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ABSTRAK 
 
 

Sibadu, Hairunnisa. 2019. Uji Sensitivitas Ekstrak Etanol Daun Rambutan 
(Nephelium lappaceum L.) Terhadap Pertumbuhan Bakteri 
Burkholderia pseudomallei Secara In Vitro. Tugas Akhir. Program 
Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (1) Prof. Dr. dr. Noorhamdani AS., Sp.MK(K), (2) Prof. Dr. 
dr. Nurdiana, M.Kes 

Melioidosis merupakan penyakit infeksi yang memiliki banyak manifestasi klinis 
dan dapat berakibat fatal bagi manusia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi 
bakteri Burkholderia pseudomallei yang secara intrinsik resisten terhadap 
berbagai antibiotik. Oleh sebab itu pengobatan alternatif dapat dijadikan pillihan 
untuk menangani kasus melioidosis. Daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) 
merupakan tumbuhan herbal yang di dalamnya terkandung beberapa senyawa 
aktif seperti polifenol, saponin tanin dan flavonoid yang diketahui memiliki 
aktivitas antibakteri. Penelitian ini merupakan penelitian dengan model true 
experimental-post test only group untuk membuktikan adanya efek antibakteri 
ekstrak etanol daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) terhadap bakteri 
Burkholderia pseudomallei secara in vitro. Pada penelitian ini digunakan metode 
difusi dengan cara sumuran sebanyak 4 kali pengulangan dengan 7 konsentrasi 
ekstrak yang berbeda. Hasilnya diukur secara kuantitatif dengan menggunakan 
penggaris satuan milimeter. Dari hasil penelitian diketahui ekstrak dengan 
konsentrasi yang lebih tinggi mampu memperbesar pembentukan zona hambat 
di sekitar lubang sumuran. Hasil uji komparasi One-WayxANOVA menunjukkan 
angka signifikansi (p = 0,000) yang berarti ada perbedaan bermakna antara 
rerata tiap kelompok esktrak dan zona hambat yang terbentuk. Uji korelasi 
Pearson menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan bermakna antara 
pemberian ekstrak dengan pembentukan zona hambat pertumbuhan bakteri (r =  
0,848, p =  0,000). Oleh karena itu, kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini 
adalah ekstrak etanol daun Nephelium lappaceum L. memiliki aktivitas antibakteri 
terhadap Burkholderia pseudomallei pada  

Kata Kunci: Burkholderia pseudomallei, Daun Rambutan, Melioidosis, Zona 
hambat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 

Sibadu, Hairunnisa. 2019. Sensitivity Test of Ethanol Extract of Rambutan 
(Nephelium lappaceum L.) Leaves Against Burkholderia 
pseudomallei Bacteria In Vitro. Final Assignment. Medical Program, 
Faculty of Medicine, Brawijaya University. Supervisors: (1) Prof. Dr. dr. 
Noorhamdani AS., Sp.MK(K), (2) Prof. Dr. dr. Nurdiana, M.Kes 

 
Melioidosis is an infectious disease that has many clinical manifestations and can 
be fatal to humans. This disease is caused by the infection of the bacterium 
Burkholderia pseudomallei which is intrinsically resistant to various antibiotics. 
Therefore, the use of alternative medicine can be applied as a treatment for 
melioidosis cases. Nephelium lappaceum L. leave is herbal plants that contain 
active compounds such as flavonoids, polyphenols, tannins and saponins that 
are known to have antibacterial activity. This study applied true experimental-post 
test only group model to prove the antibacterial effect of ethanol extract of 
Nephelium lappaceum L .leaves on Burkholderia pseudomallei bacteria in vitro. 
The method used in this study was the diffusion of wells with 7 different extract 
concentrations and 4 repetitions. The results were measured quantitatively using 
a millimeter ruler. From the study it was obtained that the administration of 
extracts with higher concentrations would enlarge the inhibitory zones formed 
around the wells. Comparison test using One-Way ANOVA was obtained (p = 
0,000) which showed a significant difference between the average of each 
extracted group and the inhibited zone formed. Pearson correlation test showed 
a very strong and significant relationship between administration of extracts with 
the formation of bacterial growth inhibition zones (r = 0.848, p = 0,000). 
Therefore, it can be concluded that the ethanol extract of Nephelium lappaceum 
L. has antibacterial activity against Burkholderia pseudomallei in vitro. 

Keywords: Burkholderia pseudomallei, Inhibited zone,  Melioidosis, Rambutan 
Leaves 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Penyakit infeksi merupakan penyebab utama tingginya angka kesakitan 

dan angka kematian pada negara berkembang seperti indonesia. Penyakit infeksi 

adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen, dan bersifat sangat 

dinamis (Darmadi, 2008). Salah satu penyakit infeksi yang terjadi di Indonesia 

adalah melioidosis. Indonesia telah diakui sebagai daerah endemik melioidosis 

sejak awal abad ke-20 (Testamenti et al., 2018). Sebuah penelitian pada tahun 

2015 memperkirakan terdapat 20.038 kasus melioidosis di Indonesia, dengan 

jumlah kematian sebanyak 10.224 kasus setiap tahunnya atau sekitar 51% dari 

seluruh kasus melioidosis, akan tetapi prevalensi pasti kasus melioidosis di 

Indonesia masih belum dapat diketahui karena melioidosis masih merupakan 

penyakit yang under-reported di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan pada 

tahun 2018 menunjukkan jumlah total kasus melioidosis yang terdiagnosis di 

Indonesia sebanyak 146 kasus dengan 101 laporan kasus terdahulu pada tahun 

1921-2017 dan 45 kasus baru pada tahun 2010-2017. Selain itu masih banyak 

tenaga medis khususnya dokter di Indonesia yang belum mengetahui tentang 

penyakit ini. Sebuah kuesioner dikembangkan untuk mengevaluasi pengetahuan 

tenaga medis mengenai melioidosis dengan total 568 partisipan, hasilnya sekitar 

57% partisipan mengatakan tidak pernah mendengar tentang melioidosis, 

sedangkan hanya 18% partisipan menjawab dengan benar tentang terapi 

melioidosis (Tauran et al., 2018). 
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Melioidosis merupakan penyakit infeksi yang dapat berakibat fatal pada 

manusia dan bersifat endemik di Asia tenggara, Australia, dan daerah tropis 

lainnya. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Burkholderia pseudomallei 

yang umumnya didapatkan pada air atau tanah yang terkontaminasi (Podin et al., 

2013). Ada beberapa cara penularan penyakit ini dalam masyarakat yaitu melalui 

inhalasi, ingesti atau inokulasi lewat lesi kulit. Melioidosis juga dapat ditularkan 

melalui kontak langsung dengan hewan pengerat, makanan, tanah, air, dan 

ekskreta yang terinfeksi bakteri Burkholderia pseudomallei (Raja et al., 2005). 

Manifestasi klinis melioidosis sangat bervariasi antara lain, pembentukan abses 

kulit terlokalisir, pneumonia akut atau kronis, infeksi genitourinari, infeksi tulang 

dan sendi, ensefalomyelitis, akut supuratif parotiditis, sepsis berat dengan atau 

tanpa pembentukan abses di organ internal, syok sepsis dengan angka 

mortalitas 90%, dan mungkin tanpa adanya manifestasi klinis apapun (Cheng 

dan Currie, 2005). 

Burkholderia pseudomallei adalah bakteri batang Gram negatif yang pada 

pewarnaan Gram terlihat bentukan khas seperti peniti atau safety pin, bakteri ini 

memiliki dua atau lebih flagela dan bersifat motil (Kinoshita, 2003). Burkholderia 

pseudomallei adalah organisme yang mampu bertahan dalam kondisi lingkungan 

yang tidak bersahabat, termasuk pada larutan antiseptik dan detergen, 

lingkungan asam, dan kisaran suhu yang luas (24oC – 32oC) (Cheng dan Currie, 

2005). Hampir seluruh strain Burkholderia pseudomallei secara intrinsik resisten 

terhadap berbagai antibiotik, seperti golongan beta laktam, aminoglikosida, dan 

makrolida. Rangkaian resistansi obat terjadi melalui beberapa mekanisme, 

termasuk dengan menginaktifasi enzim dan eksklusi sel (Podin et al., 2013). 

Pengobatan melioidosis yang disebabkan oleh infeksi bakteri Burkholderia 
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pseudomallei membutuhkan terapi jangka panjang dengan menggunakan 

ceftazidime (golongan β-Laktam) IV setiap 8 jam selama 2-4 minggu sebagai 

terapi awal, sedangkan untuk terapi eradikasinya menggunakan Co-trimoxazole 

oral setiap 12 jam selama 3-4 bulan (Inglis et al., 2006).  

Pemberian antibiotik merupakan pengobatan utama dalam 

penatalaksanaan penyakit infeksi, akan tetapi penggunaannya yang berlebihan 

akan menyebabkan munculnya kuman resisten antibiotik sehingga akan 

mempersulit dalam pengobatan pasien terutama pada kasus multidrug resisten. 

Hal ini muncul sebagai akibat pemakaian antibiotik yang kurang tepat dosis, 

macam dan lama pemberian antibiotik (Negara, 2014). Salah satu cara yang 

dapat dilakukan untuk mengurangi angka resistensi terhadap antibiotik yaitu 

dengan pemanfaatan tanaman yang dilaporkan memiliki aktivitas antibakteri 

salah satunya adalah tanaman rambutan (Nephelium lappaceum L.) (Sukmandari 

et al., 2017). 

Rambutan (Nephelium lappaceum L.), merupakan famili Sapindaceae 

yang tumbuh pada iklim tropis seperti di kawasan Asia Tenggara, terutama di 

Indonesia, Thailand dan Malaysia. Secara konvensional tanaman rambutan 

digunakan untuk mengobati berbagai penyakit. Telah banyak penelitian yang 

dilakukan untuk menentukan aktivitas antibakteri tanaman rambutan 

(Sulistyaningsih et al., 2017) Daun rambutan dilaporkan memiliki efek sebagai 

antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Escherichia coli. Propionibacterium acnes, Salmonella thypimurium, dan Bacillus 

subtilis (Astuti, 2018). Selain itu diketahui kadar KHM dan KBM dari ekstrak daun 

rambutan terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa multiresistent berada pada 

konsentrasi 2,5-5% b/v (Sulistyaningsih et al., 2017). Kulit buah rambutan juga 
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mampu menghambat pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila, Aeromonas 

salmonicida, dan Streptococcus sp. (Azwar et al., 2013). Pemberian ekstrak kulit 

buah rambutan mampu menghambat pertumbuhan bakteri Gram negatif seperti  

Vibrio cholera, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus, akan 

tetapi ekstrak kulit buah rambutan tidak mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri Eschericia coli, klebsiella pneumonia dan salmonella typhi. Selain itu, 

kadar hambat minimum yang didapatkan pada ekstrak kulit buah rambutan 

terhadap bakteri Vibrio cholera dan Pseudomonas aeruginosa adalah 6,25% 

(Thitilertdecha et al., 2008).  

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa infeksi bakteri 

Burkholderia pseudomallei bisa berakibat fatal pada manusia dan membutuhkan 

pengobatan antibiotik jangka panjang dalam penanganannya sehingga dapat 

meningkatkan kemungkinan terjadinya resistensi terhadap pengobatan 

melioidosis. Oleh sebab itu, untuk menurunkan kemungkinan terjadinya 

resistensi antibiotik pada kasus melioidosis yang ada saat ini dengan mengetahui 

daun rambutan yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri pada bakteri Gram 

negatif maka dilakukan penelitian terkait efektivitas ekstrak daun rambutan 

(Nephelium lappaceum L.) dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Burkholderia pseudomallei.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk menjawab 

rumusan masalah sebagai berikut : 
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Apakah ekstrak daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) memiliki efek sebagai 

antibakteri terhadap bakteri Burkholderia pseudomallei secara in vitro? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Membuktikan bahwa ekstrak etanol daun rambutan (Nephelium 

lappaceum L.) memiliki efek antibakteri terhadap bakteri Burkholderia 

pseudomallei secara in vitro. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui konsentrasi ekstrak etanol daun rambutan (Nephelium 

lappaceum L.) yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri Burkholderia 

pseudomallei. 

2. Untuk mengetahui hubungan konsentrasi ekstrak etanol daun rambutan 

(Nephelium lappaceum L.) dengan pertumbuhan bakteri Burkholderia 

pseudomallei. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Dapat memberikan informasi ilmiah untuk menambah ilmu pengetahuan  

dalam bidang kesehatan mengenai potensi daun rambutan (Nephelium 



6 
 

 

lappaceum L.) sebagai antibakteri terhadap bakteri Burkholderia 

pseudomallei. 

2. Dapat digunakan sebagai dasar teori untuk mengembangkan penelitian 

dari khasiat daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif dari bahan alami untuk 

infeksi bakteri Burkhoderia pseudomallei 

2. Dapat menambah ilmu yang dapat dikembangkan dalam melakukan 

terapi terhadap penyakit melioidosis. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Rambutan (Nephelium lappaceum L.) 

Rambutan (Nephelium lappaceum L.) adalah tanaman asli daerah tropis di Asia 

Tenggara, dan dapat ditemukan di negara Indonesia, Filipina, Thailand, dan 

Australia Utara. Rambutan (Nephelium lappaceum L.) merupakan famili 

Sapindaceae. Rambutan berasal dari kata rambut karena rambutan memiliki kulit 

buah yang terlihat memiliki banyak "rambut" dan berwarna merah cerah, kuning, 

merah kekuningan, dan hijau jika buahnya belum matang. Di dalam kulit 

rambutan terdapat daging buah berwarna putih seperti mutiara yang memiliki 

rasa manis atau asam. Rambutan biasanya dikonsumsi dan dijual secara 

langsung atau diproduksi dalam bentuk kalengan. Buah rambutan memiliki nilai 

ekonomis karena rasanya yang menyegarkan dan penampilan yang eksotis. 

Buah rambutan dilaporkan memiliki karbohidrat, protein, vitamin C dan niasin 

(Rajasekaran et al., 2012) 

 

2.1.1 Taksonomi 

Daun Rambutan (Nephelium lappaceum L.) berdasarkan taksonomi 

tumbuhan digolongkan sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom  : Tracheobionta 

Superdivision  : Spermatophyta 

Division  : Magnoliophyta 

Class   : Magnoliopsida 

https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Plantae
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Tracheobionta
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Spermatophyta
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Magnoliophyta
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Magnoliopsida
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Subclass  : Rosidae 

Order   : Sapindales 

Genus   : Nephelium L. 

Family   : Sapindaceae 

Species  : Nephelium lappaceum L. (CABI, 2019) 

 

2.1.2 Morfologi 

Pohon rambutan (Nephelium lappaceum L.) memiliki tinggi 15–25 m, bercabang-

cabang, dengan batang tegak yang berdiameter 40–60 cm, kulit kayunya 

berwarna abu-abu gelap hingga kecoklatan dan memiliki mahkota yang 

merambat. Pohon rambutan yang terbentuk dari proses pencangkokan memiliki 

tinggi yang lebih pendek sekitar 7-12 m. Daun rambutan berwarna hijau 

mengkilap memiliki panjang 5-20 cm dan lebar 2,5-11 cm dengan tulang daun 

yang samar, tangkai daunnya memiliki panjang 1,5-16 cm dan tebal 1-3 cm. 

Daun muda dari rambutan berwarna hijau pucat yang kemudian berubah menjadi 

hijau tua, tidak berbulu di permukaan atas dan sedikit berbulu di permukaan 

bawah dengan bentuk elips atau lonjong (Lim, 2013). Tumbuhan rambutan 

memiliki perbungaan yang banyak dan bercabang-cabang. Pohon rambutan 

berbunga dua kali setahun, bunganya berwarna hijau kekuningan hingga putih 

yang berukuran kecil dengan aroma manis. Setiap bunganya menampung enam 

hingga delapan benang sari. Sedangkan buah rambutan berbentuk oval hingga 

bulat, kulit kasar dengan “rambut” fleksibel, berwarna hijau jika mentah dan 

merah jika matang. Aril berwarna putih, berdaging, dapat dimakan dan memiliki 

rasa manis (Sukmandari et al, 2017) 

https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Rosidae
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Sapindales
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=NEPHE2
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=Sapindaceae
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=NELA7
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Gambar 2.1 Morfologi Tanaman Rambutan (Nephelium lappaceum L.): a. 

Buah; b. Pohon; c. Daun (Lim, 2013) 

 
 

2.1.3 Persebaran 

 Rambutan (Nephelium lappaceum L.) berasal dari Malaysia dan 

Indonesia akan tetapi lokasi pastinya tidak diketahui. Rambutan telah 

dibudidayakan secara luas di Asia Tenggara untuk waktu yang lama. Sekarang 

tumbuh secara pantropis di India, Sri Lanka, Zanzibar, dan di dataran rendah 

Amerika Selatan Tengah dan Utara, Australia Utara, Papua Nugini, kepulauan 

Pasifik dan Hawaii. Rambutan adalah tumbuhan tropis yang tumbuh subur di 

daerah yang hangat dan lembab dengan tingkat penguapan yang rendah dan 

curah hujan yang tinggi. Rambutan dapat hidup pada kisaran suhu optimal di 

atas 20o-32° C dengan kelembaban di atas 80% dan curah hujan tahunan 1.500-

3.000 mm. Suhu yang lebih rendah akan menghambat pertumbuhan Rambutan 

pada ketinggian di atas 300 m. Di Australia utara, suhu malam yang rendah (<15 

°C) dan kelembaban diurnal yang rendah selama bulan Mei hingga Agustus 

dapat menghambat perkembangan tunas dan menyebabkan daun muda, bunga 

dan buahnya berguguran. Di habitat aslinya, rambutan muncul sebagai pohon 

hutan tropis bertingkat rendah atau menengah yang dapat tumbuh di berbagai 

jenis tanah. Tanaman Rambutan tumbuh paling baik di tanah lempung yang 

dikeringkan, yang kaya akan bahan organik dengan pH di kisaran 5,5-6,5. Di 

Queensland utara, rambutan tumbuh subur di tanah basaltik merah di sebelah 

a b c 
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barat Innisfail. Di Wilayah Utara Australia rambutan tumbuh terutama di tanah 

lempung berpasir. Tanah ini membutuhkan pemupukan dan irigasi secara teratur 

untuk pertumbuhan dan hasil tanaman yang baik (Lim, 2013) 

 

2.1.4 Kandungan Kimiawi 

Rambutan berpotensi sebagai agen antimikroba yang mencakup bakteri dan 

jamur. Kulit buah rambutan memiliki kandungan senyawa golongan tanin, 

polifenol dan saponin di mana kandungan terbanyak pada kulit buah rambutan 

adalah senyawa tanin dan saponin. Daun rambutan mengandung senyawa 

terpenoid, tanin, saponin, flavonoid, dan fenolik. Biji rambutan mengandung 

senyawa fenol, flavonoid dan tanin. Pada kulit batangnya mengandung tanin, 

saponin dan flavonoid (Sadino, 2013). Sedangkan buah rambutan mengandung 

karbohidrat, protein, lemak, kalsium, fosfor, besi, dan vitamin C (Ulfah, 2016). 

 

2.1.5 Manfaat dan Kegunaan 

 Rambutan (Nephelium lappaceum L.) telah digunakan sebagai obat 

tradisional selama berabad-abad terutama sebagai obat untuk diabetes dan 

hipertensi. Buahnya diyakini dapat mengobati gangguan GIT (gastrointestinal 

tract), sebagai obat cacing dan digunakan sebagai obat untuk mengobati diare 

dan disentri. Pada masyarakat pedesaan, rebusan daun rambutan biasanya 

digunakan untuk mengobati sakit kepala. Kulit buahnya yang dikering digunakan 

sebagai bahan pembuatan sabun. Sementara akar, daun dan kulit kayu 

digunakan sebagai zat untuk pewarna. Di Malaysia, rebusan akar dan kulit 

buahnya digunakan sebagai pembersih lidah dan obat untuk sariawan. Selain itu, 

senyawa geraniin pada kulit buah rambutan menunjukkan aktivitas terapi yang 

baik dan aman untuk mengurangi obesitas yang disebabkan oleh disfungsi 
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metabolik. Pada penelitian terdahulu dilaporkan bahwa tumbuhan Rambutan 

memiliki efek sebagai antidiabetik, analgesik, antiinflamasi, antidiare, 

antimikroba, antiviral, larvasidal, CNS depressant, dan antioksidan (Sukmandari 

et al, 2017) 

 

2.1.6 Kandungan Zat Aktif Tumbuhan Daun Rambutan (Nephelium 

lappaceum L.) 

Pada penapisan fitokimia daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) dari 

simplisia dan ekstrak daun rambutan didapatkan adanya kandungan beberapa 

metabolit sekunder seperti flavonoid, polifenol, tanin, saponin, monoterpens dan 

sesquiterpens. Flavonoid, polifenol, tanin, saponin adalah senyawa alami yang 

memiliki aktivitas antibakteri karena merupakan senyawa fenolik (Sulityaningsih 

et al., 2017). Senyawa flavonoid merupakan senyawa polar dan merupakan 

golongan terbesar dari senyawa fenol yang mempunyai sifat efektif menghambat 

pertumbuhan virus, bakteri, dan jamur.  Sebagai antibakteri, flavonoid dapat 

menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas pada dinding sel bakteri 

sehingga mampu menghambat pertumbuhan bakteri (Kurniawan dan Aryana, 

2015). Senyawa saponin juga dapat bekerja sebagai antibakteri karena zat aktif 

permukaannya mirip dengan detergen sehingga dapat menurunkan tegangan 

pada permukaan dinding sel bakteri dan merusak permeabilitas membrane. 

Senyawa polifenol merupakan senyawa yang biasanya memberikan warna pada 

kayu, bunga, dan buah.  Polifenol dalam molekulnya memiliki banyak gugus 

fenol. Sebagai agen antibakteri, polifenol bekerja pada protoplasma bakteri 

sebagai toksin, yang dapat menembus, merusak dinding, serta mengendapkan 

protein sel bakteri. Molekul besar senyawa fenolik dalam konsentrasi yang 
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sangat rendah sekalipun mampu membuat enzim essensial di dalam sel bakteri 

menjadi tidak aktif. Secara garis besar polifenol menyebabkan denaturasi protein, 

menginaktifkan enzim, menyebabkan kebocoran dan kerusakan sel bakteri 

(Rosidah et al., 2014). Tannin bekerja sebagai antibakteri dengan cara 

membentuk kompleks dengan dinding sel bakteri sehingga mengganggu aktivitas 

membran sitoplasmik. Selain itu, tanin juga bekerja melarutkan lapisan lipid 

dinding bakteri sehingga menyebabkan kebocoran sel bakteri (Al-Ani et al., 

2008). 

 

2.2 Burkholderia pseudomallei 

Burkholderia pseudomallei adalah agen bioteror yang merupakan 

penyebab utama melioidosis, sebuah penyakit yang endemik di daerah Asia 

Tenggara dan Australia Utara. Infeksi sering dikaitkan dengan penyebaran 

bakteri ke berbagai organ tubuh sehingga memiliki banyak manifestasi klinis. 

Dibutuhkan terapi antibiotik yang berkepanjangan untuk dapat menghentikan 

infeksi dengan tingkat kekambuhan yang tinggi jika terapi yang dilakukan tidak 

adekuat (Wiersinga, 2008). 

. 

2.2.1 Epidemiologi 

Burkholderia pseudomallei merupakan organisme penyebab meliodosis 

yang tersebar luas terutama di Asia Tenggara (kebanyakan kasus ditemukan di 

Thailand, Malaysia, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar) dan juga Australia. 

Ada beberapa laporan tentang keberadaannya di beberapa negara lainnya 

seperti Amerika Tengah, Karibia, Cina, Taiwan, Afrika, negara-negara Timur 

Tengah dan Asia Selatan. Di Thailand terdapat sekitar 2000-3000 kasus baru 

yang ditemukan setiap tahunnya, di Malaysia seroprevalensi yang dilaporkan 
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pada individu sehat adalah 17-22% pada petani (terutama petani padi) dan 26% 

pada pasien donor darah, di Australia bagian utara terdapat 0,6% hingga 16% 

anak-anak yang terinfeksi oleh Burkholderia pseudomallei. Burkholderia 

pseudomallei juga telah diisolasi di Amerika. Terdapat laporan bahwa melioidosis 

telah berimigrasi ke Eropa akibat perjalanan dari daerah endemik (Raja et al., 

2005). Melioidosis di Indonesia pertama kali didiagnosis di Cikande, pulau Jawa 

pada tahun 1929. Sejak saat itu hingga tahun 1960, beberapa kasus tambahan 

dilaporkan di pulau jawa seperti Jakarta, Bogor dan Surabaya. Laporan terbaru 

terdapat empat kasus melioidosis pada korban tsunami di Banda Aceh pada 

tahun 2005 yang dikonfirmasi melalui kultur, 51 kasus di Malang pada tahun 

2011-2013, dan tiga kasus ditemukan di Makassar dan Luwu Timur pada tahun 

2013 (Tauran et al., 2018) 

 

2.2.2 Morfologi dan Identifikasi 

 Burkholderia pseudomallei adalah bakteri batang gram negatif, bersifat 

motil, nonspore-forming, dengan lebar 0,4 - 0,6 μm dan panjang 2 - 5 μm. Pada 

pewarnaan gram dapat menunjukkan bipolar stain dengan bentukan yang khas 

seperti peniti atau safety pin. Burkholderia pseudomallei  dapat tumbuh dalam 

kondisi aerob di banyak media sederhana dan tumbuh di bawah kondisi anaerob 

pada medium kompleks yang mengandung nitrat. Bentuk dan warna bakteri 

Burkholderia pseudomallei pada media pertumbuhan padat sangat bervariasi. 

Koloni Burkholderia pseudomallei dapat memiliki struktur yang sangat kasar 

hingga berlendir serta berwarna krim hingga oranye terang. Lendir yang 

dihasilkan oleh Burkholderia pseudomallei terdiri dari lapisan polisakarida, 

lapisan ini  disebut glikokaliks dimana sel bakteri dapat hidup dan membelah diri 
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di dalamnya dan mampu terlindung dari lingkungan yang tidak bersahabat 

(Barrett and Stanberry, 2009). Burkholderia pseudomallei dapat tumbuh dengan 

mudah pada simple nutrient media dan dapat dikultur pada kebanyakan media 

isolasi primer aerob yang digunakan untuk bakteri Gram negatif enterik akan 

tetapi bakteri Burkholderia pseudomallei tidak dapat tumbuh pada salmonella-

shigella agar dan deoxycholate-citrate agar (DCA). Pada MacConkey agar, koloni 

biasanya berwarna merah muda hingga pucat dan tidak memfermentasikan 

laktosa. Pada perbenihan cair akan tampak berwarna keruh setelah di diamkan 

selama 12-18 jam pada suhu 37°C dengan pembentukan pelikel pada 

permukaannya yang kemudian mengkerut dan kasar setelah inkubasi lanjutan 

(CABI, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.2 Burkholderia pseudomallei: a. Pada Media MacConkey Agar; b. 

     Pada Pewarnaan Gram (Dhodapkar et al., 2008; Pandey et al., 
          2010). 

 

Penggunaan sistem otomatis tidak disarankan untuk identifikasi bakteri 

Burkholderia pseudomallei karena dianggap bermasalah. VITEK 2 merupakan 

sistem mikrobiologi otomatis yang tersedia secara umum yang banyak digunakan 

di laboratorium untuk identifikasi bakteri, akan tetapi kesalahan identifikasi 

a b 
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Burkholderia pseudomallei sebagai Burkholderia cepacia oleh VITEK 2 telah 

ditemukan dalam beberapa laporan kasus. Kartu identifikasi bakteri Gram 

Negative (GN) berbasis fluorometrik sebelumnya dari VITEK 2 hanya mampu 

mengidentifikasi sebagian kecil (19%) dari isolat Burkholderia pseudomallei. Oleh 

karena itu, dokter dan ahli mikrobiologi harus mewaspadai kemungkinan 

kesalahan identifikasi Burkholderia pseudomallei oleh sistem otomatis. Secara 

khusus, dokter di daerah non-endemik melioidosis harus mempertimbangkan 

kemungkinan melioidosis berdasarkan riwayat perjalanan dan manifestasi klinis 

ketika bertemu isolat dari sampel darah yang diidentifikasi sebagai Burkholderia 

cepacia (Zong et al., 2012).  

Identifikasi bakteri Burkholderia pseudomallei dapat dilakukan dengan 

cara konvensional seperti pewarnaan Gram, kultur bakteri, dan uji oksidase. 

Akan tetapi, pada pewarnaan Gram secara morfologi bakteri ini memiliki 

karakteristik yang sama dengan Yersinia pestis yaitu bakteri Gram negatif 

dengan bentukan khas safety pin dan bipolar stain pada kedua bakteri tersebut, 

sehingga dibutuhkan identifikasi koloni bakteri pada hasil kultur. Morfologi koloni 

Yersinia pestis pada MacConkey agar menunjukkan koloni berwarna putih 

hingga bening dan tidak memfermentasikan laktosa. Selain itu, uji oksidase juga 

dapat digunakan untuk membedakan bakteri Burkholderia pseudomallei dan 

Yersinia pestis. Yersinia pestis merupakan bakteri dengan hasil oksidase negatif, 

sedangkan Burkholderia pseudomallei merupakan bakteri dengan hasil oksidase 

positif (Aphl.org, 2019). 
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2.2.3 Taksonomi 

Kingdom : Bacteria 

Phylum  : Proteobacteria 

Kelas   : Betaproteobacteria 

Ordo   : Burkholderiales 

Famili   : Burkholderiaceae 

Genus  : Burkholderia 

Spesies : Burkholderia pseudomallei (Sayers et al., 2012) 

 

2.2.4 Media Selektif Pertumbuhan Burkholderia pseudomallei 

Burkholderia pseudomallei dapat tumbuh di media blood agar yang 

tersedia secara umum, akan tetapi pada lokasi non-endemik dapat terjadi 

kesalahan dalam  mengidentifikasi bakteri Burkholderia pseudomallei sebagai 

Pseudomonas atau spesies Burkholderia lainnya sehingga dibutuhkan basis data 

profil yang lebih komprehensif serta kehati-hatian dalam identifikasi Burkholderia 

pseudomallei menggunakan sistem matrix-assisted laser desorption ionization-

time of flight mass spectrometry (MALDI-TOF MS) . Kultur urin, sputum, ulkus 

atau lesi kulit, swab tenggorokan dan rektal akan lebih meningkatkan nilai 

diagnostik jika dilakukan pada media Ashdown broth, yaitu media transportasi 

cairan yang mengandung colistin yang dapat memfasilitasi pertumbuhan selektif 

Burkholderia pseudomallei atau langsung disepuh ke media Ashdown selective 

agar (Currie, 2015). Pada media Ashdown, koloni Burkholderia pseudomallei 

terlihat kasar dan keriput dengan pigmen ungu tua. Ashdown agar saat ini 

digunakan pada daerah endemik meliodiosis (Glass et al., 2009) 
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Gambar 2.3 Bakteri Burkholderia pseudomallei pada media Ashdown’s 
selective agar (Howard and Inglis, 2003) 

 

 

2.2.5 Patogenesis Burkholderia pseudomallei   

Melioidosis dapat menginfeksi manusia dan hewan. Media transmisi 

utama untuk penyebaran Burkholderia pseudomallei adalah lingkungan yang 

terkontaminasi (misalnya di daerah endemik), terutama pada tanah dan air 

sedangkan untuk  transmisi dari manusia ke manusia serta transmisi dari hewan 

ke manusia jarang ditemui. Burkholderia pseudomallei memiliki saprophytic alam 

dan mampu bertahan lingkungan pada lingkungan yang relatif kurang bersahabat 

selama bertahun-tahun. Kemampuan bertahan hidup Burkholderia pseudomallei 

juga terkait dengan adaptasinya dengan berbagai inang; organisme 

menghasilkan berbagai faktor virulensi dan patogenisitas serta tahan terhadap 

berbagai elemen sistem kekebalan tubuh, termasuk sel fagosit dan sistem 

komplemen. Kelangsungan hidupnya juga ditingkatkan dengan pembentukan 

biofilm dan transformasi menjadi beberapa varian fenotipik. Kondisi yang 

mendasari ketidaknormalan neutrofil secara kualitatif dan/atau kuantitatif 

merupakan faktor risiko dari terjadinya melioidosis, misal pada orang yang 
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dengan perilaku alkoholisme, penderita diabetes mellitus, gagal jantung 

kongestif, keganasan serta gagal ginjal kronis. Manusia (dan hewan) 

memperoleh melioidosis melalui inokulasi perkutan, inhalasi atau ingesti, dan 

transmisi seksual. Infeksi perkutan dianggap sebagai portal of entry utama 

bahkan pada pasien dengan pneumonia melioidosis; pneumonia dalam kasus 

seperti itu melibatkan diseminasi hematogen setelah inokulasi perkutan. Namun, 

infeksi paru dapat terjadi secara langsung melalui inhalasi. Sedangkan pada 

ingesti kebanyakan melibatkan air yang terkontaminasi dan tidak diklorinasi 

(Gilad et al., 2007). Burkholderia pseudomallei adalah spesies fakultatif 

intraseluler dengan predileksi pada sel fagosit. Infeksi Burkholderia pseudomallei 

dipengaruhi oleh imunitas pejamu. Infeksi Burkholderia pseudomallei intaseluler 

dapat menyebabkan polimerisasi aktin, fusi membran, pembentukan 

multinucleated giant cell dan induksi apoptosis (Inglis and Merritt, 2015). 

 

2.2.6 Manifestasi Klinis Burkholderia pseudomallei  

 Gejalaaklinis infeksiaBurkholderia pseudomallei sangatabervariasiamulai 

dari asimptomatik hingga terjadi septikemia. Infeksi dapat bersifat akut atau 

kronis, dan lokal atau menyebar. Pneumonia merupakan bentuk manifestasi 

klinis yang paling sering ditemui pada melioidosis dan terjadi pada lebih dari 

setengah kasus melioidosis. Septikemia dengan atau tanpa pneumonia 

merupakan bentuk klinis paling sering dari penyakit meliodosis di Australia Utara 

dan Asia Tenggara. Keterlibatan organ lainnya sering terjadi sebagai akibat 

utama terjadinya septikemia atau infeksi lokal yang kemudian menyebar melalui 

aliran darah. Meningoensefalitis, pneumonia tanpa septikemia, osteomielitis, 

septik artritis, abses lokal di hampir setiap organ dalam atau jaringan lunak 
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superfisial, semuanya pernah dilaporkan pada kasus meliodosis. Pada 

melioidosis septikemia, biasanya pasien memiliki riwayat demam, menggigil, 

penurunan kesadaran, jaundice dan diare. Kerusakan organ seringkali terjadi 

secara cepat dengan perkembangan metastasis abses yang luas, terutama di 

paru-paru, hati, limpa, parotis, dan prostat (Dharmawan dan Anastasia, 2015) 

 

2.3 Cara Kerja Antibakteri 

2.3.1 Menghambat Metabolisme Sel Bakteri 

Sulfanilamide merupakan salah satu antibiotik yang mampu menghambat 

sintesis asam folat bakteri. Salah satu komponen dari molekul asam folat adalah 

p-aminobenzoic acid yang struktur kimianya sangat mirip dengan sulfanilamide. 

sulfanilamide bersaing dengan asam p-aminobenzoic untuk menempati 

permukaan enzim bakteri sehingga mampu mencegah sintesis asam folat 

(Pelczar et al., 1978) 

 

2.3.2 Menghambat Sintesa Protein 

 Protein merupakan komponen yang sangat penting dalam proses 

metabolisme pada kehidupan semua organisme termasuk bakteri sehingga 

apabila proses sintesis protein dalam sel bakteri terganggu maka pada akhirnya 

akan melumpuhkan sel, menghambat pertumbuhan sel atau bahkan 

membunuhnya sel bakteri tersebut sepenuhnya. Obat-obatan yang menghambat 

sintesis protein adalah kelas antibiotik yang paling luas dan dapat dibagi menjadi 

dua subclass 50S inhibitor dan 30S inhibitor. Antibiotik seperti eritromisin, 

klindamisin, lincomycin, kloramfenikol, linezolid merupakan antibiotik yang 

bekerja sebagai 50S ribosom inhibitor (Etebu dan Arikekpar, 2016) 
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2.3.3 Menghambat Fungsi Membran Sel 

 Membran sitoplasma yang membungkus sitoplasma berfungsi sebagai 

pertahanan selektif dan sebagai pengontrol komposisi internal sel. Setiap kali 

peran fungsional membran sitoplasma terganggu, makromolekul dan ion akan 

keluar dan mengakibatkan kerusakan sel atau kematian sel bakteri. Dibutuhkan 

agen antibakteri selektif yang khusus untuk menghambat fungsi sel membran 

tersebut. Polymyxins adalah agen antibakteri aktif yang merupakan peptida siklik 

dan memiliki ekor hidrofobik yang panjang. Polymyxins ditemukan dalam bentuk 

A, B, C, D, E, di mana B dan E dapat digunakan untuk menghambat fungsi sel 

membran bakteri (Kumavath, 2017). 

 

2.3.4 Menghambat Sintesa Asam Nukleat 

 Jalur metabolik yang menghasilkan sintesis asam nukleat sangat penting 

bagi sel bakteri sehingga gangguan sintesis asam nukleat dapat mempengaruhi 

kelangsungan hidup bakteri. Antibiotik mengganggu sintesis asam nukleat 

dengan memblokir replikasi atau menghentikan transkripsi (Etebu dan Arikekpar, 

2016) 

 

2.3.5 Menghambat Sintesa Dinding Sel 

 Secara struktural, sel bakteri berbeda dari organisme lain dikarenakan 

bakteri memiliki lapisan polisakarida yang disebut peptidoglikan yang terdiri dari 

asam N-asetilmuramat dan residu N-asetilglukosamin dalam jumlah yang sama.  

Sebagian besar eubakteria memiliki peptidoglikan pada dinding selnya. Dengan 

demikian salah satu cara untuk mencegah pertumbuhan bakteri adalah  
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menghentikan sintesis dinding sel dengan menghambat lapisan peptidoglikan 

dinding sel bakteri. Golongan β-laktam merupakan antimikroba yang mampu 

menghambat sintesis dinding sel bakteri. Obat β-laktam bekerja sebagai molekul 

palsu untuk D-alanyl transpeptidases, yang menghasilkan penghambatan reaksi 

transpeptidasi dan sintesis peptidoglycan. Setelah itu, autolitik enzim inhibitor 

menjadi tidak aktif dan kemudian mengaktifkan enzim litik yang membuat kondisi 

lingkungan bakteri menjadi isotonik (Kumavath, 2017) 

 

2.4 Uji Kepekaan Antibakteri 

2.4.1 Metode Dilusi Tabung 

Dilusi tabung digunakan untuk menentukan Kadar Hambat minimum 

(KHM) dan Kadar Bunuh Minimum (KBM) antimikroba. Sejumlah substansi 

antimikroba dimasukkan ke dalam medium sel bakteri padat atau cair yang akan 

diuji. Medium kemudian diinokulasi dengan bakteri yang diuji dan diinkubasi pada 

suhu 360C-370C selama 18-24 jam. KHM antimikroba ditunjukkan dari kekeruhan 

pada pembiakan cair, sedangkan KBM dari antimikroba ditunjukkan dengan tidak 

adanya pertumbuhan koloni bakteri pada media padat (Brooks et al., 2013) 

 

2.4.2 Metode Dilusi Agar 

 Metode dilusi agar melibatkan penggabungan konsentrasi yang berbeda 

dari agen antimikroba ke dalam medium agar nutrien yang dilakukan dengan 

swabbing dari sel mikroba menggunakan cotton swab steril ke permukaan piring 

agar. Pelat diinkubasi selama 18 - 24 jam pada 35 – 37oC dan diperiksa zona 

hambatnya. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) dinyatakan sebagai 

pengenceran tertinggi yang menghambat pertumbuhan dengan mengukur zona 

inhibisi. Dilusi agar paling sering dilakukan dalam cawan petri dan keuntungan 
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metode ini adalah dapat menguji beberapa organisme dalam satu medium (Bagul 

dan Sivakumar, 2016). 

 

2.4.3 Metode Difusi    

Dalam metode ini, sampel bakteri yang diisolasi dari pasien ditempatkan 

pada medium fresh agar plate. Beberapa konsentrasi antibiotik yang sebelumnya 

telah diresapi ke filter disc kemudian ditempatkan pada permukaan agar yang 

telah diinokulasi dan selanjutnya diinkubasi pada suhu 37°C untuk jangka waktu 

16-24 jam. Diameter zona bening di sekitar disk diukur dan dibandingkan dengan 

tabel referensi Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) untuk 

menentukan apakah organisme senstif, intermediet atau resisten terhadap agen 

antibiotik yang diuji. Metode ini dapat menguji beberapa obat atau konsentrasi 

pada satu agar plate tetapi hanya akan memberikan hasil kualitatif (Puttaswamy 

et al., 2018) 

Ada beberapa cara metode difusi, yaitu: 

a. Cara Difusi Cakram 

Salah satu metode pengujian susceptibility paling sederhana adalah difusi 

cakram atau prosedur Kirby-Bauer. Metode ini telah dipelajari secara luas 

dan distandarisasikan dengan baik selama beberapa tahun. Tes ini 

dilakukan dengan menerapkan inokulum standar 1–2 x 108 CFU/mL 

(Colony Forming Unit / mililiter) ke permukaan Mueller-Hinton agar plate 

yang besar dan diinkubasi selama 16-18 jam di pada suhu 35oC sebelum 

hasilnya ditentukan. Diameter dari zona inhibisi pertumbuhan di sekitar 

masing-masing disk antibiotik diukur ke milimeter terdekat (Jorgensen 

dan Ferarro, 1998) 
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b. Cara Sumuran 

Beberapa koloni bakteri dari pertumbuhan 24 jam diambil, disuspensikan 

ke dalam tabung berisi caran NaCl 0,9% 10mL cair kemudian diinkubasi 

pada suhu 37°C selama 5-8 jam. Suspensi ditambah dengan NaCl 0,9% 

steril hingga mencapai kekeruhan tertentu untuk mendapatkan suspensi 

sesuai standar 0,5 Mc Farland yaitu konsentrasi bakteri 108 CFU/mL. 

Tahapan berikutnya suspensi yang telah disiapkan dengan mengikuti 

standar 0,5 McFarland dimasukkan ke dalam cawan petri steril dan 

dituangkan media Mueller Hinton Agar, campuran ini dihomogenkan 

dengan cara digoyang-goyang dan media dibiarkan memadat. Media agar 

yang sudah memadat dilubangi dengan diameter tertentu, kemudian 

larutan antibakteri diteteskan ke dalam lubang tersebut dan diinkubasi 

pada suhu 37°C selama 18-24 jam (Aseng et al., 2015). Intepretasi 

kekuatan ekstrak antimikroba (Prakoso et al., 2016):  

• Kuat: jika diameter zona hambat yang terbentuk adalah 10-20 mm. 

• Sedang: jika diameter zona hambat yang terbentuk adalah 5-10 mm. 

• Lemah: jika diameter zona hambat yang terbentuk adalah <5 mm. 

 

c. Cara Joan-Stokes 

Dalam metode ini, kultur bakteri yang sensitif terhadap kontrol diinokulasi 

sebagian pada permukaan piring agar Mueller Hinton dan suspensi bakteri yang 

akan diuji diinokulasikan pada bagian sisa dari piring agar. Disk antibiotik 

kemudian ditempatkan tepat di antaranya. Pelat diinkubasi pada suhu 35 -37oC 

selama 18 - 24 jam. Kontrol dan hasil tes zona inhibisi dibandingkan. 

Keuntungan dari metode Stokes meliputi strain kontrol dan strain uji dapat 
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diperiksa pada pelat yang sama. Lebih andal untuk pengujian kualitas cakram. 

Pengaruh variasi kondisi lingkungan seperti suhu, waktu mempengaruhi 

keduanya secara bersamaan sehingga meminimalkan kesalahan. Kesalahan 

umunya terjadi karena menggunakan inokulum terlalu berat atau ringan (Bagul 

dan Sivakumar, 2016). Interpretasi dari metode ini yaitu: 

• Sensitif: jika radius zona hambat dari bakteri uji adalah sama atau lebih 

kecil daripada kontrol, tetapi tidak > 3 mm dari kontrol. 

• Intermediat: jika radius zona hambat dari bakteri uji adalah > 3 mm, tapi 

saat di bandingkan dengan kontrol < 3 mm. 

• Resisten: jika radius zona hambat dari bakteri uji adalah ≤ 3 mm (Dzen 

et al., 2013) 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN  

 

 

3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Kerangka konsep penelitian 

 

Keterangan: 

  : alur kerja yang diteliti 

  : diteliti 

  : tidak diteliti 
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Daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) memiliki senyawa aktif seperti  

flavonoid, polifenol, tanin dan saponin. Senyawa tersebut merupakan senyawa 

fenolik alami yang memiliki aktivitas antibakteri (Sulityaningsih et al., 2017). 

Senyawa flavonoid sebagai antibakteri bekerja dengan cara merusak dinding sel 

bakteri yang terdiri atas lipid dan asam amino. Gugus alkohol pada senyawa 

flavonoid akan bereaksi dengan lipid dan asam amino pada dinding sel bakteri 

yang kemudian menyebabkan terjadinya kerusakan sehingga flavonoid dapat 

masuk kedalam inti sel bakteri. Di dalam inti sel, flavonoid menyebabkan 

rusaknya struktur lipid pada DNA bakteri sehingga terjadi lisis dan kematian sel 

bakteri (Ernawati dan Sari, 2015). Selain itu, flavonoid juga dapat menghambat 

sintesis DNA-RNA, fungsi membran sitoplasmik, dan metabolisme energi bakteri 

(Cushnie dan Lamb, 2005). Senyawa saponin memiliki efek antibakteri karena 

saponin membentuk senyawa kompleks dengan membran sel bakteri melalui 

ikatan hydrogen sehingga menghancurkan sifat permeabilitas membran sehingga 

membran sel menjadi tidak stabil dan menyebabkan kebocoran sel yang 

menimbulkan kematian sel bakteri (Dewi et al., 2015; Cavalieri et al., 2005). 

Senyawa polifenol bekerja pada protoplasma bakteri sebagai toksin, yang dapat 

menembus, merusak dinding, serta mengendapkan protein sel bakteri. Secara 

garis besar polifenol menyebabkan denaturasi protein, menginaktifkan enzim, 

menyebabkan kebocoran dan kerusakan sel bakteri (Rosidah et al., 2014). 

Tannin bekerja sebagai antibakteri dengan cara membentuk kompleks dengan 

ion besi pada bakteri sehingga mengganggu berbagai fungsi bakteri, termasuk 

mereduksi prekursor dari DNA bakteri (Akiyama et al., 2001). Selain itu, tanin 

juga bekerja melarutkan lapisan lipid dinding bakteri sehingga menyebabkan 

kebocoran sel bakteri (Al-Ani et al., 2008). 
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3.2  Hipotesis penelitian 

Ekstrak daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) mempunyai 

efek antibakteri terhadap Burkholderia pseudomallei secara In Vitro. 
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BAB 4 

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Desain penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian eksperimental 

dengan rancangan True experimental-post test only control group untuk 

membuktikan adanya efek antibakteri ekstrak etanol daun rambutan (Nephelium 

lappaceum L.) terhadap bakteri Burkholderia pseudomallei setelah perlakuan 

berupa pemberian ekstrak etanol daun rambutan. Untuk mengetahui hal tersebut, 

akan dilakukan metode difusi sumuran dengan tujuan menentukan diameter zona 

hambat yang terbentuk di sekitar lubang sumuran. 

 

4.2 Sampel dan Estimasi Jumlah Pengulangan 

 Pada penelitian ini sampel yang digunakan berupa bakteri Burkholderia 

pseudomallei yang tersedia di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya Malang. Jumlah pengulangan yang dilakukan dapat 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut (Loekito, 1998): 

 p (r-1) ≥ 16 

 7 (r-1) ≥ 16 

    7r-6 ≥ 16 

      7r ≥ 22 

         r ≥ 3,14 

Keterangan: p = banyak perlakuan 

           r = jumlah perlakuan ulang 



29 
 

 Berdasarkan rumusan diatas, maka dalam penelitian ini diperlukan 

minimal tiga kali pengulangan, tetapi untuk menghindari kesalahan maka penguji 

membulatkan menjadi 4 kali.  

 

4.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Brawijaya Malang pada April-Mei tahun 2019.  

 

4.4 Variabel Penelitian 

a.  Variabel Bebas 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ekstrak etanol daun rambutan 

dengan konsentrasi: 0%; 6,25; 12,5%; 25%; 50%; dan 100%, melalui penelitian 

pendahuluan, dimana konsentrasi 0% sebagai kontrol negatif. Sedangkan untuk 

penelitian inti konsentrasi yang digunakan yaitu 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 

60%, serta konsentrasi 0% sebagai kontrol negatif. 

 

b.  Variabel Tergantung 

 Variabel tergantung pada penelitian ini adalah diameter zona hambat 

yang terlihat disekitar lubang sumuran. 
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4.5 Definisi Operasional 

a. Jenis daun yang digunakan adalah daun rambutan (Nephelium 

lappaceum L.), diperoleh dari Materia Medika Batu dalam bentuk serbuk 

dan di ekstraksi dengan metode maserasi di Politeknik Negeri Malang 

b. Bakteri Burkholderia pseudomallei merupakan bakteri basil Gram negatif 

dengan bentukan khas seperti peniti atau safety pin,  positif oksidase, dan 

memiliki koloni berwarna merah muda serta tidak memfermentasikan 

laktosa pada MacConkey Agar. Bakteri diperoleh dari Laboratorium 

Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. 

c. Uji sensitivitas antibakteri dilakukan secara in vitro, yaitu prosedur 

perlakuan yang diberikan dalam lingkungan terkendali di luar organisme 

hidup . Metode  yang digunakan adalah difusi sumuran. Suspensi bakteri 

108 CFU/mL diratakan pada media agar, kemudian agar tersebut 

dilubangi dengan garis tengah. Selanjutnya ekstrak diteteskan ke dalam 

sumuran, lalu diinkubasi pada suhu 370C selama 18-24 jam. 

d. Zona hambat adalah rata-rata diameter berwarna jernih yang melingkar di 

sekitar lubang sumuran yang menunjukkan tidak ada pertumbuhan koloni 

bakteri. Zona ini diukur dengan menggunakan penggaris  dengan satuan 

milimeter (mm). Intepretasi kekuatan ekstrak antimikroba berdasarkan 

diameter zona hambat (Prakoso et al., 2016):  

• Kuat: jika diameter zona hambat yang terbentuk adalah 10-20 mm. 

• Sedang: jika diameter zona hambat yang terbentuk adalah 5-10 mm. 

• Lemah: jika diameter zona hambat yang terbentuk adalah <5 mm 
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e. Kontrol bakteri dibuat dari larutan bakteri Burkholderia pseudomallei yang 

telah distandardisasi dengan spektrofotometri dan tidak dicampur dengan 

ekstrak etanol daun rambutan. 

f. Kelompok perlakuan adalah ekstrak daun rambutan dengan beberapa 

konsentrasi. Sebagai penelitian pendahuluan, digunakan konsentrasi 0%; 

6,25; 12,5%; 25%; 50%; dan 100%, sedangkan pada penelitian inti 

digunakan konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 60%, serta 

konsentrasi 0% sebagai kontrol negatif. 

 

4.6 Alat dan Bahan Penelitian 

a.   Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Rambutan 

Botol, rotary evaporator, toples bertutup, gelas ukur, beaker glass, shaker 

digital, erlenmeyer, corong gelas, timbangan analitik, daun rambutan, 

aquades, etanol 

 

b. Identifikasi Bakteri Burkholderia pseudomallei 

I.  Pewarnaan Gram Bakteri 

Mikroskop, tisu, kaca objek, ose. bunsen, bakteri Burkholderia 

pseudomallei, etil alkohol 96%, air, kristal violet, lugol, safranin, minyak 

imersi, staining rack 

II. Pembiakkan Bakteri 

Bunsen, ose, korek api, bakteri Burkholderia pseudomallei, medium 

MacConkey 

III.  Tes Oksidase 

Strip oksidase, lidi steril, bakteri Burkholderia pseudomallei 
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c. Pembuatan Uji Suspensi Bakteri 

Spektrofotometer, tabung steril, dan pipet ukur, Bakteri Burkholderia 

pseudomallei, akuades steril dan Nutrient Broth 

d.  Uji Kepekaan Ekstrak Etanol Daun Rambutan 

Plate kosong dan steril, inkubator, mikropipet 1 ml, jangka sorong, 

pelubang sumuran, vorteks, bunsen, suspensi bakteri Burkholderia 

pseudomallei dari Nutrient Broth, ekstrak etanol daun rambutan 

(Nephelium lappaceum L.), Mueller Hinton Agar, akuades 

 

4.7 Prosedur Penelitian 

a.  Pembuatan Ekstrak Etanol Daun Rambutan 

Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi karena metode ini 

dilakukan dengan cara perendaman dan tanpa pemanasan sehingga 

dapat mengurangi terurainya senyawa aktif daun rambutan (Nephelium 

lappaceum L.) dibersihkan dari kotoran yang melekat, dicuci dengan air, 

dikeringkan dengan cara diangin- anginkan. Daun rambutan yang sudah 

kering diblender hingga menjadi serbuk. Serbuk yang didapat disimpan 

dalam wadah bersih dan tertutup rapat kemudian dimaserasi selama 3 x 

24 jam dengan memasukan 500 gram serbuk daun rambutan ke dalam 

bejana maserasi hingga terjadi perubahan warna hijau pekat. Ekstraksi 

dilakukan menggunakan pelarut etanol 96% untuk menarik metabolit 

sekunder. Hasil maserasi kemudian disaring dan dipekatkan dengan 

Rotary Evaporasi pada suhu 60 ºC dengan tujuan untuk menghilangkan 

pelarut sehingga didapatkan ekstrak kental, setelah itu diuapkan dengan 
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hotplate hingga ekstrak yang didapatkan benar- benar kental. Warna dari 

ekstrak daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) adalah hijau tua pekat 

karena klorofil yang terkandung pada daun juga ikut terekstraksi 

(Susilawati et al., 2018). 

 

b.  Identifikasi Bakteri Burkholderia pseudomallei 

I. Pewarnaan Gram 

Prosedur pengecatan Gram (Subandi, 2014): 

1. Siapakan object glass yang siap pakai 

2. Buat film bakteri dengan meneteskan satu tetes air aquades di tengah object 

glass, kemudian dengan ose ambil sedikit bakteri uji dan campurkan dengan 

gerakan memutar menggunakan ose 

3. Tunggu hingga kering di udara, setelah itu fiksasi di atas api 

4. Tetesi film dengan kristal violet dan biarkan selama 1 menit 

5. Bilas dengan air secukupnya 

6. Tetesi film dengan lugol dan biarkan selama 1 menit 

7. Bilas dengan air secukupnya 

8. Lunturkan dengan etil alkohol 96%. Lakukan dengan hati-hati setetes demi 

tetes sampai kristal violet terbukti tidak luntur dari film 

9. Bilas dengan air secukupnya 

10. Beri warna counterstain dengan safranin selama 45 detik 

11. Bilas dengan air secukupnya 

12. Keringkan dengan kertas serap 

13. Amati dengan pembesaran tinggi (tambahkan minyak imersi) 
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14. Hasil menunjukkan Burkholderia pseudomallei merupakan bakteri Gram 

negatif berbentuk basil. 

II.  Pembiakkan bakteri menggunakan media MacConkey 

1. Identifikasi dilakukan dengan kultur pada MacConkey agar dengan 

melakukan penggoresan spesimen pada permukaan media. Sediaan 

kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37oC . 

2. Setelah diinkubasi selanjutnya dilakukan pengamatan pada media kultur. 

Pada media MacConkey agar koloni Burkholderia pseudomallei koloni akan 

berwarna merah muda dan tidak memfermentasikan laktosa sehingga agar 

tidak berubah warna. 

III. Tes Oksidase 

Tes oksidase dilakukan dengan menggunakan oksidase strip dan bakteri uji 

diambil dari biakan pada media MacConkey agar. Prosedur tes oksidase adalah 

sebagai berikut: 

1. Bakteri uji diambil menggunakan lidi steril pada media kultur MacConkey 

agar 

2. Lidi yang sudah terkontaminasi bakteri kemudian digoreskan pada 

oksidase strip dan ditunggu selama 10 detik. Setelah itu amati perubahan 

warna pada strip 

3. Uji oksidase positif apabila dalam waktu 10 detik warna goresan berubah 

menjadi ungu sampai kehitaman dan negatif apabila tidak ada perubahan 

warna 

4. Hasil tes oksidase Burkholderia pseudomallei adalah positif sehingga 

terdapat perubahan warna pada strip 
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c.  Pembuatan Uji Suspensi Bakteri Burkholderia pseudomallei 

Pembuatan uji suspensi bakteri menurut Baron et al. (1994) adalah: 

1. Burkholderia pseudomallei yang sudah diidentifikasi dan dipastikan 

selanjutnya dipindahkan ke tabung yang berisi nutrient broth 

2. Tabung reaksi tersebut lalu diinkubasi pada suhu 370C selama 18-24 jam 

pada inkubator  

3. Pembenihan bakteri dari nutrient broth dinilai absorbansinya dengan 

spektrofotometer pada gelombang cahaya 625 nm. 

4. Jumlah bakteri pada perbenihan cair dapat diperkirakan dari nilai absorbansi 

dengan kalibrasi yang sudah diketahui yaitu absorbansi 0,1 setara dengan 

jumlah bakteri sebesar 108 CFU/mL. 

5. Untuk mendapatkan konsentrasi sebesar (sesuai standar McFarland 0,5), 

maka dilakukan perhitungan sebagai berikut: 

 

N1 x V1 = N2 x V2 

Keterangan: 

N1 = Nilai absorbansi suspensi (hasil spektrofotometri) 

V1 = Volume bakteri yang akan ditambah pengencer 

N2 = Optical Density (0,1 setara dengan 108 CFU/mL) 

V2 = Volume suspensi bakteri uji (10 mL) 
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Pada penelitian didapatkan N1 adalah 0,939 sehingga dari hasil perhitungan  

diketahui volume bakteri (mL) yang akan ditambah pengecer (V1) untuk 

mendapatkan konsentrasi 108 CFU/mL sebanyak 1,065 mL. 

 

d.  Pengujian Efek Antibakteri Ekstrak Rambutan 

 Metode Difusi Sumuran  

Metode difusi sumuran menurut Baron et al (1994) adalah: 

1. Ekstrak daun rambutan disentrifugasi dengan kecepatan 3500 rpm selama 

15 menit agar larutan ekstrak menjadi homogen dan tidak mengendap. 

2. Empat petri dish steril berdiameter 9 cm disediakan. 

3. Suspensi bakteri dicampur dengan Mueller Hinton Agar dalam petri dish. 

4. Agar kemudian dilubangi dengan 5mm dengan steril cork borer. 

5. Konsentrasi ekstrak dimasukkan ke dalam lubang dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Pada penelitian pendahuluan: 

a. Lubang 1: 0% ekstrak daun rambutan (kontrol negatif) 

b. Lubang 2: 3,125% ekstrak daun rambutan 

c. Lubang 3: 6,25% ekstrak daun rambutan 

d. Lubang 4: 12,5% ekstrak daun rambutan 

e. Lubang 5: 25% ekstrak daun rambutan 

f. Lubang 6: 50% ekstrak daun rambutan 

g. Lubang 7: 100% ekstrak daun rambutan 

Pada penelitian inti: 

a. Lubang 1: 0% ekstrak daun rambutan (kontrol negatif) 
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b. Lubang 2: 10% ekstrak daun rambutan 

c. Lubang 3: 20% ekstrak daun rambutan 

d. Lubang 4: 30% ekstrak daun rambutan 

e. Lubang 5: 40% ekstrak daun rambutan 

f. Lubang 6: 50% ekstrak daun rambutan 

g. Lubang 7: 60% ekstrak daun rambutan 

6. Inkubasi selama 18-24 jam suhu 370C 

7. Ukur zona hambat yang nampak menggunakan penggaris dengan satuan 

milimeter (mm) pada empat diameter yang berbeda. 

Penelitian ini tidak menggunakan kontrol positif dikarenakan tujuan penelitian ini 

adalah untuk menentukan besarnya zona hambat di sekitar lubang sumuran 

yang terbentuk setelah pemberian ekstrak etanol daun rambutan dengan 

konsentrasi tertentu sehingga tidak memerlukan kontrol positif sebagai 

pembandingnya. Selain itu, menurut prakoso dkk suatu ekstrak sudah dikatakan 

memiliki aktivitas antibakteri dengan kategori lemah apabila zona hambat yang 

terbentuk < 5 mm, sedang 5-10 mm, dan kuat jika > 10 mm. 

 

4.8 Analisis Data 

 Data kualitatif dan data kuantiatif terlebih dahulu dilakukan uji normalitas 

menggunakan Shapiro-Wilk Test dan uji homogenitas menggunakan Levene 

Test Homogenity of Variance  (yang diuji nilai standar variannya, dikatakan 

homogen apabila Fhitung < Ftabel) untuk menilai keragaman variabel-variabel yang 

diujikan. Apabila data didapatkan normal dan homogen maka selanjutnya diuji 

taraf masing-masing perlakuan dengan uji One-Way ANOVA. Selanjutnya 
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dilakukan uji korelasi Pearson untuk mengetahui apakah ada hubungan yang 

bermakna antara variabel independent dengan variabel dependent dan seberapa 

kuat hubungan tersebut. 

Apabila data tidak terdistribusi normal maka teknik analisis data yang digunakan 

baik untuk data kualitatif maupun data kuantitatif adalah uji Kruskal-Wallis dan uji 

korelasi Spearman. Uji kruskal Wallis adalah salah satu uji statistik non 

parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang 

signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel 

dependennya. Uji statistik Spearman digunakan untuk mengetahui kekuatan 

hubungan antara konsentrasi ekstrak daun rambutan terhadap koloni 

Burkholderia pseudomallei. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS 
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4.9 Alur Diagram Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Alur Kerja Penelitian Ekstrak Etanol Daun Rambutan terhadap 
Pertumbuhan Bakteri Burkholderia pseudomallei 

Ekstrak daun rambutan 

masing masing konsentrasi 

Suspensi bakteri Burkholderia 

pseudomallei 108 CFU/ml 

Diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 

370C 
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Analisis data  
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1. Pewarnaan gram 
2. Kultur pada MacConkey 

3. Tes oksidase 

 

 

Lemah: < 5 mm  

Sedang: 5-10 mm 
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0%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 

 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Identifikasi Bakteri Burkholderia pseudomallei  

 Sampel bakteri Burkholderia pseudomallei yang digunakan pada 

penelitian ini merupakan sampel yang tersedia di Laboratorium Mikrobiologi 

Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Uji identifikasi terlebih dahulu 

dilakukan sebelum melaksanakan penelitian untuk memastikan kemurnian 

bakteri yang digunakan dengan melakukan pengecatan Gram, pembiakan 

bakteri pada media agar MacConkey,  dan tes oksidase 

5.1.1.1 Pewarnaan Gram 

Pada pengecatan Gram hasil yang didapatkan yaitu bakteri gram negatif 

berwarna merah, bebentuk basil dengan bentukan khas seperti peniti yang 

merupakan ciri dari bakteri Burkholderia pseudomallei (Gambar 5.1). 
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Gambar 5.1 Bakteri Burkholderia pseudomallei pada pengecatan Gram. 

Keterangan: tanda panah menunjukkan gambaran bakteri batang berwarna merah (Gram negatif) 
dengan bentukan khas seperti peniti atau safety pin, gambar dalam kotak hitam merupakan 
perbesaran dari tanda panah yang ditunjuk 

 

5.1.1.2 Pembiakkan Pada Media MacConkey Agar  

Hasil pembiakkan pada agar MacConkey menunjukkan koloni bakteri berwarna 

merah muda yang merupakan ciri koloni bakteri Burkholderia pseudomallei, 

bakteri ini tidak memfermentasikan laktosa (Gambar 5.2). 

 

Gambar 5.2 Koloni Bakteri Burkholderia pseudomallei pada MacConkey 
Agar 
 

Keterangan: pada gambar, tanda panah menunjukkan gambaran koloni berwarna pink yang 
merupakan ciri koloni  bakteri Burkholderia pseudomallei 
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5.1.1.3 Tes Oksidase 

Identifikasi dilanjutkan dengan melakukan tes oksidase. Hasil tes 

oksidase pada Bakteri Burkholderia pseudomallei adalah positif dimana terdapat 

perubahan warna pada strip oksidase menjadi ungu (Gambar 5.3) 

 

Gambar 5.3 Hasil Uji Oksidase Bakteri Burkholderia pseudomallei 

Keterangan: tanda panah menunjukkan perubahan warna menjadi ungu pada strip oksidase 
menunjukkan oksidase positif 

 

5.1.2 Hasil Ekstrak Etanol Daun Rambutan 

 Daun rambutan berupa serbuk sebanyak 500 gram yang diperoleh dari 

Materia Medica Batu diekstraksi dengan menggunakan metode maserasi 

memakai pelarut etanol 96% yang dilakukan di Politeknik Negeri Malang. Ekstrak 

etanol daun rambutan yang didapatkan dari metode maserasi berwarna hijau 

kecoklatan pekat dengan konsistensi kental. 
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Gambar 5.4 Ekstrak Etanol Daun Rambutan (Nephelium lappaceum L.) 

Ketarangan: tanda panah menunjukkan ekstrak daun rambutan berwarna hijau kecoklatan pekat, 
botol penyimpanan ekstrak berwarna gelap sehingga warna ekstrak yang berada dalam botol tidak 
dapat terlihat jelas 

 

 

5.1.3 Hasil Uji Sensitivitas Antibakteri 

 Uji sensitivitas antibakteri ekstrak etanol daun rambutan terhadap 

pertumbuhan bakteri  Burkholderia pseudomallei menggunakan variasi 

konsentrasi 0% sebagai kontrol negatif, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 60% 

sebagai konsentrasi perlakuan. Pengamatan kuantitatif dilakukan dengan 

mengukur diameter zona hambat menggunakan penggaris dalam satuan 

milimeter (mm) yang terbentuk disekitar lubang sumuran setelah diberi ekstrak. 

Konsentrasi ekstrak 0% pada penelitian menggunakan aquades sehingga tidak 

didapatkan zona hambat di sekitar lubang sumuran.  
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Gambar 5.5 Hasil Penelitian dengan Difusi Sumuran pada Bakteri 
      Burkholderia pseudomallei 

 
Keterangan:  tanda panah menunjukkan zona hambat pertumbuhan bakteri Burkholderia 
  pseudomallei di sekitar lubang sumuran 
 1 = konsentrasi ekstrak etanol daun rambutan 0% 
 2 = konsentrasi ekstrak etanol daun rambutan 10% 
 3 = konsentrasi ekstrak etanol daun rambutan 20% 
 4 = konsentrasi ekstrak etanol daun rambutan 30% 
 5 = konsentrasi ekstrak etanol daun rambutan 40% 
 6 = konsentrasi ekstrak etanol daun rambutan 50% 
 7 = konsentrasi ekstrak etanol daun rambutan 60% 
 

 Agar plate yang berisi bakteri Burkholderia pseudomallei pada gambar 

5.5 menunjukkan adanya zona hambat yang bervariasi pada lubang sumuran 

yang telah diberi konsentrasi ekstrak daun rambutan dengan presentase yang 

berbeda, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan pemberian ekstrak daun 
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rambutan mampu menghambat pertumbuhan bakteri Burkholderia pseudomallei. 

Hasil perhitungan zona hambat sebanyak empat kali pengulangan ditunjukkan 

pada tabel 5.1, sedangkan grafik hasil rata-rata diameter zona hambat tiap 

konsentrasi ekstrak ditunjukkan pada gambar 5.6 

Tabel 5.1 Hasil Pengukuran Diameter Zona Hambat Bakteri Burkholderia 
      pseudomallei yang Terbentuk di sekitar Lubang Sumuran Setelah 

Pemberian Ekstrak Daun Rambutan (Nephelium lappaceum L.) 
 

 

Konsentras 

(%) 

Pengulangan (mm)  

Rata-rata 

(mm) 
1 2 3 4 

0 0 0 0 0 0 

10 7,5 7,6 7,0 7,3 7,350±0,1323 

20 9,3 9,5 8,9 9,1 9,2±0,1291 

30 9,8 10,1 9,7 9,5 9,775±0,1250 

40 10,5 10,6 10,5 10,3 10,475±0,0629 

50 11,5 11,5 11,2 11,0 11,3±0,1225 

60 11,9 12,0 11,7 11,5 11,775±0,1109 

 

 

Gambar 5.6 Grafik Rata-Rata Diameter Zona Hambat yang Terbentuk 

Keterangan: pada grafik menunjukkan dengan peningkatan konsentrasi ekstrak maka diameter 
zona hambar yang terbentuk semakin besar 
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5.2 Analisis Data 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah ekstrak etanol daun rambutan 

yang diberikan pada lubang sumuran yang ada di media agar, sedangkan 

variabel tergantungnya adalah diameter zona hambat yang terbentuk disekitar 

lubang sumuran yang sudah diberikan ektrak etanol daun rambutan. Untuk 

menganalisis data hasil penelitian ini dibutuhkan uji hipotesis komparatif dan uji 

hipotesis korelatif. Uji hipotesis komparatif digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan zona hambat yang terbentuk disekitar lubang sumuran 

antara yang diberi beberapa konsentrasi ekstrak daun rambutan dengan yang 

tidak diberi ekstrak. One-Way ANOVA merupakan uji komparatif yang digunakan 

untuk mengetahui perbedaan rata-rata data yang lebih dari dua kelompok 

dengan syarat sebaran data sampel harus terdistribusi normal dan varian data 

harus homogen atau sama (Perdana, 2017). 

Langkah pertama dalam menganalisis data adalah melakukan uji 

normalitas Shapiro-Wilk Test dan uji homogenitas Levene Test Homogenity of 

Variance. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk melihat apakah data sampel 

penelitian terdistribusi normal (parametrik) atau tidak terdistribusi normal (non 

parametrik).  

 

5.2.1 Uji Normalitas Shapiro-Wilk 

Hasil uji normalitas dikatakan signifikan apabila didapatkan nilai 

signifikansi (p > 0.05) yang berarti bahwa data terdistribusi normal (Oktaviani dan 

Notobroto, 2014). Hasil uji normalitas dengan Shapiro-Wilk dapat dilihat pada 

tabel 5.2 
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Tabel 5.2 Hasil Uji Normalitas Shapiro-Wilk Pemberian Ekstrak Daun 
                       Rambutan  

 

 
Konsentrasi Ekstrak 

(%) 

 

Rata-Rata Diameter Zona 

Hambat (mm) 

Uji Shapiro-Wilk 

Angka Signifikansi 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0 

7,350±0,1323 SD 

9,2±0,1291 SD 

9,775±0,1250 SD 

10,475±0,0629 SD 

11,3±0,1225 SD 

11,775±0,1109 SD 

- 

0,689 

0,972 

0,911 

0,406 

0,262 

0,798 

Keterangan: hasil uji normalitas pada setiap konsentrasi memiliki angka signifikansi (p >0,05) 

Rata-rata diameter zona hambat yang terbentuk pada tabel 5.2 memiliki 

angka signifikansi (p > 0,05) dalam setiap pemberian konsentrasi ekstrak, 

sehingga data tersebut dapat dikatakan terdistribusi normal. Setelah melakukan 

uji normalitas maka selanjutnya dilakukan uji homogenitas untuk melihat apakah 

kelompok data sampel berasal dari populasi dengan varian sama atau tidak.  

 

5.2.2 Uji Homogenitas Levene Test Homogenity of Variance 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi 

data adalah sama atau tidak. Hasil uji homogenitas dikatakan signifikan apabila 

didapatkan nilai signifikansi (p > 0,05) yang berarti bahwa variasi tiap sampel 

homogen atau sama (Amaliah, 2017). Hasil uji homogenitas Levene Test 

Homogenity of Variance dapat  dilihat pada tabel 5.3 
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Tabel 5.3 Hasil Uji Homogenitas Levene Test Homogenity of Variance 
           Pemberian Ekstrak Daun Rambutan  
 

 

Konsentrasi 

Ekstrak (%) 

 

Rata-Rata Diameter Zona 

Hambat (mm) 

Uji Homogenitas 

Angka Signifikansi 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0 

7,350±0,1323 SD 

9,2±0,1291 SD 

9,775±0,1250 SD 

10,475±0,0629 SD 

11,3±0,1225 SD 

11,775±0,1109 SD 

 

 

 

0,076 

Keterangan: nilai signifikansi pemberian ekstrak daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) 

terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Burkholderia pseudomallei yang terbentuk 

0,076, signifikan (p>0,05) 

 

Pada tabel 5.3 didapatkan nilai signifikansi zona hambat pada Levene Test 

Homogenity of Variance  yaitu p = 0,076 sehingga dapat dikatakan bahwa variasi 

tiap sampel homogen atau sama. Karena data sampel pada penelitian ini 

terdistribusi normal dan homogen, maka uji komparasi dilakukan dengan metode 

One-Way ANOVA. 

 

5.2.3 Uji Komparasi One-Way ANOVA 

Uji parametrik One-Way ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah 

ada perbedaan bermakna antara suatu kelompok data dengan kelompok data 

lainnya dalam keseluruhan data. Apabila nilai signifikansi uji One-Way ANOVA 

<0,05 maka H0 ditolak (Perdana, 2017). Hasil uji One-Way ANOVA dapat dilihat 

pada tabel 5.4 
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Tabel 5.4 Hasil Uji One-Way ANOVA Pemberian Ekstrak Daun Rambutan  

 

Konsentrasi 

Ekstrak (%) 

 

Rata-Rata Diameter Zona 

Hambat (mm) 

Uji One-Way ANOVA 

Angka Signifikansi 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0 

7,350±0,1323 SD 

9,2±0,1291 SD 

9,775±0,1250 SD 

10,475±0,0629 SD 

11,3±0,1225 SD 

11,775±0,1109 SD 

 

 

 

0,000 

Keterangan: nilai signifikansi pemberian ekstrak daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) 

terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Burkholderia pseudomallei yang diperoleh 

adalah 0,000 : signifikan (p<0,05)  

 

 Pada tabel 5.4 didapatkan nilai signifikansi hasil uji One-Way ANOVA 

yaitu 0,000 yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna 

antara tiap kelompok perlakuan (pemberian konsentrasi ektrak daun rambutan 

10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 60%) terhadap rata-rata diameter zona hambat 

yang terbentuk. 

5.2.2 Uji Post Hoc Tukey 

 Uji Post Hoc Tukey digunakan untuk membandingkan dua data secara 

berpasangan yaitu kelompok perlakuan satu dan lainnya untuk mengetahui pada 

perbandingan kelompok perlakuan mana yang memberikan hasil signifikan. Hasil 

uji Post Hoc Tukey dikatakan signifikan apabila (p < 0,05) (Gio dan Caraka, 

2018).  
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Tabel 5.5 Hasil Uji Post Hoc Tukey Pemberian Ekstrak Daun Rambutan  

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

0% - 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

10% 0,000* - 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 

20% 0,000* 0,000* - 0,016* 0,000* 0,000* 0,000* 

30% 0,000* 0,000* 0,016* - 0,003* 0,000* 0,000* 

40% 0,000* 0,000* 0,000* 0,003* - 0,000* 0,000* 

50% 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* - 0,065 

60% 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,000* 0,065 - 

Keterangan:  nilai signifikansi pemberian ekstrak daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) 

terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Burkholderia pseudomallei 

     *      = Berbeda signifikan (P<0,05) 

         = Berbeda tidak signifikan (P>0,05) 

 

 Pada tabel 5.5 didapatkan hasil uji Post Hoc Tukey tidak signifikan pada 

perbandingan konsentrasi ekstrak 50% dan konsentrasi ekstrak 60% dengan (p = 

0,065), sedangkan hasil uji Post Hoc Tukey pada konsentrasi lain menunjukkan 

ada perbedaan yang signifikan antara perbandingan masing-masing konsentrasi 

yang berbeda. 

 

 

5.2.3 Uji Korelasi Pearson  

Uji Korelasi Pearson dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

yang bermakna antara kelompok variabel tidak terikat (pemberian tiap 

konsentrasi ekstrak daun rambutan) terhadap variabel terikat (diameter zona 

hambat pertumbuhan bakteri Burkholderia pseudomallei) dan besarnya kekuatan 

korelasi/hubungan tersebut. Uji Korelasi Pearson dikatakan bermakna apabila 

nilai signifikansi (p < 0,05) dan kekuatan hubungan dilihat dari angka koefisien 

korelasi (Vusvitasari et al., 2008). Hubungan sangat kuat apabila koefisien 

korelasinya 0,80-1,000, kuat 0,60-0,799, sedang 0,40-0,599, lemah 0,20-0,399, 
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dan sangat lemah 0,00-0,199 (Sugiyono, 2012). Hasil uji Korelasi Pearson dapat 

dilihat pada tabel 5.6 

Tabel 5.6 Hasil Uji Korelasi Pearson Pemberian Ekstrak Daun Rambutan  

 

Konsentrasi 

Ekstrak (%) 

 

Rata-rata Diameter 

Zona Hambat (mm) 

Uji Korelasi Pearson 

Angka 
Signifikansi 

Hubungan 
Korelasi 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

0 

7,350±0,1323 SD 

9,2±0,1291 SD 

9,775±0,1250 SD 

10,475±0,0629 SD 

11,3±0,1225 SD 

11,775±0,1109 SD 

 

 

 

0,000 

 

 

 

0,848 

Keterangan: nilai signifikansi pemberian ekstrak daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) 

terhadap diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Burkholderia pseudomallei yang diperoleh 

adalah 0,000 : signifikan (p<0,05) : signifikan, R= 0,952 : korelasi sangat kuat 

 

Berdasarkan tabel 5.6 didapatkan hasil uji Korelasi Pearson memiliki angka 

signifikansi 0,000 yang berarti ada hubungan bermakna antara pemberian tiap 

konsentrasi ekstrak daun rambutan terhadap diameter zona hambat 

pertumbuhan bakteri Burkholderia pseudomallei dimana koefisien korelasinya 

adalah 0,848 yang menunjukkan bahwa hubungan korelasinya sangat kuat 

dengan arah korelasi positif. Hal ini berarti peningkatan konsentrasi ekstrak daun 

rambutan mampu meningkatkan diameter zona hambat pertumbuhan bakteri 

Burkholderia pseudomallei. 

 

5.2.4 Uji Regresi 

 Uji regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh/kontribusi variabel tidak terikat (konsentrasi ekstrak daun rambutan) 
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terhadap variabel terikat (pembentukan diameter zona hambat pertumbuhan 

bakteri Burkhoderia pseudomallei) (Pratomo dan Astuti, 2015). Hasil uji regresi 

dapat dilihat pada tabel 5.7 

Tabel 5.7 Hasil Uji Regresi Pemberian Ekstrak Daun Rambutan  

 

Model 

 

R 

 

R Square 

 

Adjusted R 

Square 

 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,848 a ,719 ,708 2,0626 

a. Predictors: (constant), Kelompok 

Berdasarkan tabel 5.7 didapatkan nilai R Square pada uji regresi sebesar 

0,719 yang bermakna besarnya pengaruh ekstrak daun rambutan terhadap 

pembentukan diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Burkholderia 

pseudomallei adalah 71,9% ,sedangkan 28,1% sisanya dipengaruhi oleh 

berbagai faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti suhu, lama 

penyimpanan ekstrak dan faktor peneliti. 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 

 

 Penelitian ini adalah penelitian eksperimental yang bertujuan untuk 

mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun rambutan terhadap bakteri 

Burkholderia pseudomallei. Ekstrak etanol daun rambutan diperoleh dari 

ekstraksi menggunakan metode maserasi dengan pelarut etanol 96% untuk 

menarik metabolit sekunder yang diduga memiliki efek antibakteri seperti 

flavonoid, tannin, saponin dan polifenol.  

Penelitian ini menggunakan metode difusi sumuran untuk menentukan 

sensitivitas ekstrak etanol daun rambutan dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri Burkholderia pseudomallei dengan mengukur zona hambat di sekitar 

lubang sumuran yang terbentuk pada masing-masing konsentrasi perlakuan 

yang diberikan. Langkah awal penelitian yaitu melakukan uji identifikasi bakteri 

dengan melakukan pengamatan mikroskopis menggunakan pewarnaan Gram, 

kultur bakteri pada MacConkey Agar untuk identifikasi koloni, dan tes Oksidase. 

Hasilnya didapatkan bahwa sampel bakteri yang digunakan adalah bakteri 

Burkholderia pseudomallei. Sampel bakteri tersebut diperoleh dari Laboratorium 

Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.  

Sebelum melakukan penelitian inti dilakukan uji pendahuluan terlebih 

dahulu dengan konsentrasi ekstrak daun rambutan 100%, 50%, 25%, 12,5%, 

6,25%, 3,125%, dan 0% sebagai kontrol negatif untuk menentukan konsentrasi 

ekstrak daun rambutan yang akan digunakan pada penelitian inti. Konsentrasi 
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terendah yang memiliki aktivitas antibakteri pada penelitian pendahuluan adalah 

konsentrasi 12,5% dengan zona hambat yang terbentuk 7,9 mm, sehingga 

konsentrasi ekstrak yang ditetapkan pada penelitian inti yaitu 10%, 20%, 30%, 

40%, 50% 60%, dan 0% sebagai kontrol negatif. Pada penelitian inti didapatkan 

bahwa rata-rata diameter zona hambat di sekitar lubang sumuran yang terbentuk 

semakin besar dengan pemberian konsentrasi esktrak etanol daun Rambutan 

yang lebih tinggi (konsentrasi 10% = 7,35 mm; 20% = 9,2 mm; 30% = 9,775 mm; 

40% = 10,475 mm; 50% = 11,3 mm; 60% = 11,775 mm).  

Uji statistik dilakukan setelah data hasil penelitian didapatkan untuk 

mengetahui apakah hipotesis penelitian dapat diterima. Setelah melakukan uji 

statistik menggunakan uji One-Way ANOVA, uji korelasi Pearson, dan uji Regresi 

dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun rambutan benar memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri Burkholderia pseudomallei sehingga hipotesis 

penelitian dapat diterima.  

Aktivitas antibakteri daun rambutan didapatkan dari senyawa flavonoid, 

polifenol, tanin dan saponin yang merupakan senyawa fenolik (Sulityaningsih et 

al., 2017). Senyawa flavonoid sebagai antibakteri bekerja dengan cara 

menyebabkan rusaknya struktur lipid pada DNA bakteri sehingga sintesis DNA 

menjadi terhambat kemudian terjadi lisis dan kematian sel bakteri (Ernawati dan 

Sari, 2015). Selain itu, flavonoid juga dapat menghambat sintesis DNA-RNA, 

fungsi membran sitoplasmik, dan metabolisme energi bakteri (Cushnie dan 

Lamb, 2005). Saponin bekerja sebagai antibakteri dengan berdifusi melalui 

membran luar dan dinding sel yang rentan, lalu mengikat membran sitoplasma 

dan mengganggu kestabilan membran sehingga menyebabkan kebocoran 



55 

 

 

sitoplasma yang mengakibatkan kematian sel (Cavalieri et al., 2005). Senyawa 

polifenol bekerja sebagai antimikroba karena dapat menyebabkan denaturasi 

protein, menginaktifkan enzim, menyebabkan kebocoran dan kerusakan sel 

bakteri (Rosidah et al., 2014). Tannin bekerja sebagai antibakteri dengan cara 

membentuk kompleks dengan ion besi pada bakteri aerob sehingga 

mengganggu berbagai fungsi bakteri, termasuk mereduksi prekursor dari DNA 

bakteri (Akiyama et al., 2001).  

Hasil penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian lain yang 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun rambutan memiliki efek sebagai 

antibakteri. Akan tetapi, tingkat sensitivitas ekstrak etanol daun Rambutan 

sebagai antibakteri berbeda-beda pada setiap bakteri yang digunakan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna dkk dengan menggunakan metode 

difusi cakram menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun rambutan konsentrasi 5% 

mampu menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. Hasil 

pengukuran diameter zona hambat yang didapatkan yaitu 12,39 mm (Ratna et 

al., 2018). Hal ini menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun rambutan lebih 

sensitif untuk menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans 

dibandingkan dengan bakteri Burkholderia pseudomallei. 

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Mala dengan menggunakan 

difusi cakram membuktikan adanya hambatan pertumbuhan bakteri Bacillus 

sereus pada pemberian konsentrasi ekstrak etanol daun rambutan 70% dengan 

rata-rata diameter zona hambat yang terbentuk 10,83 mm, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pemberian ekstrak etanol daun rambutan lebih sensitif untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri Bacillus sereus (Mala, 2017).  
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Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyaningsih dkk, menunjukkan adanya 

aktivitas antibakteri pada ekstrak etanol daun rambutan terhadap bakteri 

Pseudomonas aeruginosa multiresistant. Rata-rata diameter zona hambat yang 

terbentuk 9,22 mm pada konsentrasi ekstrak 5% dengan menggunakan metode 

difusi sumuran. Selain itu pada penelitian ini juga diketahui kadar KHM  dan KBM 

dengan menggunakan metode dilusi berada pada konsentrasi 2,5-5% b/v (berat 

per volume) (Sulistyaningsih et al., 2017). 

Selain menggunakan ekstrak etanol daun rambutan, ada beberapa 

penelitian yang telah dilakukan terkait efek antibakteri menggunakan ekstrak 

herbal lainnya terhadap pertumbuhan bakteri Burkholderia pseudomallei, salah 

satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Panomket dkk. Penelitian ini 

menggunakan difusi cakram, hasilnya didapatkan adanya efek antibakteri pada 

ekstrak methanol daun putat India (Barringtonia acutangula L.) konsentrasi 10%, 

gambas (Luffa acutangula Linn) konsentrasi 4%, dan tengguli (Cassia fistula 

Linn.) 5%. Diameter zona hambat yang terbentuk masing-masing 18 mm, 11 mm, 

dan 12 mm, sedangkan pada penggunaan ekstrak daun pegagan (Centella 

asiatica) dan daun karok (Piper sarmentosum) tidak didapatkan adanya 

pembentukan zona hambat (Panomket et al., 2012)  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Samy dkk yang menggunakan metode 

difusi cakram juga menunjukkan adanya aktivitas antibakteri terhadap 

Burkholderia pseudomallei pada ekstrak methanol daun tapak dara 

(Catharanthus roseus L.) 10% dengan diameter zona hambat 7 mm (Samy et al., 

2013). Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui ekstrak methanol 10% 

kurang efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri Burkholderia 

pseudomallei jika dibandingkan dengan ekstrak etanol daun rambutan. 
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Selain memiliki efek sebagai antibakteri, tanaman rambutan juga memiliki 

efek sebagai antifungal. Ekstrak etanol buah, daun, kulit dan getah buah 

rambutan dilaporkan mampu menghambat pertumbuhan jamur Phytophthora 

infestants, Trichophyton rubrum, dan Candida albicans (Malini dan 

Maheshkumar, 2013) 

Menurut Suliani dkk, aktivitas antibakteri suatu zat pada metode difusi 

cakram dapat dilihat dari besarnya diameter zona hambat yaitu zona bening yang 

terbentuk di sekitar kertas cakram. Sensitivitas antibakteri suatu zat dikatakan 

sangat kuat apabila diameter zona hambatnya 20 mm atau lebih, kuat apabila 

10-20 mm, sedang apabila 5-10 mm, dan lemah apabila 5 mm atau kurang 

(Suliani et al., 2016). Sedangkan menurut Prakoso dkk, tingkat sensitivitas 

antimikroba suatu zat pada metode difusi sumuran dapat dikategorikan berdasar 

zona hambat atau zona bening yang terbentuk di sekitar lubang sumuran. 

Dikatakan kuat apabila diameter zona hambat yang terbentuk adalah 10-20 mm, 

sedang apabila diameter 5-10 mm, dan  lemah apabila diameter <5 mm (Prakoso 

et al., 2016). Ekstrak etanol daun rambutan dengan konsentrasi 10%, 20%, 30%, 

40%, 50%, dan 60% memiliki aktivitas antibakteri lemah-sedang. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain metode 

ekstraksi yang digunakan tidak dapat mengambil satu senyawa spesifik saja. 

Metode ekstraksi dengan maserasi akan menghasilkan ekstrak kasar yang 

mengandung campuran senyawa metabolit sekunder tergantung pelarut yang 

digunakan. Penggunaan pelarut ethanol mampu menarik senyawa metabolit 

sekunder seperti tannin, terpenoid, sterol, alkaloid, flavonoid, polifenol, saponin, 

sehingga tidak dapat diketahui senyawa apa yang sangat berperan dalam 

pembentukan zona hambat pertumbuhan bakteri Burkholderia pseudomallei. 
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Selain itu juga tidak diketahui berapa banyak kandungan senyawa aktif yang ada 

dalam ekstrak daun rambutan (Azwanida, 2015; Islam et al., 2016).  

Keterbatasan lain pada penelitian ini adalah metode penelitian yang 

digunakan hanya difusi sumuran sehingga pada penelitian ini hanya dapat 

menentukan potensi suatu ekstrak etanol daun rambutan sebagai antibakteri, 

akan tetapi untuk mengetahui dosis efektifnya sebagai antibakteri dibutuhkan 

penelitian lanjutan, salah satunya dengan menggunakan dilusi tabung untuk 

dapat menentukan Kadar Hambat Minimum (KHM) dan Kadar Bunuh Minimum 

(KBM) ekstrak etanol daun rambutan tersebut. Hasil uji dilusi tabung dilihat 

berdasarkan tingkat kekeruhan pada media cair, nilai KHM dan KBM ditentukan 

berdasarkan konsentrasi larutan yang jernih setelah diinkubasi selama 18-24 jam 

pada suhu 37°C, namun hal ini bersifat subjektif sehingga resiko terjadinya 

kesalahan relatif lebih besar jika larutan uji berwarna pekat sehingga dapat 

mempersulit dalam pengamatan (Astutiningsih et al., 2014; Dewi dan 

Wahyunitisari, 2018) 

Selain itu, lamanya penyimpanan ekstrak juga dapat berpengaruh pada 

peningkatan atau penurunan potensi ekstrak sebagai antibakteri (Kusuma, 2017). 

Sehingga pada penyimpanan ekstrak yang lama perlu dicari informasi terlebih 

dahulu dan melakukan pengujian ekstrak sebelum digunakan. 

Untuk dapat menggunakan ekstrak daun rambutan sebagai pengobatan 

pada manusia masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

efek samping, efek toksik, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari ekstrak daun 

Rambutan.  
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BAB 7 

PENUTUP 

 

 

7. 1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Ekstrak etanol daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) memiliki efek 

antibakteri terhadap Burkholderia pseudomallei secara In Vitro. 

2. Konsentrasi ekstrak etanol daun rambutan 10%, 20% dan 30% memiliki 

aktivitas antibakteri kategori lemah, sementara untuk konsentrasi 40%, 

50%, dan 60% memiliki aktivitas antibakteri kategori sedang  

3. Pemberian konsentrasi ekstrak yang lebih tinggi akan memperbesar 

diameter zona hambat yang terbentuk di sekitar lubang sumuran. Pada 

penelitian ini konsentrasi yang digunakan adalah 10%, 20%, 30%, 40%, 

50%, dan 60% 

 

7.2 Saran 

 Berdasarkan hasil dan proses penelitian saran yang dapat peneliti berikan 

untuk penelitian selanjutnya adalah: 

a. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui Kadar Hambat 

Minimum (KHM) dan Kadar Bunuh Minimum (KBM) pada ekstrak 

etanol daun rambutan terhadap pertumbuhan bakteri Burkholderia 

pseudomallei menggunakan metode lain. 
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b. Perlu dilakukan uji toksisitas ekstrak etanol daun rambutan agar 

dapat digunakan secara klinis sebagai terapi herbal terhadap 

penyakit meliodosis kepada manusia. 

c. Perlu dilakukan standarisasi mengenai lama penyimpanan ekstrak 

etanol daun rambutan agar efek antibakteri senyawa yang 

terkandung di dalam ekstrak masih bisa digunakan secara optimal. 

d. Perlu dilakukan penelitian lain mengenai aktivitas antibakteri ekstrak 

etanol daun rambutan (Nephelium lappaceum L.) pada bakteri lain 

atau mikroorganisme lain 
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