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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Uji Daya Hambat Bakteri Escherichia coli 

Hasil yang didapat dari perhitungan luas diameter zona 

hambat yang terbentuk dari dekok buah mahkota dewa 

(Phaleria macrocarpa) terhadap bakteri escherichia coli adalah 

bervariasi pada setiap lama penyimpanan dekok yakni P0 

(penyimpanan hari ke-1), P1 (penyimpanan hari ke-2), P2 

(penyimpanan hari ke-3), dan P3 (penyimpanan hari ke-4). 

Hasil rata-rata perhitungan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rata- rata diameter zona hambat Dekok Buah Mahkota 

Dewa terhadap bakteri Escherichia coli. 

Perlakuan     Rata-rata (mm)     Kategori daya hambat 

P3        3,05±0,99a                          lemah 

P2        3,95±1,35ab                         lemah 

P1        5,55±0,78b                          sedang 

P0        7,25±1,19c                          sedang 

Total          19,80 

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 

menunjukkan perbedaan antar perlakuan 

(P<0,01). 

Tabel 4. Menunjukkan, rata-rata diameter zona hambat 

dekok buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa.) dengan 

lama penyimpanan hari ke-1 (P0) memeiliki daya hambat yang 

paling tinggi yaitu sebesar 7,25±1,19c mm (sedang), sedangkan 

penyimpanan hari ke-4 (P3) memiliki daya hambat paling 

rendah sebasar 3,05±0,99a mm (lemah), hal ini di karenakan 
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dekok yang disimpan pada suhu ruang mengalami penurunan 

daya hambat lebih cepat dibanding suhu refrigerator. Hal 

tersebut sesuai dengan Siswadi (2002) yang menjelaskan bahwa 

penurunan efektivitas senyawa antimikrobia ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor antara lain jenis, umur, keadaan mikroba, 

konsentrasi zat antimikroba, suhu dan waktu kontak, serta sifat 

fisikokimia substrat seperti pH, kadar air dan tegangan 

permukaan, jumlah komponen yang ada dan faktor-faktor 

lainnya. Luas zona hambat yang dihasilkan dengan 

menggunakan dekok buah mahkota dewa pada penyimpanan 

hari ke-1(P0) menghasilkan sebesar 7,25±1,19cmm yang 

termasuk dalam kategori sedang. Susanto, Sudrajat dan Ruga 

(2012) pengkategorian luas zona hambat terdiri dari kategori 

sangat kuat, kuat, sedang dan lemah. Luas zona hambat lebih 

spesifiknya adalah lebih besar dari 20 mm dikategorikan sangat 

kuat, 11-20 mm dikategorikan kuat, kemudian untuk luas zona 

hambat 6-10 mm dikategorikan sedang sedangkan untuk luas 

zona hambat lebih kecil atau sama dengan 5 mm dikategorikan 

lemah. 

Hasil analisis dengan menggunakan sidik ragam 

(ANOVA) didapat bahwa dekok buah mahkota dewa (Phaleria 

macrocarpa) dalam menghambat bakteri Escherichia coli 

mempunyai hasil berbeda sangat nyata (P<0,01). Hasil analisis 

perhitungan disajikan pada Lampiran 7. yang menunjukkan 

bahwa pengujian daya hambat dekok buah mahkota dewa 

(Phaleria macrocarpa) dengan menggunakan metode lubang 

sumuran dapat menghambat bakteri Escherichia coli. 

Madingan, Martiko and Parker (2009) bakteri Escherichia coli 

merupakan gram negatif yang sifatnya berbeda dengan bakteri 

gram positif. Perbedaannya yaitu pada respon tiap 

mikroorganisme terhadap antimikrobanya. Bakteri memiliki 
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tingkat sentivitas yang berbeda dimana umumnya bakteri gram 

positif lebih rentan dibandingkan dengan bakteri gram negatif 

yang secara alami lebih resisten. Carolia, dan Wulan, (2016) zat 

antimikroba yang bisa dengan mudah untuk menembus stuktur 

lapisan peptidoglikan karena memiliki sifat polar yang memiliki 

kesamaan dengan peptidoglikan yang menjadi penyusun dari 

sebuah dinding sel, salah satunya adalah flavonoid. Mekanisme 

kerja dari flavonoid dapat mengakibatan kerusakaan 

permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom dan lisosom 

sebagai hasil interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri. 

Turunan flavonoid yang masih bersifat antiseptik yaitu euganol 

(Irawati, Tristika dan Azis. 2015). Selain itu, flavonoid dapat 

berfungsi sebagai anti inflamasi dan bakteriostatik (Wahyono, 

Gabby dan Dian, 2015). 

Daya hambat terluas diperoleh pada perlakuan P0 tidak 

berbeda dengan P1 yang disimpan selama 2 hari, penyimpanan 

dekok buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa.) pada 

perlakuan P2 sampai P3 memiliki daya hambat yang berbeda 

sangat nyata dengan P0 dan P1. Artinya, daya hambat dekok 

buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) yang disimpan 1 

hari sampai 4 hari menghasilkan daya hambat yang berbeda. 

Retnani, Basymeleh dan Herawati, (2009) penyimpanan ekstrak 

yang dilakukan pada kelembaban udara yang terlalu tinggi 

dapat menyebabkan terjadinya absorbsi uap air udara ke ekstrak 

sehingga megakibatkan peningkatkan kadar air. Meningkatnya 

kadar air mampu memicu pertumbuhan mikroba sehingga dapat 

mempercepat kerusakan pada sediaan (Solihin, Muhtarudin dan 

Sutrisna, 2015). Oleh karena itu, kelembaban yang semakin 

rendah mampu memperpanjang masa simpan suatu bahan 

karena proses kerusakan berjalan dengan lambat (Dono, 

Santosa dan Inangsih, 2009). Selain lama penyimpanan, faktor 
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lain yang dapat mempengaruhi zona hambat mikroorganisme 

yaitu kepekaan mikroorganisme, temperatur dan konsentrasi zat 

yang diberikan (Harlis dan Wahyuni, 2008). Dengan 

konsentrasi yang sama dekok buah mahkota dewa mengalami 

penurunan diameter zona hambat yang berbeda terhadap 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Hal tersebut disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya sensitifitas dinding bakteri uji, 

kecepatan difusi zat antimikroba, dan media penanaman. Media 

spesifik yang digunakan untuk inokulasi bakteri Escherichia 

coli adalah Nutrient Agar (NA). Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Prescott (2005) bahwa ukuran zona hambat bakteri 

yang berbeda dipengaruhi oleh tingkat sensitifitas organisme 

uji, medium kultur, kondisi inkubasi, dan kecepatan difusi zat 

antimikroba. 

4.2. Mekanisme Daya Kerja Antibakteri Dalam 

Menghambat Escherichia coli 

Hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa 

konsentrasi dekok buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) 

sebesar 20% dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli. Hal tersebut dikarenakan didalam daging buah 

dan cangkang biji buah mahkota dewa banyak mengandung 

senyawa aktif yang berfungsi sebagai antibakteri seperti 

alkaloid, saponin, flavonoid, senyawa polifenol, fenol dan 

tanin. Golongan senyawa dalam tanaman yang berkaitan 

dengan aktivitas antikanker dan antioksidan antara lain adalah 

golongan alkaloid, terpenoid, polifenol, flavonoid dan juga 

senyawa resin (Geotawa dkk,1999). Hal tersebut juga diperkuat 

oleh pendapat Simanjuntak (2008) bahwa daya hambat 

pertumbuhan bakteri disebabkan oleh zat aktif yang terkandung 

dalam dekok buah mahkota dewa diantaranya adalah fenol, 
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tanin, saponin, dan flavonoid. Meknisme kerja antimikroba 

dalam menghambat perumbuhan bakteri Escherichia coli dapat 

ditunjukkan pada Gambar 5. Proses pembentukan dinding sel, 

terjadi reaksi transpeptidase dan menghasilkan ikatan silang 

antara dua rantai peptidoglikan. Enzim transpeptidase yang 

terletak pada membrane sitoplasma tersebut dapat mengikat 

antimikroba sehingga menyebabkan enzim ini tiak mampu 

mengkatalis reaksi traspeptisida. Dinding sel yang terbentuk 

tidak sempurna sehingga lebih lemah dan mudah terdegradasi 

(steeve, 2007). 

 
Gambar 5. Mekanisme kerja kerja anti mikroba ( Pelczar end 

chen 2010). 

 

Mekanisme kerja Tannin sebagai antibakteri yaitu 

dengan memprepitasi protein dimana efek yang diberikan oleh 

antibakteri dari tanin melalui reaksi dengan membran sel, 

inaktivasi enzim, dan juga inaktivasi fungsi materi genetik 

(Carolia dan Wulan, 2016). Hal ini diperkuat (Nursamsiar, dkk. 

2016) bahwa, kemapuan tanin sebagai zat antimikroba dengan 

adanya ikatan antara tanin dan dinding sel bakteri yang 

menyebabkan kemampuan menempel bakteri menjadi inaktif, 
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menghambat pertanaman aktivitas enzim protease dan dapat 

membentuk ikatan komplek dengan polisakarida. 

Senyawa flavonoid adalah suatu kelompok senyawa 

phenol yang terbesar yang ditemukan dialam. Senyawa ini 

merupakan zat warna merah ungu dan biru dan sebagai zat 

warna kuning yang ditemukan dalam tumbuh-tumbuhan. 

Menurut Sovia, (2006) pada tumbuhan, flavonoid tidak hanya 

berperan sebagai pigmen yang memberi warna bunga, daun, 

dan buah, namun juga penting bagi pertumbuhan, 

perkembangan dan pertahanan tubuh misalnya sebagai enzim 

inhibitor, prekusor 14 bahan toksik, melindungi tumbuhan dari 

bakteri, virus berperan dalam transfer energi, fotosíntesis, dan 

juga sebagai regulator hormon pertumbuhan dari tumbuhan. 

(Carolia, dan Wulan, 2016) Flavonoid merupakan senyawa 

yang dapat mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak 

membran sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Mekanisme 

antibakteri dari senyawa flavonoid yaitu dapat menghambat 

sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sel, dan 

juga menghambat metabolisme energi Mekanisme kerja dari 

flavonoid dapat mengakibatan kerusakaan permeabilitas 

dinding sel bakteri, mikrosom dan lisosom sebagai hasil 

interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri.  

 Saponin merupakan senyawa yang dapat digunakan 

sebagai antimikroba dimana senyawa ini dapat merusak 

membaran sitoplasma dan membunuh sel (Simanjuntak, 2008). 

Hal ini diperkuat (Karlina, Ibrahim dan Trimulyono, 2013) 

bahwa, saponin dapat mengganggu tegangan pada permukaan 

dinding sel sehingga zat antibakteri dapat masuk dengan mudah 

ke dalam sel dan akan mengganggu metabolisme yang dapat 

menyebabkan kematian bakteri. Hal ini juga diperkuat 

(Darsana, et al. 2012) kerja saponin sebagai antibakteri dengan 
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mengganggu stabilitas membrane sel yang dapat menyebabkan 

sel bakteri lisis sehingga membran sel rusak dan menyebabkan 

keluarnya berbagai komponen penting dari dalam sel bakteri. 

 Fenol memiliki sifat bakterisidal dimana kemampuan 

bakterisidal ini bekerja dengan merusak membrane sitoplasma 

sel dan mendenaturasi protein, sehingga dinding sel dan 

membrane sitoplama bakteri menjadi tidak stabil yang 

menyebabkan fungsi pengangkutan aktif, fungsi permeabilitas 

selektif, dan pengendalian susunan protein sel bakteri dimana 

hal ini dapat menyebabkan sel bakteri lisis karena lolosnya ion 

dan makromolekul sel serta sel kehilangan bentuknya. Fenol 

sebagai antibakteri dapat berperan sebagai toksin dalam 

protoplasma, merusak dan menembus dinding serta dapat 

mengendapkan protein sel bakteri (Carolia dan Wulan, 2016). 

Fenol dapat menghambat aktivitas bakteri (Irawati, Tristika dan 

Azis, 2015) karena memilki sifat beracun bagi mikroba dengan 

cara menghambar aktivitas enzimnya (Suliantari, et al., 2008; 

Rahmawati, 2014; Wahyono, Gabby dan Dian, 2015). Rata-rata 

penurunan diameter zona hambat dekok buah mahkota dewa 

(Phaleria macrocarpa) terhadap pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli dapat dilihat pada Gambar 6.  
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Presentase diameter zona hambat dekok buah mahkota 

dewa (Phaleria macrocarpa) terhadap pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli dapat dilihat pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Diameter zona hambat dekok buah mahkota dewa 

(Phaleria macrocarpa) terhadap pertumbuhan 

bakteri Escherichia coli.. 

Gambar 6. Menunjukkan bahwa semakin lama dekok 

buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) di simpan pada 

suhu ruang, maka diameter zona hambat yang dihasilkan juga 

semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh penurunan zat aktif yang 

terkandung didalam dekok buah mahkota dewa karena 

pengaruh suhu dan lingkungan selama penyimpanan. Hal 

tersebut juga sependapat oleh pernyataan Harlis dan Wahyuni, 

(2008) selain lama penyimpanan faktor lain yang dapat 

mempengaruhi zona hambat mikroorganisme yaitu kepekaan 

mikroorganisme, temperatur dan konsentrasi zat yang 

diberikan. Hal tersebut juga diperkuat oleh Brooks, Janet dan 

Stepen (2005) luas zona hambat yang terbentuk dipengaruhi 

oleh besarnya zat aktif dalam suatu konsentrasi larutan, semakin 
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besar konsentrasinya maka jumlah kandungan zat aktif yang 

dikeluarkan akan semakin tinggi. Sebaliknya apabila 

konsentrasi larutan rendah maka kandungan zat aktif yang 

dikeluarkan sedikit, sehingga luas zona hambat yang terbentuk 

kecil. 

Terbentuknya zona hambat yang semakin kecil disebabkan 

adanya kandungan zat aktif yang mengalami perubahan selama 

penyimpanan. Penyebab penurunan daya hambat karena adanya 

kerja sinergis antara aktivitas antimikroba dengan suhu 

penyimpanan (Kusumawati, 2000). Penurunan kandungan zat 

aktif yang disimpan pada suhu yang semakin tinggi mampu 

mempengaruhi zona hambat (Klimczak, Maecka, Szlacta and 

Glizzczyn, 2006). Semakin tinggi suhu lingkungan yang 

digunakan selama penyimpanan dekok menyebabkan 

kerusakan yang semakin cepat. 

4.3. Pengaruh Lama Simpan Dekok Buah Mahkota Dewa 

(Phaleria macrocarpa) pada Suhu Ruang Terhadap 

Zona Hambat Bakteri Escherichia coli  

Uji daya hambat dekok buah mahkota dewa (Phaleria 

macrocarpa) yang disimpan mulai hari ke-1 sampai hari ke-4 

memiliki tingkat efektifitas yang berbeda-beda terhadap bakteri 

Escherichia coli. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, 

zona hambat yang terbentuk di sekitar lubang sumuran oleh 

dekok buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) selama 

penyimpanan yaitu semakin lama maka semakin kecil. Hal ini 

menunjukkan terjadinya penurunan kandungan senyawa dekok 

buah mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) selama 

penyimpanan. Diameter zona hambat dekok buah mahkota 

dewa yang disimpan sesuai perlakuan terus mengalami 

penurunan. Pada P0 (penyimpanan hari ke-1) dekok buah 
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mahkota dewa dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli dengan diameter rata-rata 7,25±1,19c mm 

,sedangkan P3 (penyimpanan hari ke-4) dekok buah mahkota 

dewa dapat menghambat pertumbuhan bakteri Escherichia coli 

dengan diameter rata-rata 3,5±0,99a mm. Tabel diameter zona 

hambat bakteri Escherichia coli disajikan pada lampiran 7. 

Kerusakan dekok yang terjadi disebabkan adanya pertumbuhan 

mikroorganisme yang cepat dan adanya proses oksidasi zat aktif 

selama penyimpanan, sehingga dekok tidak dapat bertahan 

lama (Suwita, Kristanto dan Purwaningsih, 2010). Proses 

oksidasi zat aktif oleh oksigen mampu menurunkan jumlah zat 

aktif terutama senyawa flavonoid (Eveline, siregar dan Sanny, 

2014). Flavonoid merupakan salah satu senyawa yang tidak 

tahan terhadap panas, sehingga pada suhu  

Pada penelitian ini lama penyimpanan dilakukan pada 

suhu ruang yaitu sekitar 25-260C, hal ini menunjukkan suhu 

ruang yang digunakan dalam penyimpanan dekok buah 

mahkota dewa (Phaleria macrocarpa) Selama penyimpanan 

pada suhu ruang akan mengalami penurunan, hal tersebut di 

sebabkan karena adanya reaksi oksidasi yang dipengaruhi oleh 

suhu dan lingkungan. Reaksi oksidasi tersebut memutuskan 

rantai atom senyawa aktif yang terdapat dalam dekok buah 

mahkota dewa sehingga daya hambatnya menurun. Hal tersebut 

diperkuat oleh pendapat Afrianti dan Dwiloka, (2013) ekstrak 

pada suhu ruang selama 12 jam setelah ekstraksi menyebabkan 

penurunan pH ekstrak,sehingga semakin lama di simpan maka 

pH akan semakin menurun, menurunya pH tersebut 

menurunkan kapasitas mengikat air yang menyebabkan 

menurunya kapasitas mengikat protein bakteri sehingga daya 

hambat dari ekstrak menurun. Suhartatik dkk (2013) 

menambahkan, terdapat penurunan kadar flavanoid pada 
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ekstrak yang mengandung senyawa flavanoid  pada suhu dingin 

maupun suhu ruang selama proses penyimpanan terutama pada 

penyimpanan pH netral. Kerusakan senyawa flavanoid yang 

disimpan pada suhu kamar di sebabkan oleh oksidasi dan sinar 

UV. 

Semakin tinggi suhu penyimpanan maka laju respirasi 

akan semakin tinggi sehingga lama simpan dekok menjadi 

semakin pendek, sedangkan suhu yang rendah mengakibatkan 

laju respirasi menjadi menurun sehingga dapat memperpanjang 

lama simpan dekok karena aktivitas mikroorganisme terhambat 

oleh aktivitas respirasi (Safaryani, Haryanti dan Hastuti, 2007; 

Roiyana, Prihastanti dan Kasiyati, 2008). Kerusakan zat aktif 

pada dekok selama penyimpanan pada suhu ruang dapat 

menyebabkan daya hambat bakteri menjadi menurun. Menurut 

Dono, Santosa dan Inangsih (2009). Hal ini diperkuat Suwita, 

Kristanto dan Purwaningsih, (2010), penyimpanan pada suhu 

ruang mampu menyebabkan penurunan mutu fisik, kimia dan 

organoleptik yang diikuti dengan proses pembusukan sediaan. 
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