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ABSTRAK 

Kayu manis merupakan salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan 

sebagai obat tradisional karena mengandung sinamaldehid 60-70%, p-cimene 

0,6-1,2 %, a-pinene 0,2-0,6%, eugenol 0,8%, sinamil asetat 5%, kariofilen 1,4-

3,3%, benzil benzoate 0,7-1,0% yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri 

terhadap E. coli dan S. aureus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

aktivitas antibakteri kulit kayu manis dengan cara ekstraksi infundasi dan 

dekoksi terhadap pertumbuhan bakteri E. coli dan S. aureus. Penelitian ini 

merupakan penelitian eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap 

mengunakan 2 faktor, yaitu faktor I (jenis bakteri) meliputi: E. coli (B1) dan       

S. aureus (B2), sedangkan faktor II (cara ekstraksi yang berbeda) meliputi: 

ekstraksi infundasi (E1) dan ekstraksi dekoksi (E2). Uji aktivitas antibakteri 

menggunakan metode difusi sumuran.Data diukur dengan mengukur zona 

hambat yang terbentuk di sekitar sumuran. Hasil yang diperoleh menunjukkan 

ekstrak kulit kayu manis memiliki aktivitas antibakteri, dibuktikan dengan hasil 

rata-rata diameter zona hambat E. coli dan S. aureus>12 mm yaitu ekstraksi 

infundasi dan dekoksi pada E. coli sebesar 23 mm dan 19,2 mm, S. aureus 

sebesar 22,5 mm dan 17,5 mm. Aktivitas antibakteri ekstrak kulit kayu manis 

dengan cara infundasi lebih besar terhadap E. coli dan S .aureus dibandingkan 

dengan ekstraksi dekoksi. 

 

Kata kunci: Antibakteri, kulit kayu manis, infundasi, dekoksi. 

 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah 

tanaman kayu manis (Cinnamomum burmanni). Kandungan kimia kayu manis 

antara lain minyak atsiri, safrole, sinamaldehida, tannin, dammar, kalsium oksalat, 

flavonoid, triterpenoid, dan saponin (Utami, 2013). Minyak atsiri banyak terdapat 

dibagian kulit kayu manis. Kandungan  terbanyak dalam minyak atsiri kulit kayu 

manis adalah sinamaldehid 60-70%, p-cimene 0,6-1,2 %, a-pinene 0,2-0,6%, 

eugenol 0,8%, sinamil asetat 5%, kariofilen 1,4-3,3%, benzil benzoate 0,7-1,0%. 



Komponen minyak atsiri tersebut memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap 

E. coli dan S. aureus (Balchin, 2006). 

Komposisi aktif dari kulit kayu manis dapat diperoleh dengan cara 

ekstraksi. Penggunaan ekstraksi infundasi dan dekoksi merupakan cara ekstraksi 

sederhana dengan pelarut air. Rasio berat bahan dan air adalah 1:10 (Ditjen POM, 

1995). Penggunaan ekstraksi dan zat fitokimia tanaman yang memiliki kandungan 

antimikroba dapat menjadi dasar penemuan antibiotik baru dalam terapi kasus 

infeksi bakteri (Supriyati, 2011). Penyakit infeksi dapat ditularkan dari satu orang 

ke orang lain atau dari hewan ke manusia. Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri, 

contoh bakteri yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi adalah E. coli dan       

S. aureus (Gibson , 1996). 

Escherichia coli merupakan flora normal yang terdapat dalam usus, 

bakteri ini dapat menjadi patogen bila berpindah inang. Tempat yang sering 

terkena infeksi secara klinik adalah saluran kemih, saluran empedu, dan tempat-

tempat lain dirongga perut. Bakteri ini juga menyebabkan penyakit dengan cara 

melekat pada mukosa intestinal dan menghasilkan enterotoksin dan sitosin. 

Akibatnya adalah kerusakan mukosa, pengeluaran sejumlah besar mikus yang 

menyebabkan diare. (Jawetz et al, 2005). 

Staphylococcus aureus adalah penyebab penyakit infeksi. Dalam keadaan 

norma S. aureus terdapat di saluran pernafasan atas, kulit, saluran cerna, dan 

vagina. S. aureus dapat menimbulkan penyakit pada hampir semua organ dan 

jaringan, yang paling rentan terhadap infeksi adalah kulit. Bakteri ini mudah 

tumbuh pada kulit yang mengalami radang, kulit yang mengalami luka mengarah 

pada infeksi dan proses-proses bernanah lainnya (Shulman dkk, 1994). 

Berdasarkan penelitian Shan (2006) menunjukkan bahwa ekstraksi 

methanol dari kulit kayu manis dapat menghambat E. coli dengan diameter 

hambat 8,7 mm dan konsentrasi hambat minimal sebesar 28 %. Selain itupada 

penelitian Aneja (2009) menunjukkan bahwa ekstraksi aseton kulit kayu manis  

memiliki aktivitas terhadap S. aureus dengan zona hambat 16 mm (MIC 25 

mg/ml). Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri kulit 



kayu manis dengan cara ekstraksi infundasi dan dekoksi terhadap pertumbuhan 

bakteri E. coli dan S. aureus. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Alat dan Bahan: Alat yang digunakan penelitian ini adalah Cawan petri, 

pengaduk, lampu pembakar spirtus, gelas ukur, beacker glass, tabung reaksi steril, 

erlenmeyer, ose, drigalski, sprayer, nampan, rak tabung reaksi, autoklaf, water 

bath, oven, almari pendingin, hot plate, timbangan, saringan, blender, kertas 

buram, alumunium foil, plastik, kain flanel, penggaris, pelubang gabus diameter 8 

mm, kapas, mikropipet, Laminar Air Flow (LAF), inkubator, standar Mc Farland, 

spet volume 10 ml, tissue, masker, sedangkan bahan yang digunakan penelitian 

adalah Bakteri E.coli dan S.aureusdari Laboratorium Biologi FKIP Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, kulit kayu manis, nutrien-agar, aquades steril, alkohol 

70% dan spirtus.  

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan 

Metode penelitian adalah deskriptif kuantitatif menggunakan 2 faktor, yaitu faktor 

I (jenis bakteri) meliputi: E. coli (B1) dan S. aureus (B2), sedangkan faktor II (cara 

ekstraksi yang berbeda) meliputi: ekstraksi infundasi (E1) dan ekstraksi dekoksi 

(E2). 

Pelaksanaan Penelitian: Menyiapkan alat dan bahan untuk disterilisasi terlebih 

dahulu menggunkan autoklaf dengan suhu 121 
0
C dan tekanan 2 atm, selama 20 

menit atau 15 menit untuk bahan media Agar, kemudian membuat biakan bakteri 

baru yang diinkubasi dengan suhu 37 
0 

C selama 24 jm . Membuat ekstraksi kulit 

kayu manis dilakukan dengan dua cara yaitu ekstraksi infundasi dan dekoksi 

dengan rasio berat bahan dan air adalah 1:10. Proses ekstraksi infundasi dilakukan 

denganmemanaskan pelarut dengan suhu 90
0 

C selama 15 menit, sedangkan  

ekstraksi dekoksi proses ekstraksinya mirip dengan proses infundasi, tetapi 

dekoksi membutuhkan waktu 30 menit dan suhu pelarut sama dengan titik didih 

air.Kemudian membuat suspensi bakteri dari biakan bakteri baru. Untuk uji 

aktivitas antibakteri menyiapkan nutrien-agarpadat, menginokulasi 0,1 ml biakan 

bakteri yang sudah disiapkan dari suspensi bakteri kepermukaan media nutrien-



agar, meratakan menggunakan drigalski steril, membuat lubang pada permukaan 

nutrien-agar tersebut dengan bantuan pelubang gabus diameter 8 mm, mengisi 

lubang yang sudah terbentuk dengan perlakuanekstraksi infundasi dan dekoksi 

dari kulit kayu manis sampai penuh, menginkubasikan pada suhu 37
0
C selama 24 

jam. Apabila ada potensi antibakteri, maka disekitar lubang terlihat zona 

penghambat pertumbuhan yang berwarna jernih. 

 

Rancangan Percobaan: Tabel 3.1 Rancangan Percobaan Uji Antibakteri kulit 

kayu manis dengan cara ekstraksi infundasi dan dekoksi terhadap E. coli dan       

S. aureus. 

         Ekstraksi 

 

Jenis bakteri 

E1 E2 

B1 B1 E1 B1 E2 

B2 B2 E1 B2 E2 

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3x ulangan 

Keterangan: 

B1: Bakteri E. coli    E1: Ekstraksi infundasi 

B2: Bakteri S. aureus    E2: Ekstraksi dekoksi 

Teknik Pengumpulan Data: Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah uji aktivitas antibakteri ekstrak kulit kayu manis dengan cara infundasi dan 

dekoksi terhadap pertumbuhan E. coli dan S. aureus dengan menggunakan metode 

difusi sumuran . 

Teknik Analisis Data: Analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif 

kuantitatif yaitu dengan mengukur zona hambat yang terbentuk disekitar sumuran 

pada media nutrien-agar. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian uji aktivitas antibakteri kayu manis dengan 

cara ekstraksi infundasi dan dekoksi terhadap E. coli dan S. aureus dapat 

diketahui sebagai berikut:   



Tabel 1. Hasil uji antibakteri kayu manis dengan cara ekstraksi infundasi dan 

dekoksi terhadap E. coli dan S. aureus. 

Perlakuan Rerata diameter zona hambat (mm) Keterangan 

B1 E1 

B1 E2 

B2 E1 

B2 E2 

23  

19,2  

22,5 

17,5 

Irradikal 

irradikal 

radikal 

radikal 

  

Hasil rata-rata diameter zona hambat ekstraksi infundasi dan dekoksi dari 

kulit kayu manis terhadapbakteri E. coli dan S. aureus (Tabel 1), menunjukkan 

bahwa pada E. coli ekstraksi infundasi memiliki rata-rata diameter hambat sebesar 

23 mm dan dekoksi sebesar 19,2 mm, sedangkan S. aureus ekstraksi infundasi 

memiliki rata-rata diameter hambat sebesar 22,5 mm dandekoksi 17, 5 mm. 

Ekstraksi kulit kayu manis dengan cara infundasi memiliki diameter hambat lebih 

besar dibandingan dengan ekstraksi dengan cara dekoksi, Hal ini disebabkan 

karena pada ekstraksi dekoksi dilakukan dengan perebusan selama 30 menit. 

Perebusan pada suhu 90
0
C hanya boleh 15 menit (Wiryowidagdo, 2011). Senyawa 

golongan flavonoid tidak tahan panas sehingga perebusan yang terlalu lama dapat 

merusak flavonoid yang terkandung dalam kulit kayu manis. Sinamat aldehid 

termasuk dalam flavonoid yang merupakan golongan fenol. Sifat  senyawa fenol 

yaitu mudah larut dalam air. Zat aktif yang larut dalam air yaitu tannin, 

triterpenoid, saponin, dan flavonoid (Aizma, 2004). Senhaji (2007) 

mengungkapkan bahwa Kandungan utama minyak atsiri yang berperan sebagai 

antibakteri adalah sinamat aldehid dan eugenol. 

Selain itu hasil uji aktivitas antibakteri menunjukkan bahwa ekstraksi 

infundasi dan dekoksi dari kayu manis lebih mampu menghambat  bakteri          

S. aureus daripada E. coli, bakteri E. coli menunjukkan zona hambatnya irradikal 

dibandingkan bakteri S. aureus yang menunjukkan zona hambat radikal. 

Perbedaan hasil ini disebabkan oleh adanya perbedaan struktur dinding sel 

masing-masing bakteri (Jawetz, et al., 2001). Staphylococcus aureus merupakan 



bakteri gram positif yang memiliki struktur dinding sel yang relatif sederhana 

dibandingkan dengan bakteri gram negatif (Bibiana, 1992). Escherichia coli 

merupakan bakteri gram negatif yang memiliki struktur dinding sel yang lebih 

kompleks dan berlapis tiga, yaitu lapisan luar yang berupa lipoprotein, lapisan 

tengah yang berupa peptidoglikan yang tebal dan lapisan dalam lipopolisakarida 

(Pelczar, 1988). Struktur dinding sel bakteri gram positif yang lebih sederhana 

tersebut memudahkan senyawa antibakteri untuk masuk ke dalam sel dan 

menemukan sasaran untuk bekerja. Sedangkan dinding sel yang kompleks 

menimbulkan hambatan bagi senyawa bioaktif seperti seperti alkohol untuk 

menembus membrane sel bakteri, sehingga E. coli kurang peka terhadap senyawa 

bioaktif tersebut. 

Menurut Azizah (2004) minyak atsiri dapat menghambat pertumbuhan 

atau mematikan bakteri dengan mengganggu proses terbentukknya membran 

dinding sel. Dinding sel tersebut berfungsi sebagai penentu bentuk sel, pelindung 

sel kemungkinan pecah ketika air di dalam sel lebih besar dibandingkan di luar sel 

(Pratiwi, 2008). Zat yang dapat menghambat atau membunuh bakteri berupa 

garam-garam logam, fenol atau senyawa lain yang sejenis, formaldehida, alcohol, 

yodium, kalor atau persenyawaan, zat warna, detergen, sulfonamide, dan 

antibiotik (Dwidjoseputro,1978). Senyawa fenol dikenal sebagai zat antiseptik 

yang dapat membunuh sejumlah bakteri (bakterisid). Penelitian lain oleh Wiyatno 

(2010) menyatakan bahwa aktivitas kulit batang kayu manis              

(Cinnamomum burmanni) memiliki Kadar Bunuh Minimal (KBM) pada 

Staphyloccoccus aureus dan Pseudomonas aeruginosa sebesar 0,25% v/v. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Niu dan Gilbert (2004) membuktikan bahwa 

Sinamaldehid dengan kadar 265 ppm terbukti dapat menghambat pertumbuhan 

beberapa jenis bakteri E. coli. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan: Aktivitas antibakteri ekstrak kulit kayu manis dengan cara ekstraksi 

infundsi lebih mampu menghambat  pertumbuhan  bakteri E.  coli dan S. aureus 

dibandingkan dengan cara  dekoksi. 



Saran 

1. Perlu dilakukan penelitian aktivitas antibakteri ekstrak kulit kayu manis 

dengan cara infundasi terhadap bakteri Gram negatif dan Gram positif  yang 

lain. 

2. Perlu dilakukan uji aktivitas antibakteri dengan memilih bagian tanaman yang 

lain dari tanaman kayu manis. 
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