumbuhan Sala 

yaitu pada kulit buah terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan 

Klebsiella pneumonia.  

 

METODE PENELITIAN 

Alat : bejana maserasi, pengaduk kayu, penangas air, cawan porselen, vacum 

rotary evaporator (Heidolph EH-B®), neraca analitik (Precisa®), object glass, 

deck glass, penjepit, ose, mikroskop (Olympus®), pipet tetes, autoklaf, oven 

(MEMERT®), ose, inkubator (MEMERT®), batang pengaduk, cawan petri, 

mikropipet, blue tips, yellow tips, spreader glass, LAF (Astari Niagara 

International®), bunsen, bejana kromatografi, oven (MEMERT®), pipa kapiler, 

dan pinset. 

Bahan : kulit buah tumbuhan sala yang diperoleh dari Keraton Kasunanan 

Surakarta. Bahan penyari yang digunakan adalah etanol 96%, Bakteri 

Staphylococcus caureus, Escherichia coli dan Klebsiella pneumonia, dari 

Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Farmasi (UMS) dari  biakan murni dalam 

media Mueller Hinton, Media Mueller Hinton (MH), media Brain Heart Infusion 

(BHI), media KIA (Kligler Iron Agar), LIA (Lysin Iron Agar), MIO (Motility 

Indol Ornithine), media Brain Heart Infusion (BHI), standar Mc. Farland III 108 

CFU/ml, CMC-Na 0,5%, disk kosong, disk antibiotik (vancomisin, kloramfenikol, 

tetrasiklin, ampisilin dan eritromisin), silika gel GF254, kloroform : n-heksan 

(5:5) v/v, reagen semprot sitroborat, FeCl3, dan anisaldehid.  
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Cara Penelitian :  

Determinasi Tanaman 

Determinasi tanaman dilakukan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 

Pusat Penelitian Biologi Bogor. Hasil determinasi menyebutkan bahwa tumbuhan 

yang digunakan benar Cynometra ramiflora L. 

Penyiapan Bahan 

Buah utuh diambil kulitnya dan dicuci bersih dengan air mengalir, 

dikeringkan kemudian bahan ditumbuk kasar.  

Pembuatan ekstrak 

Tiga ratus gram serbuk kasar kulit buah tumbuhan sala ditempatkan dalam 

bejana maserasi dan ditambahkan etanol 96% sebanyak dua liter sampai simplisia 

terendam semua. Maserasi dilakukan selama 3 hari sambil sesekali diaduk. 

Penyaringan maserat dilakukan setelah 3 hari dengan kain flannel bersih sehingga 

didapatkan filtrat etanol. Remaserasi dilakukan dengan  perlakuan yang sama pada 

ampas yang telah disaring. Filtrat etanol dikumpulkan kemudian dipekatkan 

menggunakan vacuum rotary evaporator dan penangas air sehingga diperoleh 

ekstrak kental kulit buah Sala. 

Penyiapan inokulum bakteri  

Bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan Klebsiella pneumonia 

diambil dari stok bakteri menggunakan ose steril sebanyak satu mata ose dari stok 

suspensi bakteri. Ose digoreskan pada media MH dengan metode streak plate, 

diinkubasi pada 37o C selama 18-24 jam.  

Pembuatan suspensi bakteri dilakukan dengan mengambil satu ujung ose 

biakan (3-5 koloni bakteri), kemudian disuspensikan dalam media Brain Heart 

Infusion steril sebanyak 5 mL dan diinkubasi selama 2-5 jam pada 37o C. Hasil 

diambil sebanyak 200 µL dan disamakan kekeruhannya dengan standard Mc 

Farland 108 CFU/mL dengan penambahan normal salin atau NaCl 0,9%.  

Pembuatan larutan uji 

Pembuatan larutan stok 
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Larutan stok dibuat dengan cara menimbang ekstrak sebanyak 500 mg 

ditambah CMC Na 0,5% sampai volume 1 mL, sehingga diperoleh konsentrasi 

50%.  

Pembuatan seri konsentrasi 

Seri konsentrasi untuk uji bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli 

dan Klebsiella pneumoniae dari larutan stok 50% diambil sebanyak 400 µL, 600 

µL, 800 µL ,dan diencerkan sampai 1 mL dengan CMC Na 0,5%. Masing-masing 

seri konsentrasi diambil sebanyak 10 µL kemudian diteteskan pada paper disc dan 

dibiarkan mongering sehingga didapatkan seri konsentrasi sebesar 2 mg/disk, 3 

mg/disk, dan 4 mg/disk.  

Uji aktivitas antibakteri 

Media MH cair yang telah steril diukur dalam gelas ukur steril sebanyak 

20 mL dan dituang ke dalam cawan petri steril, kemudian dibiarkan memadat dan 

diinokulasi bakteri dengan konsentrasi 1,5 x 108 CFU/mL sebanyak 200 µL. 

Paper disc yang telah diberi seri konsentrasi ekstrak kulit buah tumbuhan sala 

diletakkan di atas media yang telah diinokulasi dengan bakteri. Dilakukan 

inkubasi pada 37o C selama 24 jam. Diameter zona hambat tiap seri konsentrasi 

ekstrak dihitung setelah diinkubasi 18-24 jam. Kontrol positif digunakan 

antibiotik kloramfenikol (30 µg/disk). Kontrol negatif yang digunakan adalah 

larutan CMC-Na 0,5% untuk masing-masing bakteri.  

Uji kandungan senyawa dengan kromatografi lapis tipis 

Penyiapan uji KLT 

Ekstrak etanol kulit buah tumbuhan sala sebanyak 500 mg dilarutkan 

dalam 1 mL pelarut metanol.  

Pemilihan dan optimasi fase gerak 

Optimasi fase gerak dilakukan dengan menggunakan campuran dua pelarut 

organik untuk mengetahui pemisahan yang terjadi secara optimal. Fase gerak 

yang digunakan dalam optimasi antara lain etil asetat : n-heksan (5 : 5) v/v, dan 

kloroform :  n-heksan (5 : 5) v/v untuk elusi KLT. 

Elusi 

Bejana kromatografi dijenuhkan terlebih dahulu dengan fase gerak yang 

akan dipakai dalam elusi. Plat silika GF254 diaktifkan dengan di oven pada suhu 
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110o C selama 1 jam. Sampel yang berupa ekstrak etanol kulit buah tumbuhan 

Sala ditotolkan dengan menggunakan pipa kapiler pada lempeng plat KLT dan 

dibiarkan mengering. Plat KLT dimasukkan pada bejana kromatografi yang telah 

jenuh dengan fase gerak. Setelah elusi selesai, plat diambil dan dikeringkan 

sampai fase gerak yang ada pada plat menguap dan mengering.  

 

Analisis Data 

Uji antibakteri 

Metode difusi digunakan untuk uji antibakteri. Aktivitas antibakteri 

diamati dengan mengukur diameter zona hambat yang dihasilkan ekstrak etanol 

kulit buah tumbuhan Sala.  

Analisis kandungan  ekstrak etanol kulit buah Cynometra ramiflora L. 

Analisis kandungan ekstrak etanol kulit buah tumbuhan Sala menggunakan 

KLT. Plat yang sudah dielusi dideteksi dengan sinar tampak, UV 254 nm, UV 366 

nm dan disemprot dengan pereaksi semprot, antara lain sitroborat pengamatan 

pada UV 366 nm untuk deteksi golongan senyawa flavonoid, FeCl3 untuk deteksi 

fenol, pereaksi anisaldehid untuk deteksi terpenoid (Wagner dan Bladt, 1996). 

Warna bercak yang ditimbulkan dihitung hRf-nya dan dibandingkan dengan 

pustaka. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Determinasi Tanaman 

Determinasi tanaman dimaksudkan untuk memastikan tanaman yang 

digunakan sebagai bahan penelitian adalah tanaman yang dimaksud. Hasil 

determinasi menunjukkan bahwa tanaman yang digunakan sebagai penelitian 

adalah benar spesies Cynometra ramiflora L. 

Ekstraksi 

Ekstraksi yang digunakan pada kulit buah tumbuhan sala adalah metode 

maserasi. Dipilih metode ini karena mudah dan sederhana dalam pengerjaannya, 

tetapi metode ini memiliki kelemahan yaitu terlalu membutuhkan waktu yang 

banyak dan kurang efektif dalam menyari zat aktif (Sarker, 2006).  

Cairan penyari yang digunakan dalam ekstraksi adalah etanol 96%. Etanol 

96% memiliki beberapa kelebihan antara lain relatif aman, memiliki efek 
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pengawetan, memiliki kemampuan menyari zat-zat yang bersifat polar hingga 

semipolar, seperti golongan polifenol dan triterpenoid (Andersen dan Markham, 

2006; Tiwari et al., 2011). Selain itu, kadar etanol yang tinggi dapat mudah 

menguap sehingga menguntungkan dalam proses pengeringan ekstrak (Tiwari et 

al., 2011). 

Dilakukan remaserasi (pengulangan maserasi) sampai tiga kali dengan 

tujuan untuk melarutkan senyawa yang belum terekstraksi sempurna. Maserat 

yang didapat diuapkan dengan evaporator dilanjutkan dengan penguapan pada 

waterbath. Kulit buah tumbuhan Sala kering sebanyak 300 g menghasilkan 

ekstrak kental seberat 5 g sehingga diperoleh rendemen sebesar 1,7 %.  

Uji Aktivitas Antibakteri 

Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode difusi disk. Metode ini 

digunakan untuk mengetahui aktivitas antibakteri terhadap zat aktif yang ada 

dalam ekstrak. Pengujian dengan metode difusi disk memiliki beberapa kelebihan 

antara lain mudah dalam pengerjaannya, tidak memerlukan peralatan khusus, dan 

relatif murah. Zat aktif ekstrak akan berdifusi secara pasif ke media yang 

diinokulasi bakteri. Zona bening mengindikasikan adanya penghambatan terhadap 

pertumbuhan bakteri. Zona yang terbentuk terdiri dari dua jenis yaitu radikal dan 

irradikal. Diameter zona hambat yang dibetuk semakin luas maka semakin besar 

aktivitas sebagai antibakteri.  

Konsentrasi ekstrak yang digunakan dalam pengujian terhadap S. aureus, 

E. coli, dan K. pneumoniae adalah 2 mg/disk, 3 mg/disk, 4 mg/disk dan 5 mg/disk 

dengan pengambilan 10 µL tiap disk. CMC Na 0,5% digunakan sebagai 

pensuspensi ekstrak. Media yang digunakan adalah Mueller Hinton dengan 

konsentrasi bakteri yang digunakan adalah 1,5 x 108 CFU/mL. Jumlah 

pengambilan suspensi bakteri sebanyak 200 µL untuk masing-masing bakteri. 

Pengujian menggunakan disk antibiotik kloramfenikol 30 µg /disk sebagai kontrol 

positif dan disk yang berisi CMC Na 0,5 % sebagai kontrol negatif. 
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Tabel 1. Hasil Uji Ekstrak Etanol Kulit Buah Tumbuhan Sala Terhadap Bakteri E.coli, 
K.pneumoniae, dan S.aureus 
 

 
 

Bakteri 

Bahan uji dan Diameter Zona Hambat (mm) 
 
Ekstrak etanol 

kulit buah 
tumbuhan sala  

2 mg/disk 

 
Ekstrak etanol 

kulit buah 
tumbuhan sala  

3 mg/disk 

 
Ekstrak etanol 

kulit buah 
tumbuhan sala  

4 mg/disk 
 

 
Ekstrak etanol 

kulit buah 
tumbuhan sala  

5 mg/disk 

 
 

CMC Na 0,5% 

Eschericia coli 6,00 ± 0,0 6,00 ± 0,0 6,00 ± 0,0 6,00 ± 0,0 6,00 ± 0,0 
Klebsiella pneumoniae  6,00 ± 0,0 6,00 ± 0,0 6,00 ± 0,0 6,00 ± 0,0 6,00 ± 0,0 
Staphylococcus aureus 6,00 ± 0,0 6,00 ± 0,0 6,00 ± 0,0 6,00 ± 0,0 6,00 ± 0,0 

 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstrak etanol 96% kulit buah 

tumbuhan sala pada rentang konsentrasi 2-5 mg/disk tidak memiliki aktivitas 

terhadap E. coli, S. aureus, dan K. pneumoniae. Hasil tersebut ditunjukkan dengan 

tidak adanya diameter zona hambat pada masing-masing pengujian ekstrak pada 

ketiga bakteri. Ekstrak etanol kulit buah tumbuhan sala tidak memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap pada bakteri Gram positif dan Gram negatif kemungkinan 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya ekstrak kulit buah yang digunakan 

dan susunan dinding sel bakteri Gram positif dan Gram negatif. Bakteri Gram 

positif memiliki lapisan dinding sel yang sangat tebal dan memiliki lapisan 

peptidoglikan yang tebal sehingga menyebabkan dinding sel bakteri sulit 

ditembuh oleh ekstrak (Pehlivanaglo & Yardimci, 2012). Pada dinding sel bakteri 

Gram negatif mampu menghasilkan membran biofilm, membran ini dapat 

menghalangi fagositosis dan menghalangi penetrasi oleh ekstrak sehingga 

menyebabkan bakteri Gram negatif kurang sensitif terhadap senyawa antibakteri 

(Chusnie dan Lamb, 2005) selain dari faktor susunan dinding sel tidak adanya 

aktivitas antibakteri kemungkinan disebabkan oleh ekstrak yang digunakan.  

Afjalus et al., (2013) menyebutkan ekstrak metanol kulit batang tumbuhan 

sala memiliki aktivitas antibakteri terhadap E. coli dan S. aureus, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan ekstrak etanol kulit buah tumbuhan sala menunjukkan 

tidak adanya aktivitas antibakteri terhadap E. coli, S. aureus, dan Klebsiella 

pneumoniae. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pelarut yang 

digunakan, bagian tanaman yang digunakan, dan asal tanaman.  

Afjalus et al., (2013) melakukan ekstraksi menggunakan pelarut metanol, 

sedangkan dalam penelitian ini penyari yang digunakan adalah etanol. Metanol 

lebih polar daripada etanol sehingga dapat menyari senyawa yang bersifat polar 
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lebih banyak (Tiwari et al., 2011). Bagian tanaman yang digunakan dalam 

penelitian Afjalus et al.,  (2013) berupa kulit batang, sedangkan penelitian ini 

menggunakan kulit buah tumbuhan sala yang lebih tipis dibandingkan dengan 

kulit batang tumbuhan sala sehingga kemungkinan senyawa yang terkandung 

dalam kulit buah sangat sedikit. Penelitian Afjalus et al., (2013) menggunakan 

tanaman sala yang berasal dari Bangladesh sedangkan penelitian ini menggunakan 

tumbuhan sala yang berasal dari Indonesia. Perbedaan yang ada dimungkinkan 

berasal dari unsur-unsur hara dan mineral yang dibutuhkan oleh tanaman berbeda 

pada negara asal tanaman.  

 

Kromatografi Lapis Tipis 

Analisis kromatografi lapis tipis digunakan untuk mengetahui senyawa  

yang terdapat dalam ekstrak etanol kulit buah tumbuhan sala. Ekstrak etanol kulit 

buah tumbuhan sala dilarutkan dalam metanol 1 mL. Ekstrak etanol kulit buah 

tumbuhan sala dengan konsentrasi 50% ditotolkan dengan pipa kapiler pada plat 

KLT. Optimasi fase gerak dilakukan terlebih dahulu untuk mengetahui pemisahan 

terbaik. Hasil optimasi fase gerak diperoleh kloroform : n-heksan (5:5). Bercak 

yang telah dielusi dengan fase gerak dideteksi dengan sinar UV (254 nm dan 366 

nm) dan pereaksi semprot yang spesifik. Senyawa fenol dapat dideteksi dengan 

pereaksi FeCl3 dimana akan dihasilkan bercak berwarna hitam, merah, hijau, ungu 

dan biru. Pereaksi semprot sitroborat pengamatan pada UV 366 nm untuk deteksi 

golongan flavonoid, pereaksi semprot anisaldehid untuk deteksi terpenoid 

(Wagner dan Bladt, 1996). 

Hasil KLT ekstrak etanol kulit buah tumbuhan Sala dengan fase gerak 

kloroform : n-heksan (5:5) v/v menunjukkan senyawa yang terkandung dalam 

ekstrak etanol kulit buah tumbuhan Sala adalah golongan fenolik. Hasil tersebut 

ditandai dengan deteksi reagen semprot FeCl3 sehingga terbentuk warna hitam 

setelah penyemprotan.  
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Tabel 2. Hasil uji kromatografi lapis tipis terhadap ekstrak etanol kulit buah  tumbuhan sala 
dengan fase gerak kloroform  : n-heksan  (5:5) dan fase diam Silica gel GF 254 (jarak elusi 6 
cm)  

No. Bercak Rf 

Sebelum semprot Pereaksi Semprot 

Senyawa 
UV 254 UV 366 

FeCl3 Sitroborat  

Visual UV 366 

1 0,74 Pemadaman  Hitam - - - 

2 0,48 - - - Biru tua - 

3 0,2 Pemadaman  - Hitam - Fenolik 

4 0,26  - Biru  - Kuning kehijauan  - 

 

Penelitian Khan dkk (2006) mengemukakan senyawa – senyawa yang 

terkandung dalam tumbuhan sala antara lain polisakarida, tanin, gum, dan 

saponin. Senyawa – senyawa tersebut berasal dari ekstrak tumbuhan Sala. Hasil 

KLT menunjukkan senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri adalah fenolik. 

Ajizah (2004) mengemukakan bahwa tanin dapat mengkerutkan dinding sel, 

mengganggu sel itu sendiri, sel tidak dapat melakukan aktivitas sehingga 

pertumbuhannya terhambat.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa : 

1. Ekstrak etanol kulit buah tumbuhan sala (Cynometra ramiflora L.) sampai 

kadar 5 mg/disk tidak memiliki aktivitas antibakteri terhadap Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, dan Klebsiella pneumoniae.  

2. Uji KLT menunjukkan adanya senyawa fenolik dalam kulit buah tumbuhan 

sala (Cynometra ramiflora L.) 

Saran 

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada ekstrak kulit buah tumbuhan 

Sala untuk mengetahui aktivitas yang lain pada kulit buah tumbuhan sala.  
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