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ABSTRAK 

 
 Infeksi disebabkan salah satunya oleh bakteri. Bakteri yang sering 

menimbulkan infeksi pada manusia antara lain adalah Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli dan Klebsiella pneumonia. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit batang tumbuhan Sala 
terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae 
serta bioautografi. 

 Ekstraksi kulit batang tumbuhan Sala menggunakan penyari etanol 96% 
dengan metode maserasi. Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi 
disk. Kadar ekstrak etanol yang digunakan adalah 2  mg/disk, 3 mg/disk, 4 
mg/disk, dan 5 mg/disk. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri ekstrak 
etanol kulit batang tumbuhan Sala terhadap Staphylococcus aureus dengan seri 
konsentrasi 2 mg/disk, 3 mg/disk, 4 mg/disk, dan 5 mg/disk menghasilkan rata-
rata zona hambat 6,66 mm, 7,11 mm, 7,66 mm, dan 8,99 mm. Sedangkan hasil 
terhadap Escherichia coli dengan seri konsentrasi 2 mg/disk, 3 mg/disk, 4 
mg/disk, dan 5 mg/disk menghasilkan rata-rata zona hambat 6,77 mm, 7,33 mm, 
7,99 mm, dan 9,11 mm, terhadap Klebsiella pneumoniae menghasilkan rata-rata 
zona hambat 9 mm (irradikal), 6,55 mm, 7,49 mm, dan 9 mm. Bioautografi 
kontak yang dilakukan menunjukkan bahwa senyawa yang beraktivitas sebagai 
antibakteri adalah fenol (Rf 0,0). 

 
Kata kunci : Cynometra ramiflora L, Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli, Klebsiella pneumonia, Antibakteri, Metode difusi 
 

ABSTRACT 
 

 Infections can caused by bacteria. Bacteria that often cause human 
infections include Staphylococcus aureus, Escherichia coli and Klebsiella 
pneumonia. This study aims to determine the antibacterial activity of the ethanol 
extract of the stem bark of plants Sala against Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae and bioautography. 
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 Sala bark extraction plant using penyari 96% ethanol by maceration 
method. Antibacterial activity test performed by disk diffusion method. Ethanol 
extract concentration used was 2 mg / disk, 3 mg / disk, 4 mg / disk, and 5 mg / 
disk.  
 Results of this study showed that the antibacterial activity of the ethanol 
extract of the stem bark of plants against Staphylococcus aureus Sala with a 
series of concentrations of 2 mg / disk, 3 mg / disk, 4 mg / disk, and 5 mg / disk 
produced an average of 6.66 mm zone of inhibition, 7.11 mm, 7.66 mm, and 8.99 
mm. While the outcome of Escherichia coli with a series concentration of 2 mg / 
disk, 3 mg / disk, 4 mg / disk, and 5 mg / disk produced an average inhibition zone 
6.77 mm, 7.33 mm, 7.99 mm, and 9.11 mm, against Klebsiella pneumoniae 
producing an average of 9 mm inhibition zone (irradikal), 6.55 mm, 7.49 mm, and 
9 mm. Contact bioautography conducted showed that the antibacterial active 
compound is phenol isn Rf (0,0). 
 
Keywords: Cynometra ramiflora L, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Klebsiella pneumonia, Antibacterial, diffusion methods 

 
 

PENDAHULUAN 

 Infeksi disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, protozoa dan beberapa 

kelompok minor lain seperti mikoplasma, riketsia dan klamidia. Bakteri yang 

sering menimbulkan infeksi pada manusia antara lain adalah Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae. Infeksi Staphylococcus 

aureus dapat menghemolisis darah dan plasma, dan dapat menyebabkan masalah 

pengobatan yang sulit (Jawetz et al., 2005).  

 Di dalam pengobatan infeksi dapat digunakan alternatif lain dengan 

menggunakan obat tradisional. Tumbuhan Sala (Cynometra ramiflora L.) adalah 

salah satu tanaman yang dapat digunakan dan dikembangkan sebagai antibakteri. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa tumbuhan Sala dari beberapa negara 

berpotensi sebagai antibakteri (Aswal et al., 1996 ; Laksmi et al., 2010). Semua 

bagian tumbuhan Sala kecuali akar memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus faecalis dan 

Pseudomonas aeruginosa (Aswal et al., 1996 ; Laksmi et al., 2010). Afjalus et al., 

(2013) menyebutkan bahwa kulit batang tumbuhan Sala memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 
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 Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dilakukan uji aktivitas antibakteri 

ekstrak etanol kulit batang tumbuhan Sala terhadap Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, dan Klebsiella pneumoniae. Ekstrak etanol kulit batang 

tumbuhan Sala diharapkan memiliki aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, dan Klebsiella pneumoniae dan mengetahui senyawa 

yang beraktivitas sebagai antibakteri. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat luas, sehingga 

dapat dikembangkan pemanfaatan obat tradisional khususnya kulit batang 

tumbuhan Sala sebagai antibakteri. 

 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat: Laminar Air Flow (Astari Niagara International), inkubator shaker (New 

Brunswick), Autoklaf (My Life), inkubator (Memmert), mikroskop (Olympus), 

alat vorteks, alat timbang (Precisa), dan alat-alat gelas. 

Bahan : Kulit batang tumbuhan Sala yang di ambil dari kraton surakarta, etanol 

96%, aquades steril, disc blank, disc antibiotic, media Brain Heart Infusion 

(Oxoid®), media Mueller Hilton (Oxoid®), cat Gram A, cat Gram B, cat Gram C, 

cat Gram D, DMSO (Merck®), media KIA, media LIA, media MIO, media MSA, 

NaCl (Merck®), reagen Kovac, Uji kromatografi lapis tipis yaitu fase diam silika 

gel GF 254, fase gerak yang digunakan etil asetat : n-Heksan (5:5 v/v). Pereaksi 

semprot menggunakan FeCl3 (fenol) anisaldehid dan sitroborat (Flavonoid). 

Bakteri uji Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae 

yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Farmasi Universitas 

Muhammadiyah surakarta. 

Jalannya Penelitian 

Determinasi Tanaman: Determinasi tanaman dilakukan oleh Bidang Botani Pusat 

Penelitian Biologi-LIPI Bogor. 

Penyiapan Bahan: Kulit batang tumbuhan Sala yang diambil dari lingkungan 

Keraton Surakarta Hadiningrat, Surakarta, Jawa Tengah dicuci sampai bersih agar 

tidak terdapat kotoran yang dapat mengganggu jalannya ekstraksi. Kulit batang 
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tersebut dikeringkan kemudian diserbuk. Serbuk dari simplisia kulit batang 

tumbuhan Sala digunakan untuk ekstraksi. 

Pembuatan Ekstrak Etanol Kulit Batang Tumbuhan Sala: Serbuk simplisia kulit 

batang tumbuhan Sala sebanyak 300 g direndam dengan 2.250 mL etanol 96% 

didalam bejana maserasi yang terlindung oleh cahaya matahari dan didiamkan 

selama 3 hari. Kemudian setelah 3 hari dilakukan penyaringan, dan dilakukan 

remaserasi 2 kali, selanjutnya dikumpulkan filtrat etanol yang didapat, kemudian 

dipekatkan dengan menggunakan vacum rotary evaporator dan waterbath. Hasil 

yang diperoleh ekstrak kental kulit batang tumbuhan Sala. 

Pengecatan Bakteri: Bakteri yang diambil satu ose yang telah dibebas lemakkan 

diratakan pada gelas objek. Cara pembebaslamakkan dilakukan dengan 

memanasinya diatas api bunsen hingga kering. Pada objek glass diteteskan 

formalin 1%, ditunggu 5 menit, setelah kering, preparat siap untuk dicat. Preparat 

yang telah siap dicat digenangi dengan cat Gram A selama 1-3 menit, cat 

kemudian dibuang tanpa melakukan pencucian dengan air. Setelah itu preparat 

ditetesi dengan cat Gram B selama 0,5–1 menit, kemudian cat dibuang dan dicuci 

dengan air bersih. Preparat digenangi cat Gram D selama 1-2 menit, dicuci dan 

dikeringkan pada suhu kamar. Kemudian preparat diperiksa dibawah mikroskop 

perbesaran 1000 kali dan pada degglassditambahkan minyak imersi. 

Uji Biokimiawi Pada Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae : Biakkan 

bakteri digoreskan pada media Kligler Iron Agar (KIA), Lysine Iron Agar (LIA) 

dan Motility Indol Ornithin (MIO), kemudian diinkubasi, dilihat hasilnya dan 

dibandingkan dengan tabel identifikasi Enterobacteriaceae secara biokimiawi. 

Uji Biokimiawi Pada Staphylococcus aureus : Staphylococcus aureus digoreskan 

pada agar garam manitol (Manitol Salt Agar = MSA), diinkubasi selama 18-24 

jam pada suhu 37ºC. Dilakukan pengamatan dengan mengamati perubahan warna 

pada media. 

Uji Sensitivitas Bakteri Terhadap Antibiotik : Sebanyak 200 µL Suspensi bakteri 

dengan konsentrasi 108CFU/mL diinokulasi pada media MH, disk antibiotik 

(eritromisin 15 µg, ampisilin10 µg, tetrasiklin30 µg, kloramfenikol 30 µg, dan 

vankomisin 30 µg) diletakkan diatasnya, diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 
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37˚C. Diukur diameter zona hambat pada disk antibiotik dan dibandingkan 

dengan standar resistensi bakteri terhadap antibiotik. 

Pembuatan Seri Konsentrasi Ekstrak Etanol Kulit Batang Tumbuhan Sala: Ekstrak 

etanol kulit batang tumbuhan Sala dibuat seri 20%, 30%, 40%, 50%. 

Uji Aktivitas Antibakteri Dengan Metode Kirby Bauer : Media yang digunakan 

adalah Mueller Hinton. Disterilkan media Mueller Hinton steril sebanyak 20 mL 

pada tiap petri dibiarkan memadat. Diambil 200µL suspensi bakteri 1,5 x 108 

CFU/mL digoreskan pada media Mueller Hinton (MH) dengan spreader glass 

steril. Paper disk diletakkan diatas media Mueller Hinton diisi dengan ekstrak 

etanol kulit batang tumbuhan Sala sebanyak 10 µL dari seri konsentrasi 20%, 

30%, 40%, dan 50%. Diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. Kontrol negatif 

yang digunakan adalah CMC Na 0,5% sedangkan kontrol positif adalah disk 

antibiotik kloramfenikol. 

Uji kandungan senyawa dengan KLT 

a. Penyiapan uji KLT 

 Ekstrak etanol kulit batang tumbuhan Sala ditimbang sebanyak 100 mg. 

Kemudian ekstrak dilarutkan dengan etanol 1000 µL. 

b. Pemilihan dan optimasi fase gerak 

 Fase gerak yang digunakan untuk melakukan elusi adalah n-heksan : etil 

asetat (5:5 v/v) Optimasi fase gerak dilakukan sampai didapatkan hasil pemisahan 

yang paling baik. 

c. Elusi 

 Bejana kromatografi dijenuhkan terlebih dahulu dengan fase gerak yang akan 

dipakai dalam elusi. Diaktifkan Plat silika GF254 dengan oven pada suhu 110oC 

selama 1 jam. Sampel yang berupa ekstrak etanol kulit batang tumbuhan Sala 

ditotolkan pada lempeng KLT dan dibiarkan mengering. Kemudian setelah kering 

dimasukkan plat pada bejana kromatografi yang telah jenuh dengan fase gerak. 

Diambil plat setelah elusi selesai, kemudian dikeringkan sampai fase gerak yang 

ada pada plat menguap dan mengering. 

Uji Bioautografi : Metode ini dilakukan dengan cara meletakkan plat KLT hasil 

elusi pada permukaan media MH dalam petri yang telah diinokulasi dengan 



 

 

6 
 

bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae 

sebanyak 200 µL selama 30 menit. Kemudian diinkubasi pada suhu 37oC selama 

24 jam. Bila bercak pada plat hasil elusi tersebut memiliki aktivitas antibakteri 

maka dengan adanya difusi golongan senyawa aktif akan terbentuk zona 

hambatan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Determinasi Tanaman : Determinasi tanaman pada penelitian ini dilakukan oleh 

Bidang Botani Pusat Penelitian Biologi-LIPI Bogor menunjukkan bahwa tanaman 

yang diidentifikasi adalah tumbuhan Sala (Cynometra ramiflora L.). 

Ekstraksi : Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk penyarian adalah 

metode maserasi. Hasil ekstrak etanol kulit batang tumbuhan Sala diperoleh 

rendemen sebesar 3,933%, yaitu dari 300 g simplisia kering kulit batang 

tumbuhan Sala menjadi 11,8 g ekstrak. 

Identifikasi Bakteri : Identifikasi ini dilakukan dengan cara pengecatan Gram 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Klebsiella 

pneumoniae. Hasil pengecatan Gram setelah diamati di bawah mikroskop 

menunjukkan bahwa bakteri Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae 

berbentuk batang, menyebar dan berwarna merah, hasil pengecatan Gram 

Staphylococcus aureus menunjukkan warna ungu, bentuk bulat dan bergerombol 

(Gambar 1). 

 

Gambar 1. Hasil pengecatan Gram bakteri Staphylococcus ureus berwarna ungu (A), 
Escherichia coli (B) dan Klebsiella pneumonia (C) berbentuk batang, menyebar dan 
berwarna merah. 

 
Identifikasi selanjutnya dilakukan uji biokimia Staphylococcus aureus dengan 

media MSA. Media MSA digunakan untuk melihat kemampuan memfermentasi 

manitol pada bakteri jenis Staphylococci, salah satunya adalah Staphylococcus 

aureus. Hasil yang diperoleh pada uji biokimia Staphylococcus aureus terjadi 
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perubahan warna menjadi kuning orange. Jawetz et al., (2005) menyatakan bahwa 

Staphylococcus aureus mampu memfermentasi manitol sehingga dapat mengubah 

warna media dari merah menjadi kuning. Dari hasil membuktikan bahwa yang 

digunakan untuk penelitian ini benar bakteri Staphylococcus aureus. 

Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae diuji biokimia pada media KIA, 

LIA, MIO. Pada uji identifikasi biokimiawi dengan media KIA (Kliger Iron 

Agar), diperoleh bagian tegak media terjadi perubahan warna dari warna orange 

menjadi warna merah, ini menunjukkan bakteri Escherichia coli dapat 

menfermentasi glukosa. Pada identifikasi dengan media KIA tidak menghasilkan 

gas H2S yang ditandai oleh tidak terdapat endapan hitam pada bagian bawah 

media.  

Uji pada media LIA menunjukkan hasil bahwa bakteri Escherichia coli tidak 

menyebabkan perubahan warna pada media, ini menunjukkan Escherichia coli 

tidak mampu memecah lisin, selain itu tidak terbentuknya endapan berwarna 

hitam pada dasar media, hal ini menunjukkan bahwa tidak terbentuknya H2S. 

Hasil uji pada media MIO tidak terjadi perubahan warna media, karena 

bakteri Escherichia coli tidak mampu memecah ornitin dan menunjukkan adanya 

pergerakan yang ditandai dengan adanya kabut berwarna abu-abu tua pada bekas 

tusukan ose. Jawetz et al., (2005) menyatakan bahwa Escherchia coli tidak 

memproduksi H2S, bersifat motil dan bisa memfermentasi glukosa. 

Identifikasi biokimiawi pada bakteri Klebsiella pneomoniae pada media KIA 

menunjukkan perubahan warna pada bagian dasar berwarna merah, bagian miring 

berwarna kuning, ini menunjukkan bahwa bakteri Klebsiella pneomoniae 

memproduksi gas, tetapi tidak memproduksi H2S. Pada media LIA hasil 

menunjukkan tidak adanya perubahan warna karena Klebsiella pneomoniae selain 

itu tidak terbentuknya endapan berwarna hitam pada dasar media, hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terbentuknya H2S.Hasil uji pada media MIO 

menunjukkan tidak adanya perubahan warna. Dari hasil uji biokimiawi bakteri 

Klebsiella pneumonia tidak bersifat motil, dan tidak memproduksi H2S. Jawetz et 

al., (2005) menyatakan bahwa bakteri Klebsiella pneumoniae tidak memproduksi 
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H2S, tidak bersifat motil, tidak memiliki aktivitas dekarboksilasi ornithine dan 

tidak memproduksi indol. 

 

 

 

 

Uji Sensitivitas Bakteri Terhadap Antibiotik : Hasil uji dari bakteri S.aureus 

menunjukkan sensitif terhadap antibiotik tetrasiklin, vancomisin, ampisilin, dan 

kloramfenikol, serta intermediet terhadap eritromicin. Hasil bakteri Escherichia 

coli menunjukkan sensitif terhadap antibiotik tetraksiklin, kloramfenikol, dan 

vancomisin, intermediet terhadap eritromisin. Hasil uji sensitif pada bakteri 

Klebsiella pneumoniae sensitif terhadap tetrasiklin, dan vancomisin. Intermediet 

terhadap eritromisin dan kloramfenikol, serta resisten terhadap ampisilin.

 
 

 

 
Uji Aktivitas Antibateri : Diameter zona hambat yang terbentuk pada aktivitas 

antibakteri dengan metode difusi Kirby Bauer menunjukkan adanya pengaruh 

ekstrak etanol kulit batang tumbuhan Sala terhadap pertumbuhan bakteri 

Kontrol  
MSA S.aureus 

a) S.aureus   b)Escherichia coli c)  Klebsiella pneumoniae 
   Gambar 2. Hasil uji sensitivitas bakteri 

Gambar 2. Hasil uji pada media MSA terhadap S.aureus, E. coli dan K. pneumoniae pada 
KIA, LIA, dan MIO 
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Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Klebsiella pneumoniae. Hasil uji 

dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit batang tumbuhan Sala terhadap 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Klebsiella pneumonia (n=3) 

Konsentrasi 

Rata-rata diameter 

zona hambatan 

(mm) pada S.aureus 

Rata-rata diameter 

zona hambatan (mm) 

pada Escherichia coli 

 

Rata-rata diameter 

zona hambatan (mm) 

pada Klebsiella 

pneumoniae 

2 mg/disk 6,66±0 6,77±0,19 
9±0** 

3 mg/disk 7,11±0,19 7,33±0,3 6,55±0,19 

4 mg/disk 7,66±0,33 7,99±0,57 7,49±0,16 

5 mg/disk 8,99±0,3 9,11±0,19 9±0 

Kloramfenikol 30 µg 

(K+) 

14,44±1,3 15,99±1,85 16,55±0,77 

CMC-Na 0,5% (K-) 0 0 0 

*diameter zona hambat termasuk diameter disk 6 mm. 
** = Zona irradikal 
 

Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit batang tumbuhan Sala 

terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Klebsiella pneumoniae 

menunjukkan pada rentang konsentrasi 2 mg/disk, 3 mg/disk, 4 mg/disk dan 5 

mg/disk mampu menghasilkan diameter zona hambat. Hasil uji ekstrak etanol 

kulit batang tumbuhan Sala terhadap Klebsiella pneumoniae pada konsentrasi 2 

mg/disk menunjukkan adanya zona irradikal dengan diameter 9±0 mm. Bila 

dibandingkan dengan konsentrasi 3 mg/disk, dan 4 mg/disk dengan diameter zona 

hambat berturut-turut 6,55±0,19 mm, dan 7,49±0,16 mm menunjukkan adanya 

penurunan diameter zona hambat. Akan tetapi pada konsentrasi tersebut 

menghasilkan zona hambat yang radikal menunjukkan adanya peningkatan 

aktivitas antibakteri. 

Ektrak etanol kulit batang tumbuhan Sala memiliki aktivitas antibakteri 

terbesar dengan diameter zona hambat 8,99±0,3 mm terhadap Staphylococcus 

aureus, zona hambat 9,11±0,19 mm terhadap Escherichia coli, dan zona hambat 

9±0 mm terhadap Klebsiella pneumoniae. Semakin besar konsentrasi ekstrak 
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etanol kulit batang tumbuhan Sala, maka semakin besar aktivitas antibakterinya. 

Hal ini disebabkan karena kuantitas senyawa aktif makin besar sehingga 

kemampuan ekstrak etanol kulit batang tumbuhan Sala dalam menghambat 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Klebsiella pneumoniae juga 

semakin besar. 

Diameter zona hambat dari disk yang berisi ekstrak etanol kulit batang 

tumbuhan Sala dibandingkan dengan zona hambat yang terdapat pada kontrol 

positif yaitu kloramfenikol dan kontrol negatif CMC-Na 0,5%. Kontrol positif 

yang digunakan dengan konsentrasi 30 µg/disk. Diameter zona hambat 

kloramfenikol terhadap Staphylococcus aureus adalah 14,44±1,3 mm, terhadap 

Escherichia coli 15,99±1,85 mm, dan Klebsiella pneumoniae 16,55±0,77 mm. 

Bila diameter zona hambat ekstrak etanol kulit batang tumbuhan Sala 

dibandingkan dengan zona hambat kontrol positif maka zona hambat ekstrak 

etanol kulit batang tumbuhan Sala terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia 

coli, dan Klebsiella pneumoniae lebih kecil. Akan tetapi ekstrak etanol kulit 

batang tumbuhan Sala memiliki potensi sebagai antibakteri karena mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan 

Klebsiella pneumoniae yang ditunjukkan dengan adanya zona hambat radikal di 

sekitar disk. Bila dibandingkan dengan penelitian Afjalus., et al  (2013) ekstrak 

metanol kulit batang tumbuhan Sala mampu menghambat pertumbuhan 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli pada konsentrasi 0,25mg/disk dan 0,5 

mg/disk dengan zona hambat berturut-turut 10 mm dan 15 mm terhadap 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 9 mm dan 12 mm, sedangkan 

terhadap Klebsiella pneumoniae belum dilakukan penelitian. Hasil penelitian 

tersebut mununjukkan efektivitas antibakteri yang berbeda-beda. Hal ini 

dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas antibakteri antara 

lain metabolik bakteri, asal tanaman, masa inkubasi, besarnya inokulum, dan 

penyari yang digunakan (Tiwari dkk, 2011). 
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A    B   C 

Gambar 3. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Kulit Batang Tumbuhan Sala  
terhadapStreptococcus aureus(A),  Escherichia coli (B), dan Klebsiella pneumonia(C). 

Kromatografi Lapis Tipis : Hasil uji KLT ekstrak etanol kulit batang 

tumbuhan Sala diduga mengandung fenolik dengan ditandai warna hitam pada 

bercak. Pada penelitian Khan (2006) dan Afjalus (2013) ekstrak kulit batang 

tumbuhan Sala mengandung senyawa tanin dari golongan fenolik. Pada penelitian 

ini tidak dilakukan uji lebih spesifik untuk mendeteksi senyawa tanin pada 

golongan fenolik. 

 
Gambar 4.  Kromatografi Lapis Tipis Ekstrak Etanol Kulit Batang Tumbuhan Sala 
Keterangan gambar: 
Fase diam : silika GF 254 nm 
Fase gerak : Heksan:Etil asetat (5:5 v/v) 
A : UV 254 nm B : UV 366 nm C : Anisaldehid D : FeCl3 E : Sitroborat 
Tabel 3. Hasil uji kromatografi lapis tipis terhadap ekstrak etanol kulit batang tumbuhan Sala 
dengan fase gerak n- heksan : etil asetat (5:5) dan fase diam Silica gel GF 254 (jarak elusi 6 cm). 

No 
Rf UV 254 

UV 
366 

Pereaksi Semprot Senyawa 

Ber
cak 

 
   

Anisal 
Dehid 

FeCl3 
Sitroborat 
– UV 366 

 

1 0,0 Pemadaman Hitam Coklat 
muda 

Hitam  Hitam Fenol 

2 0,21 - - - - Biru 
tua 

- 

3 0,36 Pemadaman - - - - - 
4 0,96 - Biru - - Biru - 
        

 

Uji Bioautografi :Metode bioautogari yang digunakan adalah bioautografi kontak.  
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Gambar 5. Hasil Bioautografi ekstrak etanol kulit batang tumbuhan Sala terhadap S.aureus 
(A), Escherichia coli (B),dan Klebsiella pneuminiae (C) 

Hasil dari uji bioautografi terhadap terhadap Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, dan Klebsiella pneuminiae didapatkan zona jernih pada daerah 

totolan yaitu zona radikal. Zona radikal merupakan suatu daerah disekitar disk 

yang tidak ditemukan adanya pertumbuhan bakteri. Zona radikal ditunjukkan pada 

Rf (0,0), dari hasil deteksi senyawa menggunakan reagen semprot FeCl3 pada Rf 

(0,0) diduga senyawa fenolik. Ekstrak etanol kulit batang tumbuhan Sala yang 

diduga memiliki aktivitas antibakteri adalah fenolik. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

1. Ekstrak etanol kulit batang tumbuhan Sala memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan Klebsiella 

pneumoniae. 

2. Senyawa yang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae merupakan golongan 

fenolik. 

 

SARAN 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut aktivitas antibakteri ekstrak etanol 

kulit batang tumbuhan Sala menggunakan metode dilusi padat dengan 

melihat Kadar Hambat Minimum (KHM) dan Kadar Bunuh Minimum 

(KBM) 
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2.   Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat senyawa pada golongan 

fenol yang memiliki aktivitas antibakteri. 

3. Perlu dilakukan pemilihan fase gerak dan fase diam yang sesuai untuk 

memisahkan senyawa yang terdapat pada ekstrak etanol kulit batang 

tumbuuhan Sala. 
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