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BAB VI 

PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini, ekstrak bunga cengkeh terbukti memiliki efek sebagai 

antimikroba. Hal ini ditunjukkan dari adanya zona hambat yang terbentuk pada 

penelitian pendahuluan. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan adanya 

perbedaan jumlah koloni pada tiap konsentrasi ekstrak bunga cengkeh yang 

digunakan. Perbedaan jumlah koloni pada tiap konsentrasi ekstrak bunga cengkeh 

ini disebabkan kemampuan yang berbeda pada setiap konsentrasi ekstrak dalam 

membunuh bakteri, semakin tinggi konsentrasi ekstrak bunga cengkeh maka 

kemampuan ekstraknya sebagai antimikroba juga akan semakin besar. Kemampuan 

ekstrak bunga cengkeh dalam menghambat pertumbuhan bakteri Lactobacillus 

acidophilus disebabkan adanya bahan aktif yang memiliki daya antimikroba, 

khususnya eugenol yang merupakan senyawa yang paling banyak terdapat dalam 

ekstrak bunga cengkeh (Ayoola et al, 2008). 

Mekanisme kerja antimikroba secara umum adalah merusak dinding sel, 

mengganggu permeabilitas sel, dan menghambat sintesis protein dan asam nukleat, 

namun mekanisme kerja dari agen antimikroba juga dipengaruihi oleh tipe bakteri 

yang terpapar oleh antimikroba tersebut (Cox et al, 2001). Burt (2004), menyatakan 

bahwa kemampuan minyak cengkeh dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

disebabkan karena adanya kandungan eugenol yang tinggi. Karakteristik eugenol 

yang terpenting sebagai antibakteri adalah sifat hydrophobicity, yaitu sifat eugenol 

yang mampu masuk ke dalam lipopolisakarida yang terdapat pada membran sel 

bakteri dan merusak struktur selnya. Rusaknya membran sel pada bakteri 
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menyebabkan pengurangan sintesa protein karena adanya kebocoran pada dinding 

dan membran sel sehingga terjadi gangguan fungsi sel bakteri (Babu et al, 2011). 

Hasil resultan dari efek antibakteri itu kemudian menyebakan bakteri mengalami 

lisis. 

 Corn dan Stumpf (1976) dalam Rahayu (2000), menyatakan bahwa dinding 

sel bakteri gram positif akan bermuatan negatif sebagai akibat dari ionisasi gugus 

fosfat dari asam teikoat pada struktur dinding selnya, sedangkan eugenol yang 

merupakan senyawa turunan fenol merupakan suatu alkohol yang bersifat asam 

lemah. Sebagai asam lemah, senyawa-senyawa fenolik dapat terionisasi 

melepaskan ion H+ dan meninggalkan gugus sisanya yang bermuatan negatif. 

Kondisi yang bermuatan negatif ini akan ditolak oleh dinding sel bakteri gram positif 

yang secara alami juga bermuatan negatif. Kondisi yang asam pada minyak 

cengkeh menyebabkan fenol dapat bekerja menghambat pertumbuhan bakteri gram 

positif. Senyawa fenol pada pH rendah akan bermuatan positif, sehingga fenol tidak 

akan terionisasi. Perbedaan muatan ini menyebabkan terjadinya tarik menarik antara 

fenol dengan dinding sel, sehingga fenol secara keseluruhan akan lebih mudah 

melewati dan merusak dinding sel bakteri gram positif. 

Efek dari antimikroba dapat dibedakan menjadi dua macam berdasarkan dari 

kondisi bakteri yang terpapar agen antimikroba yaitu bakteriostatik dan bakterisidal. 

Bakteriostatik adalah kondisi dimana agen antimikroba dapat menyebabkan 

pertumbuhan bakteri terhambat namun tidak membunuh bakteri yang terpapar. Efek 

ini dapat diketahui dengan menentukan KHM atau Kadar Hambat Minimum. 

Sedangkan bakterisidal adalah kondisi dimana agen antimikroba dapat 
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mengakibatkan bakteri terbunuh dalam skala yang luas. Efek ini dapat diketahui 

dengan menentukan KBM atau Kadar Bunuh Minimum (Brooks et al, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


