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UJI EFEKTIVITAS ANTIMIKROBA EKSTRAK ETANOL 70% BUAH 
STRAWBERRY (Fragaria x ananassa) TERHADAP PERTUMBUHAN 

  BAKTERI Staphylococcus aureus. DAN Shigella sp. SECARA 
IN VITRO 

 
Abstrak 

 
Buah Stroberi (Fragaria x ananassa) merupakan tanaman yang mempunyai 
potensi sebagai tanama obat. Senyawa yang terkandung di dalam buah stroberi 
adalah flavonoid, alkaloid, dan saponin memiliki khasiat sebagai 
antibakteri.Tujuan penelitian iniuntuk mengetahuiaktivitas antibakteri ekstrak 
etanol buah stroberi  dalam menghambat pertumbuhan Bakteri Staphylococcus 
aureus  dan Shigella sp  Jenis penelitian ini adalah penelitian experimental 
laboratorik dengan metode post test only with control group design. Kadar 
ekstrak etanol buah stroberi  yang diujikan dengan metode sumuran dengan 
masing-masing konsentrasi 10%, 20%, 40%, 80% dan 100 %. Sumuran dibuat 
pada media pertumbuhan bakteri mueller hilton yang diolesi dengan biakan  
Staphylococcus aureus  dan Shigella sp  yang telah distandarisasi dengan standar 
0,5 Mc Farland. Sumuran ditetesi dengan ekstrak etanol buah stroberi  (Fragaria 
x ananassa) dengan masing-masing konsentrasi. Diinkunbasi pada suhu 37oC 
selama 24 jam dan zona hambat yang terbentuk diukur dengan jangka sorong. 
Selanjutnya data dianalisa menggunakan uji non parametrikkruskal-
wallisyangdilanjutkan denganuji post hoc yaitu uji Mann-Whitney. Hasil 
penelitian ini diketahui bahwa ekstrak etanol buah stroberi  dengan konsentrasi 
10%, 20%, 40%, 80% dan 100% dapat menghambat pertumbuhan  bakteri 
Staphylococcus aureus dengan rerata masing-masing diameter zona hambat yaitu 
10,24mm, 13,26mm, 16,37mm, 18,17mm, dan 18,34m dengan nilai uji statistik 
p=0,000, sedangkan rerata masing-masing diameter zona hambat untuk bakteri 
Shigella sp  yaitu 15,33mm, 18,57mm, 20,85mm. 22,91mm, dan 21,93mm dengan 
nilai uji statistik p=0,000. 

Kata kunci : Ekstrak etanol buah stroberi, Antibakteri, Staphylococcus aureus, 
Shigella sp. 

Abstract 
 
Strawberry (Fragaria x ananassa) is plant that has a potential effect as medical 
plant. Strawberry contains flavonoid, alkaloid, and saponin compound that have 
as an antibacterial effect.This research was aimed to determine the activity of 
ethanol extract of strawberry in inhibiting the growth of Staphylococcus 
aureusandShigella sp.This research wasan experimental laboratory method with 
post test only control group design. The ethanol extract of strawberry (Fragaria x 
ananassa) was tested by well method with concentration10%, 20%, 40%, 80% 
and 100 %. Well was made onmueller hiltongerm growth media which smeared 
by culture of Staphylococcus aureusandShigella sp  which has been standardized 
by o,5 McFarland standard. The ethanol extract of strawberry (Fragaria x 
ananassa)drip into the well with various concentrations. Then it was incubated 
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with a temperature of 37oC for 24 hours and the form inhibition zone was 
measured. The data was analyzed withkruskal-wallisnon parametric test and post 
hoc Mann-Whitney test.result of this research was the ethanol extract of 
strawberry (Fragaria x ananassa)with concentration 10%, 20%, 40%, 80% and 
100% can inhibit the growth of Staphylococcus aureus with means inhibition zona 
are10.24mm, 13.26mm, 16.37mm, 18.17mm, and 18.34mmand the value of 
statistic test p=0,000, while Shigella sp  with means of eachare15.33mm, 
18.57mm, 20.85mm. 22.91mm, and 21.93mm withthe value of statistic test 
p=0,000. 

Keywords : The ethanol extract of strawberry (Fragaria x ananassa), 
Antibacterial, Staphylococcus aureus, Shigella sp. 

1. PENDAHULUAN 

Negara Indonesia adalah negara kedua yang memiliki keanekaragaman 

hayati terbanyak di dunia setelah Brazil dan lebih dari 40 juta penduduk 

Indonesia tergantung pada keanekaragaman hayati. Indonesia jugamerupakan 

rumah bagi sekitar 90% spesies tanaman obat yang ditemukan di Asia, 

terdapat kurang lebih 25.000 sampai 30.000 spesies tanaman berbunga, 10% 

dari spesies tanaman tersebut diduga memiliki khasiat obat (Handa et al., 

2006). 

Berdasarkan data WHO (2001), 1% dari penduduk Indonesia 

menggunakan obat tradisional herbal. Sebuah survei melaporkan, terdapat 

281.492 praktisi pengobatan tradisional di Indonesia dan angka ini terus 

mengalami peningkatan yang signifikan. Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia (2010) menyatakan bahwa upaya kesehatan dengan obat 

tradisional merupakan bentuk dari partisipasi masyarakat dalam mendukung 

peningkatan kesehatan.  

Menurut Fitriyah et al.,(2013), terdapat beberapa alasan yang 

menyebabkan terapi obat tradisional menjadi pilihan pengobatan, selain 

karena biaya pengobatan yang semakin mahal, terapi herbal telah lama 

dipercaya menjadi obat yang harganya murah, bahan yang relatif mudah 

didapat, pembuatan yang sederhana, dan tidak membahayakan karena 

memakai bahan-bahan alami.  

Salah satu tanaman yang melimpah di Indonesia yaitu Fragaria x 

ananassa atau lebih dikenal dengan buah stroberi merupakan salah satu 
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sumber penting fitokimia yang mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan 

manusia, salah satunya adalah sebagai anti-mikroba.(Svarcovaa et al., 2007). 

Skrining fitokimia terhadap buah stroberi (Fragaria x ananassa) 

dalam penelitian Rahayuningsih et al,. (2015) diperoleh hasil bahwa buah 

stroberi segar dan ekstrak etanol buah stroberi mengandung senyawa 

alkaloid, flavonoid dan saponin yang memiliki fungsi sebagai antibakteri. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Selvia et al.,(2014) 

menujukkan bahwa ekstrak ethanol stroberi (Fragaria vesca L) mempunyai 

efek antimikroba terhadap Staphylococcus epidermidis. Selain itu, dalam 

suatu penelitian di Bulgaria menunjukan bahwa stroberi mempunyai daya 

hambat yang kuat terhadap Salmonella, Escherichia coli, dan kelompok 

Staphylococcus pada umumnya. Daya hambat dari ekstrak stroberi ini 

merupakan proses yang kompleks antara ellagitannin, anthocyanidin, dan 

proanthocyanidin (Badjakov et al., 2008). 

Hingga saat ini, masih sedikit penelitian mengenai efek anti mikroba 

ekstrak dengan pelarut etanol 70% buah strawberry (Fragaria x ananassa) 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Shigella sp. Berdasarkan hal 

tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai efektivitas 

antimikroba ekstrak strawberry (Fragaria x ananassa) yang diektraksi 

dengan pelarut etanol 70% dalam menghambat perkembangan bakteri 

Staphylococcus aureusdan Shigella sp  dengan menggunakan metode difusi 

cakram. Dari penelitian ini diharapkan diperoleh data dan fakta yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dapat dibuktikan bahwa 

ekstrak etanol 70% buah strawberry (Fragaria x ananassa) ini benar-benar 

berkhasiat sebagai antimikroba terhadap bakteri Staphylococcus aureusdan  

Shigella sp. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental laboratorik dengan 

rancangan penelitian post test only group design with control untuk 

mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol 70% buah strawberry 
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(Fragaria x ananassa)terhadap perkembangan bakteri Staphylococcus 

aureus  dan  Shigella sp. 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada dan biomedik III Sub. Lab. 

Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 

pada bulan Desember 2016. 

Ekstrak etanol buah strawberry (Fragaria x ananassa) diperoleh 

melalui proses ekstraksi dengan metode maserasi menurut prosedur Ansel 

(2008) yang menggunakan larutan penyari yaitu etanol. Ekstrak  etanol buah 

strawberry (Fragaria x ananassa) dibuat di biomedik III Sub. Lab. 

Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dengan konsentrasi 10%, 20%, 40%, 80%, dan 100%. Ekstrak ditimbang 

dengan menggunakan timbangan lalu ditambahkan dengan 100 ml aquadest 

sesuai dengan konsentrasinya. Skala variabel yang digunakan adalah skala 

numerik. 

Staphylococcus aureus  dan  Shigella sp  didapatkan dari biakan 

murni yang diperoleh dari Laboratorium Kesehatan Daerah Yogyakarta. 

Efek antibakteri dilihat dari ada tidaknya hambatan pertumbuhan koloni 

bakteri dengan cara mengukur diameter zona hambat (zona jernih) dengan 

satuan ukur milimeter pada masing-masing konsentrasi ekstrak etanol buah 

strawberry (Fragaria x ananassa) 10%, 20%, 40%, 80%, dan 100% yang 

telah diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam, serta dibandingkan dengan 

kontrol positif dan negatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah uji Kruskall wallis dan uji post hoc  Mann-Whitney. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

3.1 Hasil Penelitian 

3.1.1 Shigella sp 

Hasil yang diperoleh dari pengukuran diameter zona 

hambat atau zona bening dengan metode sumuran pada masing-
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masing replikasi pemberian ekstrak didapatkan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 1: Hasil Pengukuran Diameter Zona Hambat Ekstrak Etanol 
Buah Stroberi (Fragaria x ananassa Duch.) Terhadap 
Pertumbuhan Bakteri Shigella  sp. 

Replikasi 

Diameter Zona Hambat (mm) 
Kontrol (-

)  
Kontrol (+) Ekstrak Stroberi 

Akuades  ciprofloxacin 
10% 20% 40% 80% 100% 

Steril   
1 7,24 26,92 13,51 16,94 21,57 22,42 20,56 
2 7,24 26,49 14,89 18,81 19,65 23,26 20,82 
3 7,24 28,44 16,16 19,70 21,34 21,96 19,95 
4 7,24 26,46 16,75 18,83 20,83 23,99 26,41 

Rata-rata 
± SD 

7,24 
±0,00 

27,08 
±0,93 

15,33 
±1,44 

18,57 
±1,16 

20,85 
±0,86 

22,91 
±0,90 

21,93 
±3.01 

(Sumber : Data Primer, 2016) 

Dari tabel diatas menunjukkan pada kelompok konsentrasi 

10%, 20%, 40%, 80% dan 100% serta kontrol positif terdapat 

zona hambat pertumbuhan bakteri. Kontrol negatif menunjukkan 

hasil 7,24 mm pada masing-masing replikasi sesuai dengan 

diameter sumuran. Hal tersebut berarti kontrol negatif tidak 

mempunyai daya hambat terhadap pertumbuhan Shigella sp. 

Pembentukan zona hambat oleh pemberian ekstrak pada 

Shigella sp  dimulai dari konsentrasi 10% dan terjadi peningkatan 

seiring peningkatan konsentrasi yaitu 20%, 40%, 80%, dan 100%. 

Rata-rata diameter zona hambat pertumbuhan bakteri dari 

keempat replikasi yaitu 15,33 mm, 18,57 mm, 20,85 mm, 22,91 

mm, dan 21,93 mm. 

3.1.2 Staphylococcus aureus 

Hasil yang diperoleh dari pengukuran diameter zona 

hambat atau zona bening dengan metode sumuran pada masing-

masing replikasi pemberian ekstrak didapatkan hasil sebagai 

berikut: 
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Tabel 2: Hasil Pengukuran Diameter Zona Hambat Ekstrak Etanol 
Buah Stroberi (Fragaria x ananassa Duch.) Terhadap 
Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus. 

Replikasi 

Diameter Zona Hambat (mm) 

Kontrol (-)  Kontrol (+) Ekstrak Stroberi 

Akuades  Amoxicillin  
10% 20% 40% 80% 100% 

Steril   

1 7,24 27,03 9,71 12,61 16,47 16,67 17,19 

2 7,24 28,11 11,24 14,22 16,97 19,45 19,52 

3 7,24 27,52 10,64 12,90 16,14 18,10 18,87 

4 7,24 27,32 9,37 13,30 15,92 18,46 17,79 

Rata-rata 

± SD 

7,24 

±0,00 

27,50 

±0,40 

10,24 

±0,74 

13,26 

±0,61 

16,37 

±0,40 

18,17 

±1,00 

18,34 

±0,91 

(sumber : Data Primer, 2016) 

Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat zona hambat 

pada konsentrasi 10%, 20%, 40%, 80%, dan 100%  serta kontrol 

positif. Kontrol negatif menunjukkan hasil 7,24 mm pada masing-

masing replikasi sesuai dengan diameter sumuran. Hal tersebut 

berarti kontrol negatif tidak mempunyai daya hambat terhadap 

pertumbuhan Staphylococcus aureus. 

Pembentukan zona hambat oleh pemberian ekstrak pada 

Staphylococcus aureus dimulai dari konsentrasi 10% dan terjadi 

peningkatan zona hambat seiring peningkatan konsentrasi yaitu 

20%, 40%, 80%, dan 100%.  Rata-rata diameter zona hambat 

pertumbuhan bakteri dari keempat replikasi yaitu 10,24 mm, 

13,26 mm, 16,37 mm, 18,17 mm, dan 18,34 mm. 

3.1.3 Analisis Uji Kruskall-Wallis 

Data yang diperoleh dari pengukuran diameter zona hambat 

pertumbuhan bakteri dianalisis dengan menggunakan SPSS 20.0 

for windows dengan menggunakan uji Kruskall-Wallis. 
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Tabel 5: Analisis Uji Kruskall-Wallis 

Test Statisticsa,b 

 staphylococc
us 

shigella_sp

Chi-Square 25,926 25,288
Df 6 6
Asymp. 
Sig. 

,000 ,000

a. Kruskal Wallis Test 
b. Grouping Variable: perlakuan 
 

Uji Kruskall-Wallis didapatkan hasil nilai p=0,00. Hasil 

nilai p ≤ 0,05 sehingga pemberian ekstrak buah strawberry  

(Fragaria x ananassa)  memiliki daya hambat terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus  dan  Shigella sp. 

3.2 Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji aktivitas antibakteri ekstrak 

buah stroberi (Fragaria x ananassa Duch.) terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Shigella sp  secara in vitrodengan melihat 

terbentuk atau tidaknya zona hambat. Metode yang digunakan dalam uji 

antibakteri dengan menggunakan metode sumuran yaitu dengan membuat 

lubang pada media pertumbuhan sehingga akan membuat ekstrak bertemu 

langsung dengan media pertumbuhan sehingga tidak hanya permukaannya 

saja tetapi menyeluruh sampai ke dasar media. Untuk menilai seberapa 

besar ekstrak mempunyai daya hambat atau tidak, bisa dilihat dari 

terbentuknya zona hambat atau zona bening pada sekitar sumuran. 

Pada penelitian ini terdapat tujuh kelompok perlakuan dengan 

masing-masing bakteri pada media tanam (Staphylococcus aureus dan 

Shigella sp ) yang didapatkan dari Balai Laboratorium Kesehatan 

Yogyakarta. Berdasarkan rumus Federer dilakukan empat kali replikasi. 

Replikasi bertujuan untuk meyakinkan kebenaran dari hasil percobaan. 
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Dari Tabel 1 dan 2 menunjukkan hasil dari pengukuran diameter 

zona hambat yang merupakan indikasi seberapa besar pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Shigella sp dengan pembagian beberapa 

konsentrasi ekstrak buah stroberi. Pada Staphylococcus aureus rata-rata 

yang didapatkan dari keempat replikasi pada ekstrak 10% adalah  10,24 

mm, pada ekstrak 20% adalah 13,26 mm, pada ekstrak 40% adalah 16,37 

mm, pada ekstrak 80% adalah 18,17 mm, dan pada ekstrak 100% adalah 

18,34 mm, sedangkan rata-rata zona hambat pada bakteri Shigella sp  yang 

didapatkan dari keempat replikasi pada ekstrak 10% adalah  15,33 mm, 

pada ekstrak 20% adalah 18,57 mm, pada ekstrak 40% adalah 20,85 mm, 

pada ekstrak 80% adalah 22,91 mm, dan pada ekstrak 100% adalah 21,93 

mm. Zona hambat pada Staphylococcus aureus semakin besar seiring 

dengan semakin besarnya konsentrasi ekstrak. Konsentrasi dengan zona 

hambat terbesar adalah pada ekstrak 100% yaitu 21,93 mm. sedangkan 

pada Shigella sp  meskipun zona hambatnya juga meningkat seiring 

semakin besarnya konsentrasi namun zona hambat maksimalnya adalah 

80% yaitu 22,91 mm. 

Tabel 1dan 2 menunjukkan bahwa zona hambat oleh kontrol positif 

lebih besar daripada zona hambat yang terbentuk oleh konsetrasi ekstrak 

buah stroberi. Mekanisme kerja kontrol positif dari bakteriStaphylococcus 

aureus yaitu amoxicillin adalah dengan  menghambat sintesis dinding 

bakteri (Brooks et al, 2007), sedangkan kontrol positif dari bakteri Shigella 

sp  yaitu ciprofloxacin memiliki mekanisme kerja menghambat aktivitas 

DNA gyrase bakteri  (Spicer, 2000). 

Dari perbandingan rata-rata zona hambat pertumbuhan bakteri 

didapatkan zona hambat ekstrak buah stroberi pada  bakteri Shigella sp 

lebih besar daripada bakteri Staphylococcus aureus. Hal ini disebabkan 

struktur komponen dari kedua bakteri tersebut berbeda. Staphylococcus 

aureus merupakan bakteri golongan gram positif, sedangkan Shigella sp 

merupakan bakteri golongan gram negatif. 
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Bakteri gram positif  komponen terbesar terdiri dari mukopeptida, 

beberapa bakteri terdapat asam teikhoik, lisozim akan melisiskan 

mukopeptida, ketebalan dinding sel 25 – 30 nm (Irianto,2012). 

Bakteri gram negatif terdiri dari tiga lapisan yaitu lapisan bagian 

dalam adalah mukopeptida dan lapisan luar yang terdiri dari dua lapisan 

yaitu lipopolisakarida dan lipoprotein, gram negatif tidak memiliki asam 

teikhoik, lisozim akan melunakkan dinding sel dengan mengadakan 

diorganisasi dinding tersebut dengan merusak lapisan lipida, dinding sel 

tipis 10-15 nm (Irianto,2012). 

Pada penelitian ini belum dapat memastikan bagaimana mekanisme 

ekstrak buah stroberi (Fragaria x ananassa Duch.) dalam menghambat 

pertumbuhan bakterikhususnya pada Staphylococcus aureus dan Shigella 

sp serta belum mengetahui secara pasti zat aktif manakah yang terkandung 

di dalam buah stroberi yang berperan besar sebagai antibakteri, 

dikarenakan padapenelitian ini terbatas hanya melakukan uji aktivitas 

antibakteri ekstrak etanol buah stroberi (Fragaria x ananassa 

Duch.).Meskipun mekanisme penghambatan ekstrak terhadap 

pertumbuhan bakteri belum diketahui secara pasti, namun kemungkinan 

berkaitan dengan kandungan senyawa flavonoid yang menghambat 

sentesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sitoplasma, dan 

menghambat metabolisme energi (Cushnie, 2005). Senyawa alkaloid 

bekerja sebagai antibakteri melalui penghambatan sintesis dinding sel yang 

akan menyebabkan lisis pada sel (Lamothe, 2009). Senyawa saponin 

memiliki polisakarida sehingga dapat menebus membran sel bakteri 

(Nimah, 2012).  

4. PENUTUP 

Kesimpulan dari penelitianini adalah ekstrak etanol buah 

stroberi(Fragaria x ananassa Duch.) mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus dan Shigella sp secara in 

vitro. Aktivitas antibakteri dimulai dari konsentrasi terendah sampai 
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konsentrasi tinggi (10%, 20%, 40%, 80%, dan 100%).Ekstrak etanol buah 

stroberi (Fragaria x ananassa Duch.) mempunyai aktivitas antibakteri 

lebih besar terhadap pertumbuhan Shigella sp  daripada Staphylococcus 

aureus. Zona hambat terbesar  pada pertumbuhan Shigella sp   didapatkan 

pada konsentrasi 80% sedangkan pada Staphylococcus aureus didapatkan 

pada konsentrasi 100%. 
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