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MOTTO 

 

 Hanya ada satu hal yang membuat mimpi tak mungkin di raih, yaitu 

perasaan takut Gagal.  

(Paulo Coelho) 

 

 Aku tahu, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada 

rencana-Mu yang Gagal. 

    (Ayub 42 : 2) 

 

 Serahkanlah perbuatanmu kepada TUHAN, maka terlaksanalah segala 

rencana mu.  

(Amsal 16 : 3) 

 

Meski lelah, jangan menyerah untuk berubah, karena tujuan baik memang 

kadang jalannya susah.  
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ABSTRAK 

 

 Daun mengkudu (Morinda citrifolia L) memiliki manfaat sebagai obat 

tradisional. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk menentukan kandungan metabolit sekunder dari ekstrak etanol daun 

mengkudu, serta daya hambat ekstrak etanol daun mengkudu terhadap 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Daun mengkudu 

di ekstrak dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Ekstrak itu 

kemudian dilakukan uji fitokimia untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder 

di dalamnya yang ditandai dengan adanya perubahan warna. Ekstrak etanol daun 

mengkudu mengandung golongan senyawa seperti flavonoid, alkaloid, terpenoid, 

saponin dan tanin. Pengujian aktivitas antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli 

dan Staphylococcus aureus dilakukan dengan mengukur diameter zona hambat 

disekeliling sumur dengan menggunakan variasi konsentrasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa semua ekstrak memiliki aktifitas antibakteri yang kuat. 

Ekstrak etanol untuk bakteri Staphylococcus aureus memilki daya hambat lebih 

tinggi dibandingkan dengan bakteri Escherichia coli. Hal ini dilihat dari diameter 

zona hambat pada masing-masing konsentrasi ekstrak. Ekstrak etanol daun 

mengkudu terhadap bakteri Escherichia coli dengan konsentrasi 10, 20 dan 30% 

memiliki rata-rata diameter zona hambat yaitu  11,5 mm, 12,46 mm dan 13,33 mm. 

Ekstrak etanol daun mengkudu terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan 

konsentrasi 10, 20 dan 30% memiliki rata-rata diameter zona hambat yaitu 12,46 

mm, 13,33 mm dan 14,33 mm. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak yang digunakan, 

maka semakin luas zona hambat yang terbentuk. Hal ini dikarenakan semakin besar 

konsentrasi maka semakin banyak senyawa bioaktif yang bekerja dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri.  

 

Kata kunci: Antibakteri, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Fitokimia, Daun 

mengkudu.   
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ABSTRACT 

 

 Noni leaves (Morinda citrifolia L) have benefits as traditional medicine. In 

this regard, this study was conducted with the aim of determining the secondary 

metabolite content of the ethanolic extract of noni leaves, as well as the inhibition 

of the ethanolic extract of noni leaves against the growth of Escherichia coli and 

Staphylococcus aureus bacteria. Noni leaves were extracted by maceration method 

using 96% ethanol as solvent. The extract was then subjected to a phytochemical 

test to determine the content of secondary metabolites in it which was marked by a 

change in color. The ethanol extract of noni leaves contains a class of compounds 

such as flavonoids, alkaloids, terpenoids, saponins and tannins. Testing of 

antibacterial activity against Escherichia coli and Staphylococcus aureus was 

carried out by measuring the diameter of the inhibition zone around the well using 

various concentrations. The results showed that all extracts had strong antibacterial 

activity. Ethanol extract for Staphylococcus aureus bacteria has a higher inhibitory 

power than Escherichia coli bacteria. This can be seen from the diameter of the 

inhibition zone at each concentration of the extract. The ethanol extract of noni 

leaves against Escherichia coli bacteria with concentrations of 10, 20 and 30% had 

an average inhibition zone diameter of 11.5 mm, 12.46 mm and 13.33 mm. The 

ethanol extract of noni leaves against Staphylococcus aureus with concentrations 

of 10, 20 and 30% had an average inhibition zone diameter of 12.46 mm, 13.33 mm 

and 14.33 mm. The higher the concentration of the extract used, the wider the 

inhibition zone formed. This is because the greater the concentration, the more 

bioactive compounds that work in inhibiting bacterial growth. 

 

Keywords: Antibacterial, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Phytochemicals, Noni leaf. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Infeksi merupakan penyebab utama penyakit di dunia terutama di daerah 

tropis, seperti Indonesia (Hermayudi dan Ayu, 2017). Penyakit infeksi pada 

umumnya disebabkan oleh mikroorganisme patogen dan dapat menyebar secara 

langsung maupun tidak langsung. Salah satu mikrooganisme penyebab penyakit 

infeksi adalah bakteri (Pratiwi, 2017). Bakteri penyebab penyakit diantaranya 

adalah Escherichia coli dan Staphylococcus aureus.  

Penyebab infeksi dari bakteri Escherichia coli adalah flora normal di 

peritoneum atau usus bagian bawah (Elliott dkk., 2013). Escherichia coli 

merupakan bakteri gram negatif  yang berkoloni di saluran pencernaan manusia dan 

dapat menyebabkan penyakit diare, sedangkan bakteri Staphylococcus aureus 

merupakan flora normal penyebab penyakit infeksi pada kulit. Staphylococcus 

aureus merupakan bakteri gram positif yang sering menyebabkan infeksi pada luka 

terutama luka pada pasien pasca bedah sehingga dapat menimbulkan komplikasi 

(Widyasanti dkk., 2015). Menurut Affif dan Amilah (2017),  Staphylococcus 

aureus dapat menyebabkan infeksi pada luka biasanya berupa abses. Jenis-jenis 

abses yang spesifik diantaranya bengkak (boil), dan radang akar rambut 

(folliculitis).  

Penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri umumnya diatasi dengan 

penggunaan antibiotik. Antibiotik adalah senyawa alami atau sintetik yang 

mempunyai efek menekan atau menghentikan proses biokimia di dalam organisme, 

khususnya dalam proses infeksi oleh mikroba (Soleha, 2015). Namun, tingginya 

harga antibiotik menjadi kendala utama bagi masyarakat yang berpendapatan 

rendah untuk mengobati penyakit infeksi ini. Disamping itu, penggunaan antibiotik 

yang tidak benar dapat menyebabkan resistensi. Timbulnya masalah resistensi ini 

menambah daftar masalah yang belum terselesaikan, sehingga dibutuhkan 

pembaharuan atau pengembangan obat bahan alam untuk membunuh bakteri dan 

mencegah terjadinya resistensi (Puteri dan Milanda, 2017). Salah satu jenis 
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tanaman obat yang banyak dipakai dalam usaha kesehatan adalah tanaman 

mengkudu (Morinda citrifolia L) (Aisiah, 2014). 

 Tanaman mengkudu (Morinda citrifolia), ini dapat dimanfaatkan dari buah, 

daun, biji, dan akarnya. Secara empiris daun mengkudu dipergunakan sebagai 

kompres untuk menyembuhkan bagian kulit yang luka, dan juga untuk mengurangi 

rasa nyeri. Penggunaan tanaman mengkudu di beberapa daerah dimana daunnya 

dikonsumsi sebagai pengobatan dan analgesik (Sabirin dkk., 2013). Tanaman 

mengkudu mengandung beberapa senyawa aktif yaitu, antrakuinon, alkaloid, 

flavonoid, acubin, alizarin, tanin, dan triterpen (Baroroh dkk., 2014). Hasil 

penelitian dari Priamsari dan Rokhan (2020) menyatakan bahwa ekstrak daun 

mengkudu mengandung senyawa saponin, triterpenoid, tanin dan fenol. Ekstrak 

daun mengkudu berpengaruh secara signifikan (p≤0,05) terhadap S. pyogenes. 

Konsentrasi 2,5% memiliki aktivitas terkecil dengan rata-rata diameter zona 

hambat sebesar 5,83 mm. Hasil penelitian dari Diassanti (2011), menyatakan bahwa 

daun mengkudu memiliki kandungan saponin, flavonoid, polifenol, tanin, dan 

triterpen. Budiarjo ddk., (2015) menyatakan bahwa buah mengkudu juga 

menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli lebih besar dibanding dengan 

bakteri Salmonella sp. Penggunaan ekstrak daun mengkudu juga telah dilakukan 

oleh Widiana (2011), hasilnya ekstrak tersebut juga berpengaruh terhadap 

pertumbuhan Escherichia coli dan Salmonella sp. Penelitian dari Wiradona dkk., 

(2015) menyatakan bahwa perasan mengkudu terbukti dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan konsentrasi 40%, 60% dan 

80%.  

 Berdasarkan penelitian dari Astuti (2001) menunjukkan bahwa ekstrak 

etanol daun mengkudu mempunyai aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Penelitian yang dilakukan Sari dkk., 

(2021) menyatakan bahwa kadar fenol ekstrak etanol sebesar 171,91 mg/L dan pada 

ekstrak etil asetat 23,27 mg/L. Aktivitas antibakteri ekstrak etanol buah mengkudu 

dan ekstrak etil asetat buah mengkudu dapat menghambat bakteri Escherichia coli. 

Sedangkan uji daya hambat ekstrak etanol daun mengkudu (Morinda citrifolia L.) 

terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus menunjukkan bahwa ekstrak etanol 
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daun mengkudu memiliki zona hambat sedang terhadap pertumbuhan 

Staphylococcus aureus sesuai dengan CLSI dengan rata-rata konsentrasi 25% yaitu 

6,35 mm dan pada konsentrasi 50% yaitu 6,73 mm (Erina dkk., 2019). Pada 

konsentrasi optimal 10%, ekstrak daun mengkudu (Morinda citrifolia L.) dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dengan rata-rata zona 

hambat yaitu 16 mm (Aryadi, 2014).  

Berdasarkan yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Petleng, air rebusan 

daun mengkudu dapat diminum untuk menurunkan tekanan darah tinggi, sedangkan 

dari penelitian sebelumnya daun mengkudu (Morinda citrifolia L.) mengandung 

senyawa aktif antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Oleh sebab itu, pada penelitian ini 

dilakukan Uji daya hambat daun  mengkudu (Morinda citrifolia L.) terhadap 

bakteri Escherichia coli  dan Staphylococcus aureus.  

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Apa saja senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak etanol 

daun mengkudu (Morinda citrifolia L.) asal Desa Petleng. 

b. Bagaimana daya hambat daun mengkudu (Morinda citrifolia L.) asal Desa 

Petleng terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus.  

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder apa yang terkandung dalam 

ekstrak etanol daun mengkudu (Morinda citrifolia L.) asal Desa Petleng. 

b. Untuk mengetahui daya hambat daun mengkudu (Morinda citrifolia L.) asal 

Desa Petleng terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Sebagai bahan informasi tentang potensi daun mengkudu asal Desa Petleng 

sebagai antibakteri  
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b. Sebagai referensi tanaman-tanaman obat yang bermanfaat dalam dunia 

kesehatan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tanaman Mengkudu  

Mengkudu dikenal dengan berbagai nama, seperti Keumeudee (bahasa 

Aceh), Pace, Kumudu, Kudu (bahasa Jawa), Cengkudu (bahasa Sunda), Tibah 

(Bali). Nama lain dari tanaman ini adalah Noni (bahasa Hawai), Nuno (Bahasa 

Tonga). Mengkudu berasal dari Asia Tenggara. Pada tahun 100 SM penduduk Asia 

Tenggara bermigrasi dan mendarat di Kepulauan Polinesia, mereka hanya 

membawa tanaman dan hewan yang dianggap penting untuk hidup di tempat baru. 

Tanaman- tanaman tersebut memiliki banyak kegunaan, antara lain untuk bahan 

pakaian, bangunan, makanan dan obat-obatan. Lima jenis tanaman bangsa 

Polinesia yaitu talas, sukun, pisang, umbi rambat, tebu dan noni (Nirawati, 2016). 

2.1.1 Deskripsi tanaman mengkudu  

Mengkudu merupakan tanaman perdu atau pohon kecil yang tumbuh agak 

membengkok, tingginya mencapai 3-8 m, banyak bercabang dan ranting persegi 

empat. Letak daunnya berhadapan secara bersilang, bertangkai, bentuknya bulat 

telur lebar sampai berbentuk elips, panjang 10-40 cm, tebal, mengilap, tepi rata, 

ujungnya runcing, bagian pangkal menyempit, tulang daunnya menyirip, warna 

hijau tua. Bunga mengkudu terdapat di ketiak daun, 5-8 bunga berkumpul dalam 

karangan berbentuk bonggol, mahkotanya berbentuk tabung. Bentuk bunganya 

seperti terompet, berwarna putih, baunya harum. Buah bertangkai, bentuknya bulat 

lonjong, berupa buah buni majemuk yang berkumpul menjadi satu sebagai buah 

yang besar, panjang 5-10 cm permukaan tidak rata (berbenjol-benjol), berwarna 

hijau. Buah yang masak akan berair dan berdaging, warnanya kuning pucat atau 

kuning kotor, berbau busuk, berisi banyak biji yang berwarna kehitaman, 

sedangkan buah yang masih muda berwarna hijau pekat dan keras.  
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Gambar. 2.1 Daun mengkudu (data primer)  

Klasifikasi tumbuhan mengkudu adalah sebagai berikut :  

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledone 

Bangsa   : Rubiales 

Suku   : Rubiaceae 

Marga   : Morinda 

Spesies  : Morinda citrifolia L. (Anonim, 2012). 

2.1.2 Senyawa kimia yang berpotensi sebagai penyembuh luka 

Senyawa kimia tumbuhan yang dapat berkhasiat terhadap penyembuhan 

luka antara lain alkaloid, flavonoid, tanin, saponin dan steroid/triterpenoid 

(Botahala, 2021; Botahala, dkk., 2020). 

1. Alkaloid 

Alkaloid diduga memiliki kemampuan sebagai antibakteri dengan mekanisme 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga 

lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel 

tersebut (Paju, 2013). 

2. Flavonoid 

Flavonoid bertindak sebagai penampung radikal hidroksi dan superhidroksi 

atau memperlambat timbulnya sel nekrosis tetapi juga dengan meningkatkan 

vaskularisasi dengan demikian melindungi lipid membran terhadap reaksi yang 

merusak. Flavonoid dapat menghambat pendarahan (Robinson, 1995; Barku, 
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2013). Flavonoid juga dikenal untuk mempercepat proses penyembuhan luka 

terutama karena memiliki aktivitas antimikroba dan astringen, yang memiliki 

peran dalam penyusutan luka dan peningkatan laju epitelisasi (Barku, 2013).  

3. Tanin 

Tanin merupakan komponen yang banyak terdapat dalam ekstrak tanaman yang 

berkhasiat sebagai astringen dan mampu menciutkan luka, menghentikan 

pendarahan dan mengurangi peradangan (Mun’im dkk., 2010). 

4. Saponin 

Saponin yang terdapat dalam tumbuhan dapat memacu pembentukan kolagen 

yang berperan dalam proses penyembuhan luka (Mappa dkk., 2013). Menurut 

Yenti dkk., (2011), saponin juga memiliki kemampuan sebagai antiseptik yang 

berfungsi membunuh atau mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang biasa 

timbul pada luka sehingga luka tidak mengalami infeksi yang berat. 

5.  Steroid/triterpenoid 

Triterpenoid dikenal untuk mempercepat proses penyembuhan luka terutama 

karena memiliki aktivitas antiinflamasi, antibakteri dan astringen yang memiliki 

peran dalam penyusutan luka dan peningkatan laju epitelisasi (Barku dkk., 

2013). 

2.1.3 Kandungan daun mengkudu  

Selain buah mengkudu yang dapat dijadikan sebagai obat dan antibakteri, 

daun mengkudu juga dapat digunakan sebagai obat dan antibakteri. Secara 

keseluruhan daun mengkudu mengandung zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, 

seperti protein, vitamin, mineral, asetil ester, morida diol. Mengkudu mengandung 

zat antikanker yang dinamakan dengan damnacanthal, zat ini sangat efektif 

melawan sel-sel abnormal dibanding zat-zat antikanker yang terdapat pada 

tumbuhan lainnya. Penelitian ilmuwan Jerman menunjukkan bahwa damnacanthal 

yang terkandung pada daun mengkudu mampu menghambat perkembangan sel-sel 

kanker (Nirawati, 2016).  

Mengkudu juga mengandung zat  antibakteri yang dapat mematikan bakteri 

penyebab infeksi, seperti Pseudomonas aeruginosa, Protens morganii, 

Staphylococcus aurens, Bacillus subtilis, dan Escherichia coli. Zat antibakteri itu 
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juga dapat mengontrol bakteri patogen seperti Salmonella montivideo, S. 

scotmuelleri, S. typhi, Shigella dusenteriiae, S. flexnerii, S. pradysenteriae. Daun 

mengkudu juga terdapat senyawa flavonoid, senyawa ini merupakan golongan 

senyawa fenol di alam yang terdapat pada tumbuhan yang mempunyai sifat 

antimikroba. Senyawa flavonoid ini dapat mengubah sifat fisik dan kimiawi 

sitoplasma yang mengandung protein dan mendenaturasi dinding sel bakteri dengan 

cara berikatan dengan protein melalui ikatan hidrogen (Nirawati, 2016; Botahala, 

dkk., 2020). 

2.2 Ekstraksi 

 Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan komponen yang diinginkan dari 

penyusun-penyusun lain dalam suatu campuran berdasarkan kelarutan komponen 

tersebut terhadap pelarut yang digunakan. Pemilihan metode ekstraksi yang tepat 

tergantung dari tekstur, kandungan air, bahan tumbuhan yang akan diekstraksi dan 

jenis senyawa yang akan diisolasi (Tetti, 2014). Ekstraksi biasanya menggunakan 

pelarut organik secara berurutan dengan kepolaran yang semakin meningkat. 

Metode ekstraksi yang digunakan adalah:  

2.2.1 Maserasi  

  Maserasi adalah proses penyarian simplisia dengan cara merendam serbuk 

simplisia pada temperatur kamar dengan sesekali pengadukan dengan pelarut yang 

sesuai. Maserasi yang dilakukan pengadukan secara terus-menerus disebut 

maserasi kinetic. sedangkan yang dilakukan pengulangan penambahan pelarut 

setelah dilakukan penyaringan terhadap maserat pertama dan seterusnya disebut 

remaserasi. Tujuan dari maserasi adalah untuk menarik komponen bermanfaat baik 

yang tahan panas maupun tidak. Prinsip dari metode ini adalah pencapaian 

konsentrasi dalam keseimbangan (Depkes RI, 2000). Proses maserasi selesai ketika 

bahan yang diekstraksi pada bagian dalam sel masuk dalam cairan dengan 

seimbang, sehingga berakhirnya proses difusi (ekstraksi). Selama proses maserasi 

dilakukan pengocokan berulang. Hal ini dilakukan untuk menjamin keseimbangan 

konsentrasi bahan ekstraksi yang lebih cepat dalam cairan (Voigh, 1994 dalam 

Istiqomah, 2013 ). 
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2.3 Uji Fitokimia  

Uji fitokimia merupakan tahapan pendahuluan dari suatu penelitian 

fitokimia yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang golongan senyawa 

yang terkandung dalam tanaman yang sedang diteliti. Metode uji fitokimia 

(screening) dilakukan dengan melihat reaksi pengujian warna dengan 

menggunakan suatu pereaksi warna (Khotimah, 2016; Botahala, dkk., 2012).  

Pendekatan uji fitokimia meliputi analisis kualitatif kandungan kimia dalam 

tumbuhan atau bagian tumbuhan (akar, batang, daun, buah, bunga, biji), terutama 

kandungan metabolit sekunder yang bioaktif, yaitu alkaloid, antarakinon, 

flavonoid, glikosida jantung, kumarin, saponin (steroid dan triterpenoid), tanin 

(polifenolat), minyak atsiri (terpenoid) dan sebagainya. Adapun tujuan pendekatan 

skrining fitokimia adalah mengetahui kandungan bioaktif atau kandungan yang 

berguna untuk pengobatan dalam tumbuhan (Kristianti dkk., 2008 dalam 

Simaremare, 2014).  

Metode yang digunakan atau dipilih untuk melakukan skrining fitokimia 

harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain sederhana, cepat, dapat dilakukan 

dengan peralatan minimal, bersifat semikuantitatif yaitu memiliki batas kepekaan 

untuk senyawa bersangkutan, selektif terhadap golongan senyawa yang dipelajari 

dan memberikan keterangan tambahan ada atau tidaknya senyawa tertentu dalam 

golongan senyawa yang dipelajari. Analisis kualitatif untuk mengetahui golongan 

senyawa dapat dilakukan dengan uji tabung. Uji tabung dilakukan terhadap 

golongan senyawa yang terkandung dalam ekstrak (Septyaningsih, 2010).  

2.3.1 Mekanisme reaksi metabolit sekunder 

a. Mekanisme reaksi flavonoid 

 

Gambar 2.2 Reaksi uji flavonoid (Kurang dkk., 2020) 
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b. Mekanisme reaksi alkaloid 

 

Gambar 2.3 Reaksi uji alkaloid (Marliana, 2005 dalam Nugrahani dkk., 

2016) 

c. Mekanisme reaksi terpenoid dan steroid 

 

Gambar 2.4 Reaksi uji terpenoid dan steroid (Sangi dkk., 2012)  

d. Mekanisme reaksi saponin 

 

Gambar 2.5 Reaksi uji saponin (Sangi dkk., 2012) 

e. Mekanisme reaksi tanin 

 

Gambar 2.6 Reaksi uji tanin (Sangi dkk., 2012) 
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2.4 Bakteri  

Bakteri merupakan mikroba prokariotik yang sangat heterogen dan 

menghuni lingkungan yang beraneka ragam. bakteri juga merupakan 

mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tetapi hanya dapat 

dilihat dengan bantuan mikroskop (Radji, 2011). Sebagian bakteri mempunyai 

peranan penting di alam diantaranya merombak nutrien di biosfer sehingga berguna 

bagi jasad lain, adapula bakteri yang bersifat merugikan sebagai penyakit pada 

tumbuhan, hewan dan manusia yaitu bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus 

aureus.  

2.4.1 Karakteristik bakteri Escherichia coli  

Escherichia coli dijadikan sebagai indikator yang dipakai dalam analisis air 

untuk menguji adanya pencemaran oleh tinja, akan tetapi pemindahan sebarannya 

tidak selalu melalui air melainkan diteruskan melalui mulut dan Escherichia coli 

dapat ditemukan pula tersebar di alam sekitar kita. Escherichia coli sekarang 

dianggap sebagai genus dengan hanya satu spesies yang mempunyai beberapa ratus 

tipe antigenik. Tipe ini dicirikan menurut kombinasi yang berbeda-beda antara 

antigen 0 (antigen lipoporiakaride somatik di dalam dinding sel) dengan antigen K 

(antigen polisakaride kapsul) dan H (antigen protein flagella). Adapun ciri-ciri 

umum dari bakteri Escherichia coli adalah sebagai berikut: a) Berbentuk batang 0,5 

x 1-3 μ ; b) Ada yang bergerak dan tidak ada yang bergerak; c) Bergerak dengan 

menggunakan flagel peritrik; d) Biasanya tidak berbentuk kapsul; e) Tidak 

membentuk spora; f) Termasuk bakteri gram negatif; g) Bersifat aerob dan anaerob 

fakultatif. Morfologi bakteri Escherichia coli dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.7 Morfologi bakteri Escherichia coli (Nirawati, 2016). 
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Selain ciri-ciri umum yang telah disebutkan, Escherichia coli juga memiliki 

sifat khusus, antara lain:  

a. Merupakan parasit dalam pencernaan makanan manusia, dan hewan berdarah 

panas;  

b. Famili dari spesies ini memfermentasikan laktosa dan glukosa dengan 

menghasilkan asam dan gas;  

c. CO2 dan H2 dihasilkan dalam volume yang sama dengan glukosa;  

d.  Menghasilkan asam dalam jumlah yang banyak dari glukosa tetapi asetil 

metil karbinol tidak dihasilkan (Nirawati, 2016). 

2.4.1.1 Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli 

Bakteri Escherichia coli adalah anggota flora normal usus. Escherichia coli 

berperan penting dalam sintesis vitamin K, konversi pigmen-pigmen empedu, 

asam-asam empedu, dan penyerapan zat-zat makanan. Escherichia coli menjadi 

patogen jika jumlah bakteri ini dalam saluran pencernaan meningkat atau berada di 

luar usus, Escherichia coli berasosiasi dengan enteropatogenik menghasilkan 

enterotoksin pada sel epitel (Nirawati, 2016).  

Escherichia coli adalah penyebab yang lazim dari infeksi saluran kemih dan 

merupakan penyebab infeksi saluran kemih pertama pada kira-kira 90% wanita 

muda. Escherichia coli yang nefropatogenik secara khas menghasilkan hemolisin, 

kebanyakan infeksi disebabkan oleh Escherichia coli dengan sejumlah kecil tipe 

antigen O. bila pertahanan tubuh inang normal tidak mencukupi, Escherichia coli 

dapat memasuki aliran darah dan menyebabkan sepsis. Bayi yang baru lahir dapat 

sangat rentan terhadap penyakit sepsis karena tidak memiliki antibodi IgM, sepsis 

ini juga dapat terjadi akibat infeksi saluran kemih (Nirawati, 2016). 

 Selain penyakit yang telah disebutkan, bakteri Escherichia coli juga 

menyebabkan diare yang diklasifikasikan berdasarkan sifat-sifat virulensinya dan 

menimbulkan penyakit melalui mekanisme yang berbeda, sifat pelekatan sel epitel 

usus kecil atau besar, toksin seringkali diperantai oleh plasmid. Ada lima kelompok 

galur Escherichia coli yang patogen yaitu, E. coli Enteropatogenik, E. coli 

Enterotoksgenik, E. coli Enterohemoragik, E. coli Enteroinvasif dan E. coli 

Enteroagregatif. Kelima galur bakteri ini dapat menyebabkan penyakit 
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gasteroenteritis akut pada bayi yang baru lahir sapi umur 2 tahun. Apabila bakteri 

Escherichia coli didalam usus memasuki kandung kemih maka dapat menyebabkan 

sintitis yaitu suatu peradangan pada selaput lendir organ tersebut. Bakteri 

Escherichia coli juga dapat menyebabkan infeksi saluran paru-paru, infeksi ini 

terjadi akibat terhirupnya lendir jalan nafas atas yang sebelumnya terdapat 

kumpulan bakteri Escherichia coli (Nirawati, 2016). 

2.4.1.2 Pencegahan penyakit yang disebabkan oleh Escherichia coli 

Bakteri Escherichia coli menjadi bagian utama pada saluran pencernaan 

normal sebagai flora mikroorganisme aerobik (fakultatif anaerob) normal dari 

tubuh, bakteri ini termasuk ke dalam bakteri koliform dalam air dianggap sebagai 

suatu bukti terjadi kontaminasi tinja dari air buangan atau sumber lainnya. 

Pengendalian terhadap bakteri Escherichia coli dilakukan dengan mencuci tangan, 

asepsis secara cermat, melakukan disinfeksi. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

Escherichia coli dapat diobat dengan menggunakan sulfonamida, ampisilin, 

sefalosporin, kloramfinekol, tertrasiklin (Nirawati, 2016). 

2.4.2 Karakteristik bakteri Staphylococcus aureus. 

Bakteri Staphylococcus aureus bersifat patogen pada manusia. 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat dan 

berdiameter 0,8-1,0 mikron, tidak bergerak, dan tidak berspora (Radji, 2011). 

Kisaran suhu pertumbuhan Staphylococcus aureus 15-400 ºC dan suhu optimum 

adalah 350 ºC. Staphylococcus aureus membentuk koloni besar berwarna agak 

kuning dalam media yang baik. Staphylococcus aureus bersifat anaerob fakultatif 

dan dapat tumbuh karena melakukan respirasi aerob atau fermentasi yang 

menghasilkan asam laktat. Diantara semua bakteri yang tidak membentuk spora, 

Staphylococcus aureus termasuk bakteri yang memiliki daya tahan paling kuat 

(Radji, 2011). 

Menurut Locke dkk., (2012), bakteri Staphylococcus aureus menyebabkan 

beberapa penyakit, yaitu penyakit kulit seperti impetigo, paronikia, abses, selulitis, 

dan infeksi kulit. Pada tulang dan sendi dapat menyebabkan osteomyelitis dan 

arthritis septik, menyebabkan pneumonia pada organ pernafasan, dan menyebabkan 

endocarditis infektif pada organ kardiovaskular. Staphylococcus aureus merupakan 
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salah satu penyebab utama nosocomial akibat luka tindakan operasi dan pemakaian 

alat-alat perlengkapan perawatan rumah sakit (Radji, 2011).  

Staphylococcus aureus adalah patogen utama pada manusia. Hampir semua 

orang pernah mengalami infeksi Staphylococcus  aureus selama hidupnya, dengan 

derajat keparahan yang beragam, dari keracunan makanan atau infeksi kulit ringan 

hingga infeksi berat yang mengancam jiwa. Staphylococcus aureus dapat 

menimbulkan penyakit melalui kemampuannya tersebar luas dalam jaringan dan 

melalui pembentukan berbagai zat ekstraseluler (Jawetz dkk., 2010). 

2.5 Antibakteri 

Antibakteri merupakan zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau 

bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang 

merugikan. Mikroorganisme dapat menimbulkan penyakit pada makhluk hidup lain 

karena memiliki kemampuan menginfeksi, mulai dari infeksi ringan sampai infeksi 

berat bahkan kematian. Oleh karena itu, pengendalian yang tepat perlu dilakukan 

agar mikroorganisme tidak menimbulkan kerugian sampai infeksi berat bahkan 

kematian (Radji, 2011).  

Beberapa agen antimikroba merupakan antibiotik, walaupun semua 

antibiotik merupakan agen antimikroba, namun tidak semua agen antimikroba 

merupakan antibiotik (Burton dan Engelkirk, 2004). Antibiotik adalah suatu 

metabolit yang diperoleh atau dibentuk oleh berbagai jenis mikroorganisme yang 

dalam konsentrasi rendah maupun menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. 

Menurut Burton dan Engelkirk (2004), antibakteri yang ideal harus memiliki 

kualitas sebagai berikut :   

1. Membunuh atau menghambat pertumbuhan pathogen.  

2. Tidak menyebabkan kerusakan pada inang.  

3. Tidak menyebabkan reaksi alergi pada inang.  

4. Tetap stabil saat disimpan baik dal;am bentuk padatan maupun cair.  

5. Bertahan pada jaringan khusus pada tubuh dalam waktu yang cukup lama 

sehingga menjadi efektif.  

6. Membunuh patogen sebelum mengalami mutasi dan menjadi resisten.  
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Antibakteri harus dapat menghambat atau membunuh patogen tanpa 

merugikan inang.  

Menurut Radji (2011), berdasarkan mekanisme kerjanya dalam menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme, antibakteri digolongkan sebagai berikut:  

1. Antibakteri yang dapat menghambat sintesis dinding sel  

Dinding sel bakteri sangat penting untuk mempertahankan struktur sel bakteri. 

Oleh Karena itu, zat yang dapat merusak dinding sel akan melisiskan dinding sel 

sehingga dapat mempengaruhi bentuk dan struktur sel, yang pada akhirnya dapat 

membunuh sel bakteri tersebut.  

2. Antibakteri yang dapat menganggu atau merusak membran sel  

Membran sel mempunyai peranan penting dalam mengatur transportasi nutrisi 

dan metabolit yang dapat keluar masuk sel. Membran sel juga berfungsi sebagai 

tempat berlangsungnya respirasi dan aktivitas biosintesis dalam sel. Beberapa 

jenis antibakteri dapat mengganggu membran sel sehingga dapat mempengaruhi 

kehidupan sel bakteri.   

3. Antibakteri yang dapat menganggu biosintesis asam nukleat  

Proses replikasi deoxyribonucleic acid (DNA) di dalam sel merupakan siklus 

yang sangat penting bagi kehidupan sel. Beberapa jenis antibakteri dapat 

mengganggu metabolisme asam nukleat tersebut sehingga mempengaruhi 

seluruh fase pertumbuhan sel bakteri.  

4. Antibakteri yang menghambat sintesis protein  

Sintesis protein merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri atas proses 

transkripsi (yaitu DNA ditranskripsi menjadi mRNA) dan proses translasi (yaitu 

mRNA ditranslasi menjadi protein). Antibakteri dapat menghambat proses-

proses tersebut akan menghambat sintesis protein. Daya antibakteri dapat 

ditentukan berdasarkan nilai KHM dan KBM terhadap pertumbuhan suatu 

bakteri. Konsentrasi minimal yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri dikenal sebagai konsentrasi atau kadar hambat minimal (KHM). 

Konsentrasi minimal yang diperlukan untuk membunuh 99,9% pertumbuhan 

bakteri dikenal sebagai konsentrasi bunuh minimal (KBM). Suatu zat aktif 

dikatakan memiliki potensi yang tinggi sebagai antibakteri jika pada konsentrasi 
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rendah memiliki daya hambat yang besar. Menurut Nasri (2011) dalam Hapsari 

(2015) kriteria kekuatan antibakteri adalah sebagai berikut:  

1. Diameter zona hambat > 20 mm : daya hambat sangat kuat  

2. Diameter zona hambat 10-20 mm : daya hambat kuat  

3. Diameter zona hambat 5-10 mm : daya hambat sedang  

4. Diameter zona hambat 0-5 mm : daya hambat lemah  

5. Mekanisme kerja antibakteri  

Zat antibakteri adalah suatu zat yang digunakan untuk membunuh atau 

menghambat pertumbuhan bakteri. Mekanisme penghambatan terhadap 

pertumbuhan bakteri oleh senyawa antibakteri dapat berupa:  

1. Perusakan dinding sel; susunan dinding sel dapat dirusak dengan jalan 

merintangi pembentukan atau perubahan sesudah dibentuk.  

Contoh: antibiotik jenis penisilin dan sefalosporin. 

2. Perubahan permeabilitas; membran sitoplasma menahan bahan-bahan tertentu 

di dalam sel dan mengatur pemasukan dan pengeluaran bahan-bahan lainnya 

dan memelihara keseluruhan sel. Perubahan pada membran sitoplasma dapat 

berakibat merintangi pertumbuhan sel, sehingga menyebabkan kematian sel.  

Contoh : antibiotik jenis polimiksin B dan amfoterisin. 

3. Perubahan molekul protein dan asam nukleat; kehidupan sel tergantung pada 

pemeliharaan molekul protein dan asam nukleat. Antimikroba dapat 

mengakibatkan koagulasi protein atau denaturasi bahan-bahan sel yang 

penting. 

Contoh : antibiotik jenis tetrasiklin dan streptomisin. 

4. Penghambatan kerja enzim; enzim mnerupakan sasaran potensial bagi 

bekerjanya suatu penghambat. Penghambat ini dapat mengakibatkan 

terganggunya metabolism atau matinya sel.  

Contoh: antibiotik jenis kloramfenikol dan metafen 

5. Penghambatan sintesis deoxyribonucleic acid (DNA), ribonucleic acid 

(RNA) dan protein; protein, DNA dan RNA memegang peranan penting di 

dalam proses kehidupan normal sel. Hal ini berarti gangguan apapun yang 

terjadi pada zat-zat tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada sel. 
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Contoh : antibiotik jenis norfosaksin dan sulfanilamide 

Berdasarkan daya kerjanya zat antibakteri dibedakan menjadi bakteriostatik 

dan bakterisida. Suatu antibakteri disebut bakteriostatik bila sifat menghambat 

pertumbuhan suatu inokulum bakteri. Contoh zat antibakteri yang bersifat 

bakteriostik adalah tetrasiklin, trimethoprim, makrolid dan kloramfenikol, 

sedangkan yang disebut bakterisida bila mampu membunuh bakteri tersebut. 

Contoh dari zat antibakteri yang bersifat bakterisida adalah penisilin, rifampisin, 

kuinolon dan polimiksin (Jawetz dkk., 2010) 

2.6 Uji Aktivitas Antibakteri 

Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan tujuan diperolehnya suatu sistem 

pengobatan yang efektif dan efisien. Proses pengujiannya dilakukan dengan 

mengukur pertumbuhan mikroorganisme terhadap agen antibakteri (Rahmadani, 

2015). Adapun metode pengujian antibakteri adalah sebagai berikut : 

1. Metode difusi agar 

Dalam metode difusi terdiri dari empat metode, yaitu: 

a. Metode silinder 

 Metode silinder menggunakan silinder gelas yang steril diletakan diatas agar yang 

berisi suspensi mikroba yang telah membeku. Kemudian silindertersebut di isi 

dengan zat yang akan diperiksa lalu di inkubasikan pada suhu 35 oC selama 18-

24 jam, lalu diameter hambatnya diukur. Kelebihan dari metode ini yaitu jumlah 

zat yang di masukan dalam media agar jelas, sedangkan kekurangannya 

mempunyai resiko tinggi karena silinder dapat jatuh. 

b. Metode perforasi 

Pada metode perforasi media agar yang masih cair pada suhu 45-50 oC 

dicampurkan dengan suspensi mikroba pada cawan petri steril, kemudian 

dibiarkan membeku. Setelah agar membeku, dibuat lubang dengan perforator. 

Lubang tersebut dimasukkan zat yang akan diperiksa daya antimikrobanya. 

Kemudian diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 37oC, lalu diameter yang 

terjadi diukur. Kelebihan metode ini adalah media yang digunakan tidak terlalu 

tebal sedangkan kekurangannya adalah terkadang lubang yang dibuat kurang 

sempurna. 
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c. Metode cakram kertas 

Metode cakram kertas merupakan metode dengan menggunakan cakram kertas 

saring yang mendukung zat antimikroba dengan kekuatan tertentu. Cakram 

kertas tersebut diletakkan pada permukaan agar yang telah ditanami miroba uji, 

lalu diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 37 oC, kemudian diameter 

hambatnya diukur. Kelebihan dari metode ini adalah jumlah zat yang digunakan 

dapat diatur, namun kekurangannya tidak kuantitatif karena tidak semua zat aktif 

terserap dalam agar (Jawetz dan Adelberg, 2005) 

d. Metode sumuran 

Metode sumuran merupakan suatu metode dimana dibuat sumur pada media agar 

yang telah ditanami mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi agen 

antibakteri yang akan diuji (Pratiwi, 2008). Selanjutnya diinkubasi pada suhu 

37°C selama 18-24 jam. Adanya daerah bening disekitar parit menunjukkan 

hambatan pertumbuhan mikroorganisme oleh agen antibakteri (Maradona, 2013). 

Metode sumur ini memiliki kelebihan, yaitu lebih mudah digunakan untuk 

mengukur zona hambat yang terbentuk karena isolat beraktivitas tidak hanya 

dipermukaan atas media agar tetapi juga dibagian bawah (Listari, 2009). 

2. Metode dilusi 

Dalam metode dilusi terdiri dari dua metode, yaitu : 

a. Metode dilusi cair/ broth dilution test (serial dilution) 

 Metode ini mengukur Minimum Inhibitory Concentration (MIC)  atau Kadar 

Hambat Minimum (KHM) dan Minimum Bactericidal Concentration (MBC) atau 

Kadar Bunuh Minimum (KBM). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat 

seri pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan 

mikroba uji. Larutan uji agen antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih 

tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang 

ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair 

tanpa penambahan mikroba uji ataupun agen antimikroba, dan diinkubasi selama 

18-24 jam. Media cair yang tetap terlihat jernih setelah diinkubasi ditetapkan 

sebagai KBM (Pratiwi, 2008 ). 

b. Metode dilusi padat atau solid dilution test 
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 Metode ini serupa dengan metode dilusi cair namun menggunakan media padat 

(solid). Keuntungan metode ini adalah satu konsentrasi agen antimikroba yang di 

uji dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji (Pratiwi, 2008).   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret – Mei 2022 di 

Laboratorium Kimia Universitas Tribuana Kalabahi dan uji aktivitas antibakteri 

dilakukan di Laboratorium Biologi Fakultas Sains Teknik, UNDANA Kupang.  

3.2 Alat dan Bahan  

Alat- alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Erlenmeyer, toples, 

rotary evaporator, labu ukur, tabung reaksi, rak tabung, cawan petri, pipet ukur, 

kawat ose, bunsen, gelas ukur, batang pengaduk, inkubator, autoklaf, neraca 

analitik, hot plate. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun mengkudu 

(Morinda citrifolia L.), etanol 96%, aquades, bakteri Escherichia coli, bakteri 

Staphylococcus aureus, kertas saring, tisu, Medium Muller Hinton Agar, serbuk 

Mg, HCl pekat, NaCl 0,9%, Pereaksi Mayer, HCl 2N, kloroform, asam asetat 

anhidrat, H2SO4 pekat, dan antibiotik kloroamfenikol. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi preparasi 

sampel, pembuatan ekstrak, uji fitokimia untuk mengetahui golongan  senyawa 

dalam ekstrak, serta tahap terakhir adalah uji aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

Escerichia coli dan Staphylococcus aureus.  

3.3.1  Preparasi sampel 

Sampel daun mengkudu diambil di Kecamatan Alor Tengah Utara (ATU), 

Desa Petleng. Pengambilan sampel dilakukan secara manual dengan cara memetik 

daun. Daun yang sudah matang yaitu daun ke empat dan seterusnya hal ini 

dilakukan karena pada daun tersebut telah mengalami pematangan fisiologis 

sehingga memiliki kandungan metabolit sekunder yang maksimal (Manguntungi 

dkk., 2016). Daun tersebut dibersihkan kemudian dikeringkan pada suhu kamar 

hingga kering tanpa kontak langsung dengan sinar matahari kemudiaan daun 

mengkudu dihaluskan hingga diperoleh serbuk (simplisia). 
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3.3.2  Ekstraksi daun mengkudu  

Pada tahap ekstraksi, sebanyak 500 gram serbuk daun mengkudu, 

dimaserasi dengan pelarut etanol sebanyak 2000 mL selama 1x24 jam. Selanjutnya 

diambil filtratnya dan evaporasi dengan rotary evaporator. Ekstrak pekat yang 

diperoleh selanjutnya digunakan untuk uji fitokimia dan uji aktivitas antibakteri.  

3.3.3 Uji fitokimia  

1. Flavonoid 

Sebanyak 0,1 gram ekstrak daun mengkudu dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi, ditambahkan 1 mL aquades, dididihkan selama 5 menit, kemudian disaring. 

Filtrat ditambahkan 0,1 gram serbuk Mg dan 1 mL HCl pekat kemudian digojok. 

Uji positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna merah, kuning atau jingga 

(Pakaya, 2015).  

2. Alkaloid 

Sebanyak 0,1 gram ekstrak daun mengkudu dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi kemudian ditambahkan 1 mL HCl 2 N dan 6 mL air suling, kemudian 

dipanaskan selama 2 menit, didinginkan kemudian disaring. Pengujian adanya 

senyawa alkaloid yaitu dengan pereaksi Mayer. Sebanyak 4 mL filtrat dimasukkan 

ke dalam tabung reaksi yang berbeda kemudian ditambahkan 1 mL pereaksi Mayer. 

Terbentuknya endapan putih atau krem mengindikasikan uji positif alkaloid 

(Najoan dkk., 2016). 

3. Steroid dan Terpenoid 

Sebanyak 0,1 gram ekstrak daun mengkudu dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi dan ditambahkan dengan 0,5 mL kloroform, setelah itu ditambahkan 

sebanyak 0,5 mL asam asetat anhidrat selanjutnya ditambahkan 2 mL H2SO4 pekat 

melalui dinding tabung. Uji positif steroid menghasilkan cincin warna hijau atau 

biru pada perbatasan larutan sedangkan adanya terpenoid menghasilkan cincin 

warna merah atau violet (Priyanto, 2012).  

4. Saponin  

Sebanyak 0,1 gram ekstrak daun mengkudu dimasukkan ke dalam tabung 

reaksi, ditambahkan 10 mL aquades hangat lalu dikocok selama 30 detik. Uji positif  

ditunjukkan dengan terbentuknya busa permanen ± 15 menit (Najoan dkk., 2016). 
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5. Tanin 

Sebanyak 0,1 gr ekstrak daun mengkudu dimasukan ke dalam tabung reaksi 

dan ditambahkan FeCl3  sebanyak 2 tetes. Adanya senyawa tanin ditandai dengan 

terbentuknya warna hijau kebiruan (Ramyashree dkk., 2012). 

3.3.4 Uji aktivitas antibakteri ekstrak daun mengkudu  

1. Sterilisasi alat dan media 

  Alat-alat yang digunakan dalam penelitian dicuci terlebih dahulu sampai 

bersih dan dikeringkan dan dibungkus dengan kertas. Dimasukkan ke  dalam 

autoklaf dan ditutup rapat dan disterilkan selama 15 menit pada suhu 121°C. 

2. Pembuatan media muller hinton agar (MHA) 

  Media MHA sebanyak 20 g dimasukkan ke dalam erlenmeyer lalu 

dilarutkan dengan 100 mL aquades kemudian dipanaskan hingga mendidih di 

atas hot plate sambil dihomogenkan dengan menggunakan magnetic stirrer. 

Media tersebut disterilisasikan dengan autoclave pada suhu 121°C selama 15 

menit. 

3. Peremajaan kultur murni bakteri uji 

  Satu koloni biakan murni bakteri E. coli dan S. aureus masing-masing 

diambil dengan menggunakan ose steril dari kultur murninya, selanjutnya 

diinokulasikan dalam medium MHA, kemudian diinkubasikan dalam inkubator 

pada suhu 37°C selama 1 x 24 jam. Tahap selanjutnya dibuat pengenceran 

bakteri dengan 10 mL garam NaCl fisiologis. 

4. Penyiapan sampel uji 

  Ekstrak daun mengkudu ditimbang masing-masing sebanyak 1 mg, 2 mg, 

dan 3 mg lalu dilarutkan dengan 10 mL DMSO untuk memperoleh konsentrasi 

10, 20 dan 30%. 

 

5. Uji aktivitas antibakteri 

  Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun mengkudu menggunakan 

metode sumuran. Media MHA sebanyak 10 mL dan 1 mL suspensi bakteri uji 

dituangkan ke dalam cawan petri steril hingga tersebar merata. Pada media 

MHA dibuat menggunakan kawat ose. Masing-masing sumur ditetesi dengan 5 
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µL larutan uji dengan konsentrasi ekstrak masing-masing 10, 20 dan 30%, 

kontrol negatif (aquadest) dan kontrol positif (kloroamfenikol), selanjutnya 

diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 °C. Zona hambat yang terbentuk diamati 

dan diukur daerah hambatannya yaitu daerah bening disekeliling sumur.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Table 4.1 Hasil Uji Fitokimia Ekstrak Etanol Daun Mengkudu 

Metabolit sekunder Hasil Keterangan 

Flavonoid Terbentuk warna kuning  + 

Alkaloid Terbentuk endapan putih  + 

Steroid  

 

Tidak terbentuk cincin 

berwarna hijau atau biru 

pada perbatasan larutan  

- 

Terpenoid Terbentuk cincin warna 

violet  

+ 

Saponin  Terbentuk busa  + 

tanin Terbentuk warna hijau  + 

    Keterangan : + mengandung metabolit sekunder  

   – tidak mengandung metabolit sekunder   

  

Tabel 4.2.  Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun mengkudu terhadap  

bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus 

Bakteri uji 
Sampel 

Konsentrasi 

(%) 

Diameter zona hambat (mm) 

1 2 3  rata-rata 

Escherichia 

coli   
Ekstrak 

etanol daun 

mengkudu 

10 11,5 11,9 11,1 11,5 

20 12,6 12,2 12,6 12,46 

30 13,7 13,3 13 13,33 

K+ (kloroamfenikol) 18,5 18,2 18,5 18,4 

K- (aquades) 0 0 0 0 

Staphylococcus 

aureus 
Ekstrak 

etanol daun 

mengkudu 

10 12,6 12,2 12,6 12,46 

20 13 13,7 13,3 13,33 

30 14,1 14,8 14,8 14,33 

K+ (kloroamfenikol) 18,9 18,2 18,5 18,53 

K- (aquades) 0 0 0 0 

 

 Keterangan :  K+ : kontrol positif  

 K-  : kontrol negatif 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa:  

1. Senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak etanol daun 

mengkudu asal Desa Petleng adalah flavonoid, alkaloid, terpenoid, saponin 

dan tanin.  

2. Ekstrak etanol daun mengkudu asal Desa Petleng memiliki daya hambat 

dengan kategori kuat terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

maupun bakteri Escherichia coli.  

5.2 Saran 

 Perlu dilakukan penelitian terhadap uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol 

daun mengkudu dengan menggunakan suspensi bakteri yang berbeda.  
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LAMPIRAN  

 

Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan  

Jenis kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 

Studi Literatur        

Persiapan Bahan         

Seminar Proposal        

Penelitian         

Seminar Hasil        

Skripsi         

 

Lampiran 2. Prosedur Kerja  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diambil di 
Kecamatan Alor 

Tengah Utara, Desa 
Petleng 

Dipetik daun yang 
sudah matang yaitu
daun nomor empat 

dan seterusnya

Dibersihkan dengan 
air mengalir

Dikeringkan pada 
suhu kamar

DihaluskanSerbuk (simplisia)

PROSEDUR KERJA  

PREPARASI SAMPEL  

Sampel Daun Mengkudu  
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Di maserasi selama 1x24 jam 

Disaring  

Ekstrak pekat  Uji Antibakteri  

Filtrat  residu 

 

Uji Fitokimia  

EKSTRAKSI SAMPEL 

+ 2000 mL etanol 96% 

Dievaporasi pada suhu 60 
o

C 

500 gr serbuk daun mengkudu  
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UJI FITOKIMIA  

FLAVONOID  ALKALOID  

0,1 gr ekstrak 

+1 mL aquades  

Didihkan selama 5 menit  

Filtrat  

+0,1 gr serbuk  Mg  

+1 mL HCL pekat  

Dikocok  

Warna merah, 

kuning atau jingga  

0,1 gr ekstrak 

+6 mL akuades 

Di panaskan selama 2 menit  

Didinginkan dan disaring  

Filtrat  

4 mL filtrat 

Endapan putih atau krem  

+1 mL pereaksi mayer  

Disaring  

+1 mL HCl 2 N 
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TANIN  

0,1 gr ektrak   

+ FeCl3 2 tetes  

Warna hijau kebiruan 

STEROID DAN TERPENOID 

0,1 gr ekstrak  

+ 0,5 mL kloroform  

+ 0,5 mL Asam asetat anhidrat  

+ 2 mL H2SO4 pekat  

Cincin warna merah atau violet  Cincin warna hijau atau biru  

SAPONIN  

0,1 gr ekstrak   

+ 10 mL air panas  

Dikocok selama 30 detik  

Terbentuknya busa selama 15 menit  
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Uji  Aktivitas  Antibakteri Ekstrak  Daun Mengkudu  

1. Sterilisasi alat dan media  

• Alat-alat dicuci 

• Dikeringkan dan dibungkus dengan kertas  

• Dimasukkan dalam autoclave dan ditutup rapat 

• Di sterilkan 15 menit pada suhu 121 ºC 

2. Pembuatan media  

+100 mL aquades  

Disterilisasi mueller hinton agar dalam autoclave sampai suhu 121 ºC 

Media MHA  

2 gr mueller hinton agar   

Di panaskan sampai homogen  

3. Peremajaan kultur jaringan 

Diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37 ºC  

Dibuat pengenceran bakteri dengan 10 mL 

NaCl Fisiologis  

Kultur bakteri  

Bakteri 

4. Penyiapan sampel uji  

+10 mL DMSO  

10%, 20%, 30%  

Ekstral pekat (1 mg, 2 mg, 3 mg)   

Diinokulasi ke dalam mueller hinton agar  
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Dituangkan ke dalam cawan petri  

Steril hingga merata  

Dibuat 5 sumur pada media MHA  

Sumur ditetesi 5 πL larutan uji (10%, 20%, 30%), kontrol 

negative (aquades) dan kontrol positif (kloroamfenikol)  

Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 ºC 

5. UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI  

 10 mL Media MHA dan 1 mL suspensi bakteri uji  

Daerah bening  

Diukur zona hambat 
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 Lampiran 3. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri  

Sampel Konsentrasi  Pengulangan (mm) Rata-rata  

1 2 3 

Ekstrak etanol 

daun mengkudu 

terhadap 

Escherichia coli   

10% 11,5 11,9 11,1 11,5 

20% 12,6 12,2 12,6 12,46 

30% 13,7 13,3 13 13,33 

K+ (Kloroamfenikol) 18,5 18,2 18,5 18,4 

K- (Aquadest) 0 0 0 0 

  

Sampel Konsentrasi  Pengulangan (mm) Rata-rata  

1 2 3 

Ekstrak etanol 

daun mengkudu 

terhadap 

Staphylococcus 

aureus  

10% 12,6 12,2 12,6 12,46 

20% 13 13,7 13,3 13,33 

30% 14,1 14,8 14,1 14,33 

K+ (Kloroamfenikol) 18,9 18,2 18,5 18,53 

K- (Aquadest) 0 0 0 0 
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Lampiran 4 : Foto Hasil Penelitian  

No. Keterangan No. Keterangan 

1. 

 

 

 

 

 

 
 

Daun Mengkudu (Morinda 

Citrifolia L) yang masih basa 

5. 

 
Proses Maserasi 

2. 

 

 

 

 

 

 

 
Daun mengkudu (Morinda 

Citrifolia L) yang sudah kering 

6. 

 
Hasil ekstraksi  

3. 

 

 

 

 

 

 Daun Mengkudu (Morinda 

Citrifolia L) yang sudah digerus  

7. 

 
Hasil Penguapan  

4. 

 

 

 

 

 

 Penimbangan sampel Daun 

Mengkudu (Morinda Citrifolia L) 

8. 

 
Hasil Uji Fitokimia 
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9. 

 
Pembuatan Media NA dan 

Peremajaan Bakteri Escherichia 

coli dan Staphylococcus aureus 

13. 

 
Pembuatan Media Muller 

Hinton Agar 

10. 

 
Chloramphenicol 

14. 

 
Daun Mengkudu Etanol 

11. 

 
Inkubasi dengan suhu 37 oC 

15. 

 
Penuangan MHA ke petridis 

12. 

 
Proses sterilisasi dengan 

autoclave 

16. 

 
Perhitungan Zona Hambat 

Menggunakan Alat Coloni 

Counter. 
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Lampiran 5. Hasil Daya Hambat Ekstrak Etanol Daun Mengkudu  

No. Keterangan 

Bakteri Escherichia coli  Bakteri Staphylococcus aureus  

1. 

 

Ulangan 1 

 

Ulangan 1 

2. 

 

Ulangan 2 

 

Ulangan 2 

3. 

 

Ulangan 3 

 

Ulangan 3 
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