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UJI EFEKTIVITAS ANTIBAKTERI MINYAK ATSIRI DAUN SIRIH 

MERAH (Piper crocatum Ruiz & Pav) TERHADAP Staphylococcus 

epidermidis SECARA IN VITRO 

Abstrak 

Daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.) adalah salah satu dari tanaman obat 

tradisional Indonesia yang memiliki banyak khasiat dan salah satunya sebagai 

antibakteri. Salah satu kandungan dalam daun sirih merah yaitu minyak atsiri yang 

memiliki kemampuan sebagai antibakteri. Mekanisme minyak atsiri daun sirih 

merah dalam menghambat pertumbuhan bakteri yaitu merusak keutuhan membran 

sel. Mengetahui efektivitas antibakteri minyak atsiri daun sirih merah (Piper 

crocatum Ruiz & Pav.) terhadap Staphylococcus epidermidis. Jenis penelitian 

eksperimental dengan metodepost test only with control group design. Bakteri yang 

digunakan adalah Staphylococcus epidermidis pada media nutrien agar. Setiap 

bakteri mendapat tujuh perlakuan berbeda dengan konsentrasi minyak atsiri 5%, 

10%, 20%, 40%, 80%, kontrol positif, dan kontrol negatif. Kontrol positif yang 

digunakan adalah klindamisin solusio. Uji antibakteri menggunakan metode difusi 

dengan teknik sumuran. Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis diperoleh nilai p 

0,000 yang berarti ada perbedaan signifikan dalam aktivitas antibakteri. Dalam 

hasil uji Mann-Whitney, semua konsentrasi minyak atsiri memiliki perbedaan yang 

signifikan dengan kontrol negatif, kecuali konsentrasi 5%. Bila dibandingkan 

dengan kontrol positif, semua konsentrasi memiliki perbedaan yang signifikan. 

Pada hasil uji Spearman diperoleh nilai p 0,002 dan nila icorrelation coefficient 

yaitu 0,552 yang berarti terdapat korelasi yang bermakna antara variabel yang 

terkait dengan tingkat korelasi sedang. Minyak atsiri daun sirih merah (Piper 
crocatum Ruiz & Pav) memiliki efek antibakteri terhadap Staphylococcus 

epidermidis. 

Keyword : Antibakteri, Minyak Atsiri,  Piper crocatum Ruiz & Pav. 

Abstract 

Red betel leaves (Piper crocatum Ruiz & Pav) was one of Indonesian traditional 

medicinal plants that had many benefits and one of them as antibacterial. One of 

the content in red betel leaves was essential oil that had the ability as an 

antibacterial. The mechanism of essential oil of red betel leaves in inhibiting 

bacterial growth was disturbing the integrity of the cell membrane. To determine 

the effectiveness of antibacterial essential oils of red betel leaves (Piper crocatum 

Ruiz & Pav) against Staphylococcus epidermidis in vitro. Type of experimental 

research with post test method only with control group design. The bacteria used 

were Staphylococcus epidermidis in nutrient agar media. Each bacteria received 

seven different treatments such as essential oil concentration 5%, 10%, 20%, 40%, 

80%, positive control, and negative control. The positive control usedwas 

clindamycin solution. Antibacterial test used diffusion method with well technique. 
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Based on Kruskal-Wallis test results obtained p value of 0,000 which meant there 

were significant differences in antibacterial activity. In the Mann-Whitney test 

results, all concentrations of essential oils were significantly different from the 

negative controls, except for the 5% concentration. When compared with positive 

control, all concentrations had significant differences. On Spearman test results 

obtained p value 0.002 and correlation coefficient was 0.552 which meant a 

significant correlation between variables associated with the level correlation was 

medium. 

Keywords : Antibacterial, Essential oil,  Piper crocatum Ruiz & Pav. 

1. PENDAHULUAN

Acne vulgaris biasa disebut jerawat merupakan sebuah penyakit yang dapat 

sembuh sendiri dari unit pilosebasea yang terlihat terutama pada remaja. 

Sebagian besar kasus jerawat muncul dengan berbagai lesi pleomorfik, terdiri 

dari komedo, papula, pustula, dan nodul. Meskipun pada perjalanan penyakit 

dari jerawat dapat sembuh dengan sendirinya, tetapi sisa dari bekas penyakit 

tersebut dapat menetap seumur hidup, dengan formasi bekas luka berlubang 

atau hipertrofik (Wolff, et al., 2008).  

 Salahsatu penyebab terjadinya jerawat pada kulit adalah bakteri 

Staphylococcus epidermidis, bakteri ini merupakan salah satu spesies bakteri 

dari genus Staphylococcus yang diketahui dapat menyebabkan infeksi 

oportunistik. Bakteri ini secara alami hidup pada kulit dan membran mukosa 

manusia. Staphylococcus epidermidis merupakan salah satu penyebab infeksi 

pada kulit yang ditandai dengan pembentukan abses. Staphylococcus 

epidermidis dapat mengubah diasigliserol dan triasigliserol sebaseus menjadi 

gliserol dan asam lemak yang dapat menyebabkan proliferasi hiperkeratosis 

pada bagian folikuler sehingga menimbulkan jerawat (Herslambang, et al., 

2015). 

  Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia. Dari 

Sabang   sampai   Merauke   tersebar    sekitar   40.000    jenis   tumbuhan    yang 

mengandung berbagai jenis bahan kimia yang berpotensi sebagai bahan pangan, 

kosmetika  dan obat-obatan. Sejalan  dengan  semakin berkembangnya industri 

jamu, obat herbal, fitofarmako dan kosmetika tradisional maka penggunaan 
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bahan alam sebagai obat semakin diminati masyarakat (Wijaya & Respati, 

2012). 

 KEMENKES RI (2010) menyatakan bahwa upaya kesehatan dengan obat 

tradisional merupakan bentuk dari partisipasi dalam mendukung peningkatan 

kesehatan. Menurut Fitriyah N. 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 sederhana, dan tidak membahayakan karena memakai bahan-bahan 

alami. 

Salah satu tanaman obat Indonesia yang akhir-akhir ini banyak 

dimanfaatkan adalah daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.). Penapisan 

fitokimia terhadap daun sirih menunjukan adanya kandungan minyak atsiri. 

Beberapa penelitian menunjukkan komponen minyak atsiri memiliki aktivitas 

antibakteri yaitu dapat menghambat atau membunuh pertumbuhan bakteri 

pathogen (Marliyana, et al., 2013). 

Hingga saat ini, masih sedikit penelitian mengenai efek antibakteri minyak 

atsiri daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.) terhadap bakteri 

Staphylococcus epidermidis. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai efektivitas antibakteri minyak atsiri daun sirih 

merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.) dalam menghambat perkembangan bakteri 

Staphylococcus epidermidis. Dari penelitian ini diharapkan diperoleh data dan 

fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga dapat 

dibuktikan bahwa minyak atsiri daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.) 

ini benar-benar berkhasiat sebagai antibakteri Staphylococcus epidermidis. 

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental laboratorik dengan post 

test control group design. Penelitian ini dilakukan di Sub Laboratorium 

Farmakologi Fakultas Kedokteran UMS, Sub Laboratorium Mikrobiologi 

Fakultas Kedokteran UMS dan Laboratorium Kimia Organik Fakultas 
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Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM. Pelaksanaan penelitian adalah 

bulan Oktober 2017.  

Subjek penelitian  daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.)  

didapatkan dari Tawangmangu yang diambil pada bulan Juni 2017. Daun sirih 

merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.) diambil minyak atsirinya dengan metode 

distilasi. Bakteri yang digunakan yaitu Staphylococcus epidermidis diperoleh 

dari Sub Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Penentuan besar sampel dilakukan dengan 

menggunakan rumus Federer,  yaitu : 

Keterangan : 

 n = besar sampel tiap kelompok 

  t = banyaknya kelompok 

( t-1) x (n-1) ≥ 15 

( 7-1) x (n-1) ≥ 15 

6 x ( n-1) ≥ 15 

6n – 6 ≥ 15 

6n ≥ 15 + 6 

6n ≥ 21 

n ≥ 21/6 

n ≥ 3,5  4 

Dengan demikian, berdasarkan penghitungan tersebut maka jumlah 

sampel minimal yang diperlukan adalah 4 sediaan. 

(t-1) x (n-1) ≥ 15 
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Cara Kerja : 

1. Determinasi tanaman

Determinasi tanaman dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas 

Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, untuk 

mendapatkan kepastian bahwa tanaman yang digunakan sebagai bahan 

ekstrak merupakan spesies daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.). 

2. Persiapan Tanaman

Daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.) yang telah 

terkumpul, disortasi dengan membuang daun rusak, tidak segar dan kuning. 

Kemudian dicuci dengan menggunakan air bersih. Pencucian ini bertujuan 

untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang melekat. Setelah dicuci, daun 

sirih merah ditiriskan. Selanjutnya dilakukan perajangan pada daun sirih 

merah. Proses ini untuk mempermudah proses distilasi. 

3. Distilasi Minyak Atsiri

Langkah pertama dalam distilasi minyak atsiri adalah persiapan 

bahan yaitu daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.) yang sudah 

dipotong-potong. Potongan daun tersebut kemudian ditimbang sebanyak 2 

kg. Lalu siapkan satu set alat distilasi minyak atsiri. Tabung alat distilasi 

diisi air kurang lebih sampai ¼. Potongan daun sirih merah (Piper crocatum 

Ruiz & Pav.) kemudian dimasukkan ke dalam tabung, lalu tabung ditutup 

rapat. Tabung dihubungkan dengan alat distilasi yang terbuat dari kaca, 

kemudian pendingin balik dihubungkan ke alat distilasi. Pendingin balik 

dialiri air kran secara terus menerus. Kompor gas dihubungkan ke tabung 

dan dihidupkan dan diatur besar kecilnya api pemanasan. Alat distilasi 

ditunggu selama empat jam untuk menghasilkan minyak atsiri. Setelah 

empat jam, kompor dimatikan dan ditunggu 10 menit supaya distilat yang 

dihasilkan dingin. Distilat ditampung dalam corong dan dipisahkan antara 
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minyak atsiri dan air, kemudian minyak tersebut ditampung di vial steril dan 

disimpan dalam mesin pendingin. 

4. Pembuatan Konsentrasi Minyak Atsiri

Untuk membuat beberapa stok konsentrasi minyak atsiri dari daun 

sirih merah (Piper crocatumRuiz & Pav.) yang yang diinginkan, maka 

digunakan rumus kalkulasi dosis obat yaitu sebagai berikut 

Keterangan : 

Vs : volume stok yang akan diambil 

Cs : Konsentasi stok 

Vn : volume untuk membuat konsentrasi yang diharapkan 

Cn : Konsentrasi yang diharapkan (C1 = 5%, C2 = 10%, C3 = 20%, 

C4 = 40%, C5= 80%) 

Jika larutan stok dianggap 100% dan dari masing-masing 

konsentrasi diharapkan 5 ml maka: 

Vs untuk C1 adalah 

Vs =
V1 x C1

Cs

 =
5 𝑚𝑙𝑥  5%

100

     = 0,25 ml 

Pelarut untuk C1 = V1-Vs 

      = 5 ml – 0,25 ml 

      = 4,75 ml. 

Vs untuk C2 adalah: 

Vs =
V2 x C2

Cs

Vs x Cs = Vn x Cn 
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Vs =
5 ml x 10%

100%

     = 0,5 ml 

Pelarut untuk C2 = V2 – Vs 

      = 5 ml – 0,5 ml 

      = 4,5 ml 

Vs untuk C3 adalah: 

Vs =
V3 x C3

Cs

=
5 ml x 20%

100%

 = 1 𝑚𝑙 

Pelarut untuk C3 = V3 – Vs 

      = 5 ml – 1 ml 

      = 4 ml 

Vs untuk C4 adalah: 

Vs =
V4 x C4

Cs

Vs =
5 ml x 40%

100%

     = 2 ml 

Pelarut untuk C4 = V4 – Vs 

      = 5 ml – 2 ml 

      = 3 ml 

Vs untuk C5 adalah: 

Vs =
V5 x C5

Cs

=
5 ml x 80%

100%

 = 4 𝑚𝑙 

Pelarut untuk C5 = V5 – Vs 

      = 5 ml – 4 ml 

      = 1 ml 
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Sehingga: 

a. Konsentrasi 5% = 0,5 ml minyak atsiri daun sirih merah

(Piper crocatumRuiz & Pav.) yang ditambah dengan 4,75 ml

aquadest steril.

b. Konsentrasi 10% = 0,5 ml minyak atsiri daun sirih merah

(Piper crocatumRuiz & Pav.) ditambah dengan 4,5 ml

aquadest steril.

c. Konsentrasi 20% = 1 ml minyak atsiri daun sirih merah (Piper

crocatum Ruiz & Pav.)ditambah dengan 4 ml aquadest steril.

d. Konsentrasi 40% = 2 ml minyak atsiri daun sirih merah (Piper

crocatum Ruiz & Pav.) ditambah dengan 3 ml aquadest steril.

e. Konsentrasi 80% = 4 ml minyak atsiri daun sirih merah (Piper

crocatum Ruiz & Pav.) ditambah dengan 1 ml aquadest steril.

 Sebelum dilakukan pencampuran, minyak atsiri terlebih dahulu 

diemulsikan menggunakan Tween-80 agar dapat terlarut dalam air. 

5. Persiapan kontrol positif dan kontrol negatif

Untuk kontrol positif terhadap bakterigram positif Staphylococcus 

epidermidis digunakan Klindamisin solusio. Untuk kontrol negatif 

digunakan aquadest. 

6. Sterilisasi alat

Alat yang digunakan pada proses uji daya antibakteri dicuci bersih 

kemudian dikeringkan dan disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121oC 

selama 20 menit. 

7. Persiapan suspensi bakteri
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Ambil 1 oshe bakteri dari biakan dan tanam pada media. Diamkan 

selama 24 jam pada suhu 370C  hingga didapatkan koloni kuman. Ambil 1 

oshe bakteri dari koloni kuman untukmasing-masing spesies kuman untuk 

kemudian masing-masing ditanam pada 0,5 ml media BHI cair dan 

diinkubasi selama 5-8 jam pada suhu ruang 370C. 

Siapkan 2 ml NaCl fisiologis steril dalam tabung reaksi. Kemudian 

ambil beberapa oshe bakteri Staphylococcus epidermidis dari biakan dan 

masukkan kedalam tabung reaksi yang berisi NaCl fisiologis, kemudian 

bandingkan dengan suspensi 0,5 Mc.Farland (108CFU/ml). Bakteri diambil 

dengan kapas lidi steril, dioleskan pada agar Muller Hinton dan diratakan. 

8. Uji antibakteri minyak atsiri

Sebanyak 1 oshe isolat bakteri dioleskan pada media. Lakukan 

dalam keadaan steril. Kemudian inkubasi biakan pada suhu 37 ºC selama 24 

jam.  

 Timbang media nutrien agar sesuai prosedur di kemasan. 

Penimbangan dilakukan dengan cepat dan teliti, kemudian serbuk media 

dimasukkan dengan hati-hati kedalam erlenmeyer. Serbuk ditambahkan 

aquadest dan diaduk dengan batang pengaduk. Lalu larutan dipanaskan 

dengan hati-hati menggunakan penangas sampai media tercampur 

homogen. Lalu tuang masing-masing 15 ml ke dalam cawan petri untuk 

kemudian disterilkan dengan autoklaf. Autoklaf dengan tekanan 1 atm 

121oC selama 15 menit. Setelah diautoklaf, biarkan dingin dan memadat. 

Suspensi bakteri dibuat dengan cara, diambil 1 oshe bakteri 

kemudian dimasukkan dalam 3 ml NaCl 0,9% steril dan diaduk, sampai 

larutan keruh. Suspensi tersebut lalu disesuaikan dengan standar 0,5 Mc 

Farland.  

Ambil tabung reaksi yang mengandung suspensi bakteri, buka, dan 

bakar leher tabung. Celupkan batang kapas kedalam suspensi lalu oles dan 

ratakan ke nutrien agar dalam petri. Setelah itu, dibuat sumuran dengan 
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ukuran masing-masing 6 mm dengan alat cork borer. Selanjutnya 40 μL 

sampel minyak atsiri dimasukkan ke dalam masing -masing sumuran 

tersebut. Petri kemudian ditutup dan diinkubasi 24 jam. 

Pengamatan penghambatan pertumbuhan bakteri dilakukan dengan 

mengukur diameter zona bening disekitar sumuran yang merupakan 

diameter zona penghambatan sampel. 

9. Pengamatan hasil

Pengamatan dilakukan setelah 18-24 jam dengan cara mengukur 

zona bening yang terbentuk dengan jangka sorong (mm). 

10. Replikasi

Uji antibakteri minyak atsiri dari daun sirih merah (Piper crocatum 

Ruiz & Pav.) terhadap Staphylococcus epidermidis dilakukan sebanyak 4 

kali replikasi sesuai perhitungan menggunakan rumus estimasi besar 

sampel. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Analisis Statistik 

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data menggunakan Shapiro-Wilk dikarenakan 

jumlah sampel sedikit (≤50) dengan hasil analisis yang didapat  0,002, 

maka hasil ini menunjukan distribusi data tidak normal karena hasil < 

0,05. 

b. Uji Homogenitas Varian

Hasil yang didapatkan dari Levene’s Test menunjukkan nilai p 

(sig) = 0,008, maka hasil tersebut tidak homogen karena varian data < 

0,05. 

c. Uji statistik non parametrik Kruskal-Wallis.

Uji ini digunakan untuk membandingkan dari ketujuh kelompok 

yang tidak berpasangan. Pada uji ini didapatkan nilai p (Asymp. Sig) = 
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0,000, maka hasil ini menunjukkan adanya perbedaan antar kelompok 

karena nilai p (Asymp. Sig)  < 0,05.  

d. Uji statistik non parametrik Post Hoc Mann-Whitney.

Dari ketujuh kelompok perlakuan tersebut terdapat perbedaan, 

maka selanjutnya dilakukan uji Mann-Whitney untuk mencari data 

mana yang memiliki perbedaan bermakna.. 

Pada uji kontrol positif dengan setiap kelompok konsentrasi 

sebagai pembanding yang memiliki tujuan untuk mengetahui sebarapa 

besar daya hambat antibakteri dari masing-masing konsentrasi. Pada 

perbandingan kontrol positif dengan konsentrasi 5%, 10%, 20%, 40%, 

dan 80% nilai p (Asymp. Sig)  yang didapatkan sama yaitu 0,019, 

kecuali pada konsentrasi 5% dan 80% masing-masing yaitu 0,013 dan 

0,018. Dari hasil tersebut didapatkan nilai p < 0,05 maka adanya 

perbedaan hambatan yang bermakna dari keduanya secara statistik. 

Uji kontrol negatif  dengan masing-masing konsentrasi yaitu  

untuk menilai adanya aktivitas daya hambat antibakteri dari masing-

masing konsentrasi, pada nilai p (Asymp. Sig) dari konsentrasi 5%, 

10%, 20%, 40%, dan 80%. Dari kelima konsentrasi tersebut terdapat 

perbedaan yang bermaknadengan nilai p (Asymp. Sig)  yang sama yaitu 

0,013, kecuali pada konsentrasi 5% dengan nilai p (Asymp. Sig)  yaitu 

1,000. Hal ini dikarenakan konsentrasi 5% tidak memiliki zona hambat 

atau sama dengan kontrol negatif. 

e. Uji korelasi Spearman.

Pada uji korelasi Spearman dilakukan untuk mengetahui 

korelasi antara masing-masing konsentrasi minyak atsiri daun sirih 

merah dengan diameter  zona hambat antibakteri.Hasil yang diperoleh 

nilai p sebesar 0,002 dengan nilai Correlation Coefficient sebesar 

0,552. Hal ini membuktikan bahwa nilai p<0,05 berarti terdapat 

korelasi yang bermakna dengan kekuatan korelasi yang sedang. 
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3.2. Pembahasan 

Penelitian yang dilakukan ini adalah untuk menguji efektivitas 

antibakteri minyak atsiri daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav.) 

terhadap pertumbuhan Staphylococcus epidermidis secara in vitro dengan 

melihat ada atau tidaknya zona hambat atau zona bening yang terbentuk. 

Metode sumuran dilakukan dengan cara membuat lubang dengan diameter 

6 mm menggunakan cork borer sehingga minyak atsiri dapat langsung 

bertemu dengan media pertumbuhan sehingga bukan hanya permukaannya 

saja tetapi sampai kedasar dari media. Kemudian daya hambat bakteri 

dapat dilihat dari zona bening di sekitar sumuran. 

Pada penelitian ini terdapat 7 kelompok perlakuan dengan masing-

masing bakteri pada media tanam (Stahpylococcus epidermidis) yang 

didapatkan dari Sub Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan rumus Federer yang 

dihitung maka penelitian ini menggunakan empat pengulangan. 

Pengulangan atau replikasi ini bertujuan untuk meyakinkan kebenaran dari 

hasil percobaan. 

Pada Tabel 1 menunjukkan hasil dari pengukuran zona hambat 

dengan beberapa konsentrasi dari minyak atsiri daun sirih merah terhadap 

Staphylococcus epidermidis. Rerata zona hambat yang didapatkan dari 

keempat replikasi pada konsentrasi 5% yaitu 6 mm, pada 10% yaitu11,75 

mm, pada konsentrasi 20% yaitu 15,75 mm, konsentrasi 40% yaitu 17,75 

mm, dan konsentrasi 80% yaitu 20,5mm. Zona hambat semakin besar 

seiring dengan semakin besarnya pemberian konsentrasi minyak atsiri 

daun sirih merah.  

Pada Tabel 1 juga didapatkan bahwa zona hambat oleh kontrol 

positif lebih besar dari pada zona hambat yang terbentuk oleh konsentrasi 

minyak atsiri daun sirih merah. Sedangkan untuk kontrol positif untuk 

penelitian ini  menggunakan klindamisin yang memiliki mekanisme 

hampir mirip dengan mekanisme eritromisin yaitu menghambat sintesis 
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protein dengan mengganngu reaksi translokasi dan pembentukan 

kompleks inisiasi (Brooks, et al., 2013). 

Berdasarkan hasil analisi Kruskal-Wallis, didapatkan nilai p 

sebesar 0,000 hasil ini berarti nilai p<0,05 maka ada perbedaan antara dua 

kelompok. Untuk mengetahui kelompok yang mana yang memiliki 

perbedaan yang signifikan maka dilakukan uji post hoc menggunakan uji 

Mann-Whitney. 

Berdasarkan hasil Mann-Whitney kontrol positif dengan 

konsentrasi 5%, 10%, 20%, 40% dan 80%yaitu 0,019 kecuali pada 

konsentrasi 5% dan 80% masing-masing 0,013 dan 0,018. Hal ini 

menunjukkan bahwa untuk semua konsentrasi minyak atsiri daun sirih 

merah dibandingkan dengan kontrol positif  memiliki perbedaan 

bermakna. Berdasarkan Grafik 1 perbandingan angka rerata diameter zona 

hambat masing-masing konsentrasi dengan kontrol positif, zona hambat 

kontrol positif lebih besar dari masing-masing konsentrasi. Dari hasil 

tersebut berarti efek antibakteri kontrol positif lebih besar dari masing-

masing konsentrasi. 

Sedangkan uji Mann-Whitney kontrol negatif dengan konsentrasi 

5%, 10%, 20%, 40% dan 80% didapatkan nilai p sebesar 0,013 kecuali 

konsentrasi 5% dengan nilai p yaitu 1,000 yang berarti nilai p>0,05 maka 

tidak terdapat perbedaan bermakna dikarenakan zona hambat pada 

konsentrasi 5% tidak ada. Berdasarkan hasil tersebut berarti adanya efek 

antibakteri pada minyak atsiri daun sirih merah pada konsentrasi 10%, 

20%, 40% dan 80%. 

Menurut hasil uji korelasi Spearman, diperoleh nilai p sebesar 

0,002 yang berarti nilai p<0,05 dan juga nilai Correlation 

Coefficientsebesar 0,552. Hal ini membuktikan bahwa terdapat korelasi 

yang bermakna antara peningkatan konsentrasi minyak atsiri daun sirih 

merah dengan peningkatan zona hambat terhadap Staphylococcus 

epidermidis yang memiliki efek antibakteri. 
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Minyak atsiri daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav) 

merupakan senyawa yang sering dijumpai pada marga Piper dan senyawa 

yang terkandung dalam minyak atsiri daun sirih merah biasanya adalah 

senyawa terpenoid (Batubara, et al., 2011). 

Komponen terpenoid dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu 

monoterpen dan sisquiterpen. Golongan monoterpen terdiri atas senyawa 

sabinen, β-mirsen, dan phenol. Sedangkan, golongan sisquiterpen terdiri 

atas senyawa trans-kariofillen (Dewick, 2009). Dari penelitian Jasmine, et 

al., (2011) bahwa senyawa terpenoid adalah salah satu senyawa dari 

fitokimia antimikroba yang memiliki mekanisme aksi yaitu mengganggu 

membran sel bakteri. 

Pada analisis GC-MS minyak atsiri daun sirih merah yang telah 

dilakukan di Laboratorium Kimia Organik FMIPA UGM, diperoleh 20 

komponen (puncak) dengan 4 komponen yang memiliki % area tertinggi, 

masing-masing senyawa tersebut yaitu sabinen (28,11%), β-mirsen 

(16,73%), trans-kariofillen (12,30%) dan phenol (5,24%). Dari keempat 

senyawa tersebut masing-masing memiliki fungsi yang sama, salah 

satunya yaitu antimikroba, hal ini didukung dengan penelitian Arunkumar, 

et al, .(2014)bahwa sabinen memiliki aktivitas antibakteri dan 

antiinflamasi. Menurut Howarto, et al., (2015) senyawa mirsen memiliki 

aktivitas antimikroba pada gram positif dan gram negatif. Sementara itu 

dari penelitian Swamy, et al., (2016) trans-kariofillen memiliki efek 

antibakteri. Menurut penelitian Araujo, et al., (2014) phenol juga memiliki 

aktivitas antimikroba. 

Pada penelitian Marliyana, et al., (2013) komponen minyak atsiri 

daun sirih merah asal Magelang diperoleh 16 komponen (16 puncak) yang 

terdeteksi dengan GC-MS. Senyawa dominan yang diperoleh 6 komponen 

(6 puncak) yaitu α-tuyan 2,42%, α-pinen 3,16%, kamfen 0,49%, sabinen 

74,73%, β-mirsen 17,12%, dan trans-kariofillen 1,88%. 

Maka dari itu terdapat perbedaan komponen minyak atsiri daun 

sirih merah asal Magelangdengan penelitian ini, disebabkan komposisi 
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dari minyak atsiri sangat bervariasi tergantung dari tanaman penghasil, 

iklim, tanah tempat tumbuh, umur panen, metode ekstraksi dan cara 

penyimpanan minyak atsiri (Nurhaen, et al., 2016). 

Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri gram positif yang 

memiliki struktur dinding sel mengandung polisakarida, protein dan lipid 

yang rendah (1-4%), berbeda dengan bakteri gram negatif yang memiliki 

dinding sel kandungan lipid lebih tinggi (11-22%) serta struktur dinding 

sel yang berlapis tiga yaitu lipoprotein, membran luar fosfolipid dan 

polisakarida. Membran luar fosfolipid dan lipopolisakarida ini dapat 

mengurangi masuknya zat antibakteri ke dalam sel, sehingga dinding sel 

bakteri Staphylococcus epidermidis lebih mudah ditembus oleh minyak 

atsiri daun sirih merah ini (Brooks, et al., 2013). 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

1. Minyak atsiri daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav) memiliki

aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus epidermidis.

2. Minyak atsiri daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav) mengandung

20 komponen (20 puncak) dengan 4 komponen yang memiliki persentase

area tertinggi, masing-masing senyawa tersebut antara lain sabinen 28,11%,

β-mirsen 16,73%, trans-kariofilen 12,30% dan phenol 5,24%.

Saran pada penelitian ini adalah sebagai sebagai berikut: 

1. Dilakukan uji toksisitas terhadap penggunaan minyak atsiri daun sirih

merah (Piper crocatum Ruiz & Pav).

2. Dilakukan pengujian dengan menggunakan metode dilusi untuk mengetahui

kadar hambat minimum dan kadar bunuh minimum dari minyak atsiri daun

sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav).

3. Perlu dilakukan uji efektivitas yang lain sebagai pengembangan manfaat

daun sirih merah (Piper crocatum Ruiz & Pav).

4. Dilakukan uji efektivitas antibakteri minyak atsiri daun sirih merah (Piper

crocatum Ruiz & Pav) terhadap bakteri lain.
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