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ABSTRAK 

 
Minyak atsiri kemangi memiliki aktivitas antibakteri terhadap Salmonella thypi. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui efek antibakteri kombinasi streptomisin atau amoksisilin dengan minyak atsiri 
kemangi terhadap bakteri Salmonella thypi. Dipilihnya Salmonella typhi sebagai bakteri uji karena bakteri ini 
dapat menyebabkan demam tifoid yang angka kejadiannya cukup tinggi di Indonesia. Minyak atsiri kemangi 
diperoleh dengan cara mendestilasi herba segar kemangi dengan destilasi uap-air. Dilakukan uji  tetapan fisik 
minyak atsiri dengan dua pengujian, yaitu indeks bias dan berat jenis. Uji aktivitas antibakteri menggunakan 
metode disk difusi, dengan cara menjejerkan disk antibiotik dengan disk minyak atsiri kemangi murni dengan 
jarak 24,5 mm (kombinasi minyak atsiri dengan streptomisin) dan 35,5 mm (kombinasi minyak atsiri dengan 
amoksisilin). Parameter yang digunakan adalah mengetahui nilai diameter zona hambat pada uji aktivitas 
antibakteri. Minyak atsiri yang diperoleh dari 1 kg tangkai dan daun kemangi segar sebanyak 1,041 
mL (rendemen 0,0967 % b/b). Indeks bias minyak atsiri 1,488 dan berat jenis 0,9292 g/mL. Efek 
antibakteri kombinasi amoksisilin dengan minyak kemangi terhadap Salmonella thypi bersifat 
indifferent dengan zona hambat 24,25 mm, sama dengan efek antibakteri yang dihasilkan oleh 
kombinasi streptomisin dengan minyak kemangi terhadap Salmonella thypi, yaitu bersifat indifferent 
dengan zona hambat 12,75 mm. 

 
Kata kunci : Antibakteri, Ocimum basilicum L, Salmonella thypi, Amoksisilin, Streptomisin 

 
ABSTRACT 

  
Essential Ocimum basilicum L oil has antibacteria activity to Salmonella thypi. The purpose of 

research is to know the antibacteria effect combined streptomycin or amoxicillin with essential Ocimum 
basilicum L oil to Salmonella thypi. Salmonella thypi  had choosen as a bacteria for the evaluation as it induced 
typhoid  fever which the number of accurrence is high enough in Indonesia. Essential Ocimum basilicum L oil 
obtained by distilling fresh herbs basil with steam-distilled water. Tested the physical constants assential oil with 
two examiners, refraction index and specific gravity. Test of antibacteria activity use disk diffusion method, by 
lining antibiotic disk with basil assential oil disk with distance 24,5 mm (combination of essential oil with 
streptomycin) and 35,5 mm (combination of essential oil with amoxicillin). The parameter which is used is to 
know the value of inhibition zone diameter in antibacteria activity test. Essential Ocimum basilicum L oil which 
obtainable from 1 kg fresh Ocimum basilicum L as much as 1,041  mL, with 0,0967 % b/b rendemen. Index 
refraction of assential oil is 1,488 and specific gravity is 0,9292 g/mL. Based on the result of antibacteria 
activity test, it can be concluded that the combination of amoxicillin or streptomycin with Essential Ocimum 
basilicum L oil have antibacteria effect to Salmonella thypi which the character is indifferent  in amoxicillin and 
streptomycin, with inhibition zone 24,25 mm in amoksisillin combain Essential Ocimum basilicum L oil and 
12,75 mm in streptomycin combain Essential Ocimum basilicum L oil.  
 
Key words : Antibacteria, Ocimum basilicum L., Salmonella thypi, Amoxicillin, Streptomycin 
 

PENDAHULUAN 

 Infeksi merupakan keadaan masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh, yang 

kemudian berkembang biak dan menimbulkan penyakit (Bambang, 2001). Mikroorganisme 
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terdiri dari bakteri, fungi, dan protozoa (Pratiwi, 2008). Mikroorganisme tersebut dapat 

menyebabkan infeksi. Kebanyakan penyakit infeksi bakteri disebabkan oleh kelompok bakteri 

enterik, yaitu Gram negatif, aerobik, dan motil, contohnya adalah Salmonella thypi 

(Tambayong, 2000). Demam tifoid adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella 

thypi dengan karakteristik demam, sakit kepala dan ketidaknyamanan abdomen, berlangsung 

lebih kurang 3 minggu (Purwanto, 2009). Antibiotika secara umum digunakan dalam 

pengobatan infeksi bakteri (Jawetz et al., 2001). 

Ada beberapa tanaman obat yang telah diteliti mempunyai efektifitas sebagai 

antibakteri. Salah satu tanaman obat yang digunakan sebagai antibakteri adalah tanaman 

kemangi (Ocimum basilicum L.) (Maryati et al., 2007). Di masyarakat, kemangi sejak dahulu 

sudah digunakan untuk mengobati berbagai penyakit seperti perut kembung atau masuk 

angin, demam, melancarkan ASI, rematik, sariawan dan juga sebagai antijamur 

(Sastroamidjojo, 2001). Kemangi juga sudah terbukti mempunyai efek antibakteri terhadap 

Salmonella thypi (Depkes, 2006). Minyak atsiri kemangi mempunyai kandungan senyawa 

dominan seperti linalool, metilklavikol (estragol), 1-8 sineol, eugenol, terpineol, geraniol 

(Sastroamidjojo, 2001). Kandungan tersebut banyak dimanfaatkan sebagai antibakteri. 

Mengkombinasikan antibiotik dengan tanaman kemangi merupakan salah satu solusi 

menanggulangi terjadinya resiko resistensi. 

Streptomisin merupakan antibiotik golongan aminoglikosida, antibiotik ini bekerja 

dengan cara menghambat sintesis protein (Pratiwi, 2008). Streptomisin memiliki peran yang 

sangat penting dalam pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri Gram negatif 

(Salmonella thypi) (Nattadiputra, 2009). Antibiotik amoksisilin adalah antibiotik golongan 

penisilin (Pratiwi, 2008). Antibiotik ini bekerja dengan cara menghambat pembentukan 

mukopeptida yang diperlukan untuk sintesis dinding sel bakteri (Depkes, 2007). Obat ini 

sangat efektif terhadap bakteri Gram negatif (Chaidir, 2009). 

Terapi kombinasi dapat digunakan untuk memperluas spektrum antibakteri, 

mencegah munculnya mutan yang resisten, meminimalisasi toksisitas, dan memperoleh 

aktivitas antibakteri yang sinergis (Aiyegoro et al., 2009). Kombinasi antara antibiotik dan 

tanaman tradisional dapat bermanfaat (bersifat sinergis atau interaksi secara adisi) atau 

merusak (bersifat antagonis atau beracun) pada terapi antibakteri (Adwan dan Mhanna, 2008). 

Kombinasi dari agen yang menunjukkan sinergis dapat berpotensi untuk meningkatkan 

penyembuhan bagi pasien yang mengalami resistensi antibiotik (Aiyegoro et al., 2011). 

Berdasarkan uraian tersebut maka menarik jika dilakukan penelitian untuk mengetahui 
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potensi antibakteri kombinasi streptomisin dan amoksisilin dengan minyak atsiri kemangi 

(Ocimum basilicum L.) terhadap Salmonella thypi. 

METODE PENELITIAN 

Alat dan Bahan 

Alat : Alat yang digunakan dalam penelitian adalah seperangkat alat destilasi, 

kompor gas, autoklaf (My Life), oven (Memmert), alat-alat gelas (Iwaki-pyrex), LAF 

(Laminar Air Flow) (Astari Niagara), neraca analitik (Precisa), vortex (Thermolyne 

Corporation), inkubator (Memmert), shaker (New Brunswick Scientific). 

Bahan : Bahan yang digunakan adalah tangkai dan daun kemangi segar, akuades, 

bakteri  Salmonella thypi, disk antibiotik amoksisillin, disk antibiotik streptomisin, disk 

kosong, media BHI (Brain Heart Infusion) (Oxoid), media MH (Mueller Hinton) (Oxoid), 

media KIA (Kligler Iron Agar) (Oxoid),  media LIA (Lysine Iron Agar) (Oxoid), media MIO 

(Motility Indol Ornithine) (Mereck), larutan salin (NaCl) (Otsuka), cat Gram A, cat Gram B, 

cat Gram C, cat Gram D, standar Mc. Farland (1,5x108 CFU/mL). 

Determinasi Tanaman 

Determinasi tanaman dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Farmasi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan menggunakan buku acuan Flora of Java 

karangan Backer dan Van den Brink (1965). Determinasi ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa tanaman yang digunakan adalah tanaman kemangi. 

Penyiapan Bahan 

Daun dan tangkai kemangi dipisahkan dari bagian lainnya, kemudian dicuci bersih 

dengan menggunakan air mengalir, ditiriskan, diangin-anginkan, dan dipotong-potong.   

Ekstraksi Minyak Atsiri 

Ekstraksi minyak atsiri dilakukan dengan metode destilasi uap dan air. Herba 

kemangi yang sudah dicuci bersih diletakkan di atas angsang yang terletak beberapa 

sentimeter di atas permukaan air dalam ketel penyulingan dan dihubungkan dengan 

pendingin. Kompor dinyalakan untuk memanaskan ketel dan air  dialirkan dari kran ke alat 

pendingin. Suhu diatur sedemikian rupa sehingga destilat yang keluar dapat menetes  dengan 

teratur. Minyak yang keluar ditampung, destilasi diakhiri ketika volume minyak atsiri sudah 

tidak bertambah, kemudian minyak atsiri dipisahkan dari air dengan corong pisah dan disaring 

dengan natrium sulfat anhidrat yang telah dioven selama 1 jam  pada suhu 100ºC. Minyak 

atsiri yang telah diperoleh disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, terlindung dari cahaya. 
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Preparasi media 

Media yang digunakan telah tersedia dalam kemasan, sehingga dalam pembuatannya 

hanya dengan cara melarutkan media dalam akuades sesuai dengan instruksi yang terdapat 

pada masing-masing kemasan. Media yang telah dilarutkan, disterilisasi dalam autoklaf pada 

suhu 121ºC selama lebih kurang 20 menit, setelah itu media dituang sebanyak 20 mL dalam 

cawan petri dan didiamkan pada suhu kamar hingga memadat. 

Pembuatan Suspensi Bakteri 

Bakteri Salmonella thypi diambil dengan ose steril digoreskan secara streak plate 

pada media agar MH (Mueller Hinton),  kemudian diinkubasi pada suhu 37ºC selama 24 jam. 

Koloni bakteri Salmonella thypi yang tumbuh disimpan pada suhu 4ºC. Kemudian mengambil 

koloni bakteri dari biakan bakteri pada media padat MH (Mueller Hinton) ke dalam 2 ml BHI 

cair,  menghomogenkan dengan menggunakan shaker ± 2 jam kemudian disamakan dengan 

standar Mc. Farland (1,5x108 CFU/mL) sampai mempunyai kekeruhan yang sama. 

Uji Aktivitas Antibakteri  

Cawan petri steril diisi 20 mL media MH (Mueller Hinton) dan didiamkan kurang 

lebih 20 menit sampai memadat. Suspensi bakteri dengan konsentrasi 1,5 x 108 CFU/mL 

sebanyak 300 µL dituangkan di atas media MH (Mueller Hinton) yang telah memadat dan 

diratakan menggunakan spreader glass steril kemudian didiamkan selama 3-15 menit. Disk 

minyak atsiri 15 µL/disk bersama dengan disk streptomisin atau amoksisilin diletakan pada 

media MH (Mueller Hinton) secara sejajar. Jarak antara disk minyak atsiri dan antibiotik 

adalah penjumlahan dari diameter zona hambat minyak atsiri yang diperoleh dari uji 

pendahuluan dan diameter zona hambat antibiotik yang didapat dari uji sensitifitas (Verma, 

2007). Cawan petri diinkubasi pada suhu  37ºC selama 18-24 jam, dengan posisi tutup cawan 

di bawah dan tidak boleh ditumpuk lebih dari lima cawan, selanjutnya diamati zona hambat 

yang terjadi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Destilasi 

Metode destilasi yang digunakan adalah  destilasi uap dan air. Destilasi uap dan air 

merupakan metode pemisahan minyak atsiri yang dilakukan dengan cara memanaskan bagian 

tanaman yang menghasilkan minyak atsiri dengan menggunakan uap air basah. Metode 

destilasi uap dan air dipilih karena prosesnya sederhana, cocok untuk bahan yang tahan 

pemanasan dan bahan dalam jumlah kecil (Sastroamidjojo, 2004). Tangkai dan daun kemangi 

segar sebanyak 1 kg diperoleh minyak atsiri sebanyak 1,041 mL (rendemen 0,0967 % b/b). 
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Identifikasi Bakteri 

Identifikasi bakteri dilakukan dengan pengecatan Gram. Berdasarkan hasil 

pengecatan Gram, Salmonella thypi merupakan bakteri Gram negatif yang berwarna merah 

dan berbentuk batang. Dinding sel bakteri Gram negatif banyak mengandung lipopolisakarida 

(Jawetz et al., 2007). Perubahan warna merah ini terjadi karena bakteri tersebut tidak tahan 

terhadap alkohol dan mengikat cat Gram D (safranin). Warna  cat  bakteri Gram negatif yang 

sebelumnya telah dilunturkan oleh cat Gram C sehingga bakteri tidak berwarna lagi dan akan 

mengikat warna cat gram D sehingga terlihat berwarna merah. 

Selain dilakukan identifikasi bakteri dengan pengecatan Gram, dilakukan juga 

identifikasi bakteri dengan uji biokimiawi yaitu menggunakan media KIA, LIA, dan MIO. 

Identifikasi bakteri dengan uji biokimiawi yaitu menggunakan media KIA, LIA, dan MIO. 

Identifikasi pada media KIA bertujuan untuk mempelajari reaksi bakteri terhadap komponen 

penyusun media dan untuk melihat produksi asam yang ditandai oleh adanya perubahan 

warna merah menjadi kuning pada daerah tusukan (butt). Pengamatan pada media KIA 

menunjukkan terjadinya perubahan warna dari merah menjadi kuning pada bagian tegak, hal 

ini disebabkan oleh adanya asam sebagai produk pemecahan laktosa. Sedangkan pada bagian 

miring media KIA berwarna merah yang menunjukkan reaksi alkali. Perbedaan warna pada 

daerah miring dan tegak pada media KIA ini diakibatkan karena kondisi media yang berbeda, 

yaitu suasana aerob (kontak langsung dengan udara) pada daerah miring (slant) media dan 

suasana anaerob (tidak kontak dengan udara) pada daerah tusukan (butt) media. Pada uji KIA 

juga terdapat gas H2S yang ditandai dengan terbentuknya warna hitam diantara daerah miring 

(slant) dan daerah tusukan (butt). 

Identifikasi pada media LIA bertujuan untuk mengetahui sifat bakteri dalam 

menghasilkan H2S dan kelakuan bakteri terhadap lisin. Hasil menunjukkan bahwa warna 

media yang tetap ungu pada bagian tegak (bersifat alkali), menunjukan bahwa Salmonella 

thypi mampu mendekarboksilasi lisin dan menghasilkan gas H2S yang ditandai dengan 

terbentuknya warna hitam pada daerah tusukan (butt). 

Identifikasi pada media MIO dilakukan untuk mengetahui reaksi terhadap ornitin, 

pergerakan bakteri, dan kemampuan menghasilkan indol. Hasil pengamatan pada media MIO 

terlihat adanya 2 bagian yang atas berubah menjadi ungu (basa)  menunjukan bahwa 

Salmonella thypi mampu mendekarboksilasi ornitin dan bagian bawah berwarna kuning 

(asam). Motilitas positif dengan ditandai terbentuknya kabut ditengah media. Hasil dari 

identifikasi bakteri dengan menggunakan media KIA, LIA, dan MIO menunjukkan bahwa 
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bakteri yang digunakan adalah Salmonella thypi dengan karakter yang sama dengan standar 

yaitu bersifat motil, dapat bereaksi asam pada daerah anaerob dan bereaksi alkali pada daerah 

aerob media KIA, menghasilkan gas H2S pada media LIA dan KIA dengan ditandai adanya 

warna hitam pada daerah tusukan, dan mampu mendekarboksilasi ornitin pada media MIO 

(Jawetz et al., 2001).   

 

Gambar 1. Identifikasi bakteri dengan uji KIA, LIA , dan MIO dengan tabung 
(A)sebagai kontrol, dan tabung (B) sebagai sampel 

 
Tabel 1. Hasil uji biokimiawi Salmonella thypi 

Media Literatur Hasil 
KIA H2S (+) 

Slant Red (Alkali) 
Butt Yellow (Acid) 

H2S (+) Black 
Slant Red (Alkali) 
Butt Yellow (Acid) 

LIA H2S (+) 
Purple (Alkali) 

H2S (+) Black 
Purple (Alkali) 

MIO Purple (Alkali) 
Motilitas Ornitin (+) 

Purple (Alkali) 
Kabut putih 

 
 
Uji Sensitivitas Antibakteri 

Uji sensitivitas bakteri dilakukan dengan metode difusi cakram  menggunakan 

berbagai antibiotik, yaitu streptomisin (S), sefalotin (KF), trimetropim-sulfametoksazol 

(SXT), amoksisilin (AML), amikasin (AK), dan gentamisin (CN). Media yang digunakan 

adalah MH (Mueller Hinton) yang telah diinokulasikan suspensi bakteri 1,5x108 CFU/mL 

sebanyak 300 µL. Berdasarkan hasil uji sensitifias Salmonella thypi, terdapat zona hambat 

pada disk antibiotik streptomisin (S), sefalotin (KF), trimetropim-sulfametoksazol (SXT), 

amoksisilin (AML), amikasin (AK), dan gentamisin (CN) dengan diameter berturut-turut 13 

mm , 21 mm, 31,3 mm, 24 mm, 22 mm, dan  19,7 mm  sehingga dapat dinyatakan Salmonella 

thypi sensitif  terhadap antibiotik, sefalotin (KF), trimetropim-sulfametoksazol (SXT), 

amoksisilin (AML), amikasin (AK), gentamisin (CN) dan bersifat intermediet terhadap 

streptomisin (S). 

 

LIA MIKIA

B A A B A B 
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Tabel 2. Hasil uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik 
Disk Antibiotik Diameter 

zona hambat 
(mm) 

Interpretasia  
 Resistensi Intermediet Sensitif Keterangan 

Streptomisin (S) 13 ≤11 12-14 ≥15 Intermediet 
Sefalotin (KF) 21 ≤16 15-17 ≥18 Sensitif 
Trimetropim-
Sulfametoksazol (SXT) 

31,3 ≤10 11-15 ≥16 Sensitif 

Amoksisilin (AML) 24 ≤11 14-17 ≥18 Sensitif 
Amikasin (AK) 22 ≤14 15-17 ≥17 Sensitif 
Gentamisin (CN) 19,7 ≤11 13-14 ≥15 Sensitif 

                 Keterangan : Diameter zona hambat termasuk diameter disk (6mm), b: CLSI (2007) 
 
 

 
Gambar 2. Hasil uji sensitivitas bakteri Salmonella thypi (A dan B) terhadap streptomisin (S), sefalotin (KF), 

trimetropim-sulfametoxazol (SXT), amoksisilin (AML), amikasin (AK), dan gentamisin (CN) 
 

Uji Pendahuluan  

Minyak atsiri kemangi dibuat seri konsentrasi 2,5%, 5%, 7,5%, 10%, 15%, 25%, 

35%, 45% dalam pelarut etil asetat dan minyak atsiri 100%. Masing-masing konsentrasi 

tersebut dihasilkan zona hambat secara berturut-turut dari konsentrasi terkecil 8,67 mm, 9 

mm, 8,67 mm, 9,5 mm, 9,33 mm, 9,17 mm, 9,17 mm, 9 mm dan 11,5 mm. Zona hambat 

paling besar adalah minyak atsiri kemangi murni. Zona hambat yang terbentuk dari 

konsentrasi minyak atsiri tidak jauh berbeda dengan zona hambat yang dihasilkan oleh etil 

asetat sebagai pelarut, yaitu sebesar 7,83 mm. Sehingga zona hambat yang terbentuk pada 

setiap seri konsentrasi juga akibat etil asetat sebagai pelarut, sehingga dipilih minyak atsiri 

kemangi murni pada uji aktivitas antibakteri kombinasi. 
Tabel 2. Hasil uji pendahuluan seri konsentrasi minyak atsiri kemangi terhadap Salmonella thypi 

Konsentrasi Minyak Atsiri Kemangi Diameter Zona Hambat 
(rata-rata±SD) (mm) 

Konsentrasi 2,5(% V/V) 8,67 ± 0,58 
Konsentrasi 5 (% V/V) 9 ± 0,00 

Konsentrasi 7,5 (% V/V) 8,67 ± 0,58 
Konsentrasi 10 (% V/V) 9,5 ± 0,00 
Konsentrasi 15 (% V/V) 9,33 ± 0,58 
Konsentrasi 25 (% V/V) 9,17 ± 1,61 
Konsentrasi 35 (% V/V) 9,17 ± 0,29 
Konsentrasi 45 (% V/V) 9 ± 0,50 

Minyak atsiri murni 11 ± 0,7 
Kontrol negatif etil asetat 7 ± 0,29 

Keterangan : Diameter zona hambat termasuk diameter disk (6mm), merupakan  rata-rata dari 3 kali replikasi 
        
 
 

A B 

KF 
SX

S AM

CN
A
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Uji Aktivitas Antibakteri 

Bakteri Salmonella thypi dipilih sebagai bakteri uji karena sering ditemukan di 

Indonesia sebagai penyebab infeksi. Aktivitas antibakteri kombinasi minyak atsiri kemangi 

dan antibiotik diuji dengan metode disk difusi (Verma, 2007). Metode disk difusi ini dipilih 

karena mempunyai beberapa keuntungan yaitu praktis, cepat, dan pembacaan hasil mudah. 

Parameter yang digunakan yaitu nilai diameter zona hambat. Diameter zona hambat minyak 

atsiri kemangi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Salmonella thypi. Hal ini dilihat dari besarnya diameter zona hambat 

yang terbentuk disekitar disk. Uji aktivitas antibakteri kombinasi minyak atsiri kemangi dan 

antibiotik dilakukan dengan cara meletakan disk antibiotik dengan disk minyak kemangi 

murni dengan jarak yang diperoleh dari penjumlahan diameter zona hambat minyak atsiri 

yang diperoleh dari uji pendahuluan dan diameter zona hambat antibiotik yang diperoleh dari 

uji sensitifitas, didapatkan jarak penjumlahan (11,3 mm + 13 mm = 24,5 mm) untuk jarak 

kombinasi minyak atsiri dengan streptomisin dan jarak penjumlahan (11,5 mm + 24 mm = 

35,5 mm) untuk jarak kombinasi minyak kemangi dengan amoksisilin.  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kombinasi amoksisilin atau streptomisin 

dengan minyak atsiri kemangi mempunyai efek antibakteri terhadap Salmonella thypi. 

Amoksisilin bersifat indifferent, hal ini ditandai dengan zona yang dihasilkan pada kombinasi 

minyak atsiri kemangi dan amoksisilin (24,25 mm) dengan zona yang dihasilkan oleh 

amoksisilin tunggal (24 mm) tidak saling mempengaruhi, maksudnya pada penambahan 

minyak atsiri kemangi ternyata zona yang dihasilkan tetap sama dengan zona yang dihasilkan 

pada amoksisilin tunggal. Streptomisin bersifat indifferent, hal ini ditandai dengan zona yang 

dihasilkan pada kombinasi minyak atsiri kemangi dan streptomisin (12,75 mm)  dengan zona 

yang dihasilkan oleh streptomisin tunggal (13 mm) tidak saling mempengaruhi, maksudnya 

pada penambahan minyak atsiri kemangi ternyata zona yang dihasilkan tetap sama dengan 

zona yang dihasilkan pada streptomisin tunggal. Aktivitas penghambatan bakteri ini 

ditunjukkan dengan adanya zona radikal (bening) di sekitar disk (Gambar 4).  
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Gambar 3. Aktivitas antibakteri kombinasi amoksisilin (A) dan streptomisin (B) dengan minyak 

atsiri kemangi terhadap Salmonella thypi 
 

Penelitian Lenny (2006) menunjukan bahwa terpenoid memiliki fungsi sebagai 

antimikroba. Minyak atsiri kemangi mengandung  3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-ol (linalool  

3,94 mg/g),  1-metoksi-4-(2 propenil) benzena (estragol 2,03 mg/g), metil sinamat (1,28 

mg/g), 4-alil-2-metoksifenol (eugenol 0,896 mg/g), dan 1,8-sineol (0,288 mg/g) yang 

diidentifikasi dengan metode GC/MS (Lee et al., 2005). Eugenol merupakan salah satu 

senyawa yang terdapat dalam minyak atsiri kemangi (Kadarohman, et al., 2011). Eugenol 

mempunyai gugus fenolik, yang bertanggungjawab sebagai aktivitas antibakteri dari minyak 

atsiri kemangi yang akan bereaksi dengan protein dan mencegah aksi enzim sehingga sintesis 

protein sel bakteri dihambat (Wendakoon dan Sakaguchi, 1993 cit Bassole, et al., 2010). 

Tabel 3. Hasil uji aktivitas antibakteri kombinasi minyak atsiri murni dengan amoksisilin 
Diameter zona hambat tunggal (mm) Diameter zona hambat kombinasi (mm) 
AML MA AML MA 
24±0,5 11,5±0,86 24,25±1,25 11,25±0,5 

                    Keterangan : Amoksisilin (AML), Minyak atsiri (MA) 
 

Tabel 4. Hasil uji aktivitas antibakteri kombinasi minyak atsiri murni dengan streptomisin 
Diameter zona hambat tunggal (mm) Diameter zona hambat kombinasi (mm) 

S MA S MA 
13±0,25 11,5±0,86 12,75±0,5 11,5±0,57 

                    Keterangan : Streptomisin (S), Minyak atsiri (MA) 
  

Dari hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan efek indifferent pada 

kombinasi antara minyak atsiri kemangi dengan kedua antibiotik (amoksisilin atau 

streptomisin). Efek indifferent yang berarti  kedua zona hambat tidak saling berhubungan  

(Verma, 2007). Streptomisin merupakan antibiotik yang bekerja dengan cara menghambat 

sintesis protein secara reversibel (Nattadiputra, 2009). Minyak atsiri kemangi mendukung 

streptomisin dalam penghambatan bakteri dengan mekanisme yang sama, sehingga kombinasi 

antara keduanya menghasilkan efek yang indifferent. Amoksisilin  bekerja dengan cara 

menghambat pembentukan mukopeptida yang diperlukan untuk sintesis dinding sel bakteri 

(Depkes, 2007). Minyak atsiri kemangi mendukung amoksisilin dalam penghambatan bakteri 

tetapi dengan mekanisme yang berbeda, sehingga kombinasi keduanya menghasilkan efek 

yang indifferent. 

M
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KESIMPULAN 

Aktivitas antibakteri kombinasi amoksisilin atau streptomisin dengan minyak atsiri 

kemangi terhadap Salmonella thypi bersifat indifferent.  

SARAN  

Perlu dilakukan uji kombinasi amoksisilin atau streptomisin dengan minyak atsiri 

kemangi terhadap Salmonella thypi dengan menggunakan metode yang berbeda seperti 

metode dilusi. 
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