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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Streptococcus mutans 

2.1.1 Streptococcus mutans terhadap karies gigi 

 Karies gigi merupakan penyakit  infeksi pada jaringan keras gigi dan 

bahan-bahan organik pembentuk gigi yang disebabkan oleh interaksi 

mikroorganisme dengan karbohidrat yang dapat difermentasikan (Angela, 2005; 

Kidd & Smith, 2002). Bakteri yang menyebabkan karies dapat mencapai pulpa 

dan saluran akar setelah pulpa dan saluran akar tersebut terlihat secara 

langsung. Bakteri yang terdapat pada pulpa dan saluran akar selain didapatkan 

dari karies juga didapatkan dari prosedur restorasi, atau cedera trauma yang 

dapat menyebabkan fraktur, retak, atau lepasnya gigi (Walton dan Torabinejad, 

2008). Karies diawali dengan pembentukan plak pada permukaan gigi. Plak 

merupakan lapisan yang mengandung bakteri dan bahan-bahan organik yang 

melekat pada gigi. Streptococcus mutans mampu memproduksi asam 

(asidogenik) dan dapat bertahan dalam suasana asam (asidurik). Bakteri S. 

mutans ini mensintesis polisakarida (glukan) ekstraseluler yang tidak larut dalam 

air dan bersifat lengket sehingga dapat membentuk koloni antar bakteri. 

Pembentukan glukan dikatalisis oleh enzim glukosiltransferase (GTF) yang 

menggunakan sukrosa sebagai substrat. Hasil metabolisme akhir dari sukrosa 

adalah asam laktat, jika diproduksi dalam jumlah yang cukup banyak dan 

melekat pada permukaan gigi akan menyebabkan infeksi mikroorganisme kronis 

dan demineralisasi. Hal ini menyebabkan terjadinya karies (Soames, 2005). 
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Proses karies ditandai dengan terjadinya demineralisasi pada jaringan 

keras gigi, diikuti dengan kerusakan bahan organiknya. Hal ini akan 

menyebabkan terjadinya invasi bakteri dan kerusakan pada jaringan pulpa serta 

penyebaran infeksi ke jaringan periapikal dan menimbulkan rasa nyeri. Jika 

remineralisasi terjadi pada stadium yang sangat dini penyakit ini dapat dihentikan 

(Pintauli dan Hamada, 2008). Faktor yang berpengaruh dalam pembentukan 

karies adalah faktor host/inang, mikroorganisme, substrat (makanan), dan waktu, 

Keempat faktor tersebut harus bekerja secara simultan untuk memungkinkan 

terjadinya karies (Putri, 2001). Tanda awal terjadinya karies adalah adanya 

proses demineralisasi. Demineralisasi dapat diartikan sebagai pengurangan 

kandungan zat mineral (kalsium, phospat, fluor) pada enamel gigi. Sehingga bila 

proses ini berlanjut terus menerus dapat menyebabkan terbentuknya kavitas 

pada enamel gigi dan berlanjut hingga ke struktur lapisan dibawahnya (Pintauli 

dan Hamada, 2008). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya karies yaitu 

mikroorganisme. Mikroorganisme yang berpengaruh dalam pembentukan karies 

adalah bakteri. Ada tiga jenis bakteri yang sering menyebabkan karies yaitu 

bakteri pertama Streptococcus. Bakteri kokus gram positif ini adalah penyebab 

utama karies dan jumlahnya terbanyak di dalam mulut, salah satu bakterinya 

yaitu S. mutans. Bakteri kedua yang sering menyebabkan karies yaitu 

Actynomyces. Semua spesies Actynomyces memfermentasikan glukosa, 

terutama membentuk asam laktat, asetat, suksinat, dan asam format. 

Actynomyces viscous dan Actynomyces naesundii mampu membentuk karies 

akar, fisur, dan merusak periodontium. Bakteri ketiga yang sering menyebabkan 

karies adalah Lactobacillus. Populasinya mempengaruhi kebiasaan makan, 
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tempat yang paling disukai adalah lesi dentin yang dalam. Lactobacillus hanya 

dianggap faktor pembantu proses karies (Putri, 2001). 

2.1.2 Morfologi, karakteristik dan klasifikasi Streptococcus 

 Streptococcus merupakan bakteri gram positif berbentuk bulat, yang 

mempunyai karakteristik dapat membentuk pasangan atau rantai selama 

pertumbuhannya. Bakteri ini tersebar di alam. Beberapa diantaranya merupakan 

anggota flora normal pada manusia, sedangkan Streptococcus yang lain 

berhubungan dengan penyakit pada manusia berupa infeksi. Streptococcus 

berbentuk bulat atau lonjong dengan diameter sekitar 0,8-1,0µm. Streptococcus 

termasuk mikroorganisme gram positif, tidak berspora, tidak bergerak, dan 

beberapa spesies membentuk kapsul seperti ditunjukkan pada gambar 2.1. 

Spesies terbanyak dari Streptococcus bersifat fakultatif yaitu mikroorganisme 

yang dapat tumbuh dalam keadaan dengan oksigen maupun tanpa oksigen 

(Forbes et al., 2002; Brooks et al., 2007).  

Streptococcus tumbuh dengan baik pada medium yang diperkaya 

(enriched medium) yaitu medium yang mengandung darah, serum, atau 

transudate misalnya cairan asites. Selain itu pH yang dibutuhkan adalah 7,4-7,6 

dengan suhu optimal 370C. Terhadap panas sebagian Streptococcus mati pada 

suhu 550C selama 10 menit. Semua spesies Streptococcus mati pada suhu 

minimal 600C selama ± 30-60 menit, contoh pada pasteurisasi 620C selama ½ 

jam. Terhadap bahan kimia bakteri ini akan mati dalam kurun waktu 15 menit 

dalam tingtur iodium, fenol 1/200, kresol 1/75, merkurokrom 2%, dan 

heksilresorsinol 1/1000. Sedangkan terhadap obat-obatan, Streptococcus peka 

terhadap sulfonamide dan penisilin (Dzen dkk., 2010). 
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Gambar 2.1: Bakteri S. mutans dengan pembesaran 4400x (Nugraha, 2008) 
 

Klasifikasi Streptococcus dikelompokkan menjadi beberapa kategori 

utama berdasarkan suatu seri yaitu morfologi koloni dan reaksi hemolitik pada 

agar darah. Spesifisitas serologik dari unsur dinding sel golongan-spesifik dan 

dinding sel lain. Reaksi biokimia dan resistensi terhadap faktor-faktor fisik, kimia, 

dan sifat ekologiknya. Pada beberapa kasus nama spesies yang berbeda 

digunakan untuk menerangkan organisme yang sama dan ditempat lain. 

Beberapa anggota dari spesies yang sama juga meliputi spesies yang lain atau 

yang diklasifikasikan secara terpisah (Dzen et al., 2010). 

Salah satu klasifikasi Streptococcus yaitu golongan Streptococcus 

viridans yang mencakup S. mitis, S. mutans, S. salivarius, S. sanguis. 

Streptococcus golongan ini merupakan anggota flora normal yang paling umum 

pada saluran pernapasan bagian atas dan berperan penting untuk menjaga 

keadaan normal selaput mukosa. Bakteri ini dapat mencapai aliran darah akibat 

suatu trauma dan menyebabkan endokarditis pada katub jantung yang abnormal. 

Beberapa Streptococcus viridans misalnya pada S. mutans mensintesis 

polisakarida besar seperti dekstran dari sukrosa dan menjadi faktor penting pada 

pembentukan karies gigi, halitosis, dan berbagai penyakit periodontal. S. mutans 
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dapat membentuk koloni yang melekat dengan erat pada permukaan gigi dan 

lebih asidurik daripada dengan Streptococcus yang lain (Pintauli dan Hamada, 

2008). 

2.1.3 S. mutans 

 Secara taksonomi, klasifikasi S. mutans adalah Kingdom Monera, Divisio 

Firmicutes, Class Bacilus, Order Lactobacilalles, Family Streptococcaeae, Genus 

Streptococcus, dan Species S. mutans (Samarayanake, 2007). 

S. mutans termasuk kelompok Streptococcus viridans yang merupakan 

anggota flora normal rongga mulut yang memiliki sifat α-hemolitik dan komensal 

oportunistik. Bila lingkungan menguntungkan dan terjadi peningkatan populasi 

dapat berubah menjadi patogen (Samaranayake, 2007; Jawetz et al., 2005). S. 

mutans merupakan bakteri gram positif (+), bersifat non motil (tidak bergerak), 

berdiameter 1-2µm, bakteri anaerob fakultatif. Memiliki bentuk kokus tunggal 

bulat atau bulat telur, tersusun seperti rantai dan tidak membentuk spora 

(Samaranayake, 2007). 

Bakteri ini tumbuh secara optimal pada suhu sekitar 180C-400C. S. 

mutans biasanya ditemukan pada plak dan rongga gigi manusia yang luka, dan 

menjadi bakteri yang paling kondusif menyebabkan karies untuk enamel gigi. S. 

mutans bersifat asidogenik yaitu menghasilkan asam asidurik, mampu tinggal 

pada lingkungan asam, dan menghasilkan suatu polisakarida yang lengket 

disebut dextran. Oleh karena kemampuan ini, S. mutans bisa melekat dan 

mendukung perlekatan bakteri-bakteri lain di enamel, pertumbuhan bakteri 

asidurik yang lainnya, dan menghasilkan asam yang dapat melarutkan enamel 

gigi (Jawetz et al., 2005). 
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2.2 Pisang (Musa paradisiaca) 

2.2.1 Taksonomi 

 Tanaman pisang ambon termasuk kingdom plantae lalu termasuk divisi 

spermatophyta, subdivisi angiospermae, klas monocotil, order zingiberales, 

family musaceae, genus musa, dan species Musa paradisiaca (Lewis, 1999) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Pohon Pisang (Wieby, 2011) 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 2.3 Buah Pisang Ambon, cirinya berwarna hijau pada saat belum 
matang dan akan berwarna hijau sampai hijau kekuningan dengan bintik-
bintik hitam ketika matang. Daging buahnya berwarna putih kekuningan, 

rasanya manis, agak asam, dan lunak (Wieby, 2011). 
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2.2.2 Deskripsi Musa paradisiaca 

 Pisang (Musa paradisiaca) adalah tanaman tropis yang dapat tumbuh 

dengan baik di tempat lembab dan panas. Tanaman ini biasanya tumbuh di 

tanah hingga tingginya mencapai 500 m  di atas permukaan laut. Pisang sangat 

cocok hidup di tanah bertekstur empuk yang subur dan mengandung banyak 

humus. Tanaman ini tersebar sangat luas di seluruh Indonesia, seperti Lampung, 

Jambi, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan NTB, dimana 

distribusinya didominasi oleh Pulau Jawa sebanyak 60% (Maldonado et al., 

2008; Imam and Akter, 2011). 

 Pisang berdaun tunggal, memanjang, dan sangat mudah rusak oleh 

terpaan angin kuat karena tidak adanya tulang daun yang menyangga pada 

ujung helai daunnya. Berukuran 1,5-3 x 0,3-0,8 m, berwarna hijau dengan 

permukaan atas yang halus dan permukaan bawah dilapisi lilin. Batang pisang 

yang sebenarnya adalah bagian yang tertanam di tanah sedangkan bagian yang 

terlihat oleh manusia disebut pseudostem. Pseudostem dapat mencapai 

ketinggian 3,5-7,5 m bergantung pada jenisnya. Batang pisang tumbuh lurus ke 

atas dan tidak bercabang. Akar pisang berupa rhizoma dan tidak bercabang, 

tumbuh mencapai kedalaman 75-150 cm (Ploetz et al., 2007; Bohm, 2009). 

2.2.3 Kandungan Pisang dan Kulit Pisang Ambon 

 Pisang telah dikenal oleh masyarakat luas sebagai buah yang bernutrisi 

tinggi, memiliki nilai energi dengan kombinasi yang unik, terdiri dari elemen 

protein, vitamin, dan mineral (Osman et al., 2007; Ramli et al., 2009). Selain 

sebagai penambah nutrisi, pisang juga mengandung banyak properti yang dapat 

menyembuhkan penyakit (curative properties). Pisang dapat meredakan atau 
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mengurangi ulkus dengan tekstur lembut, halus, dan kandungan seratnya 

(Yusoff, 2008; Seng et al., 2010). 

Tabel 2.1 Vitamin yang Terkandung dalam Pisang Ambon    

   Nutrien  100 gram 

   Vitamin A  3,8 

   Asam Askorbat 13,3 

   Vitamin B  25 

   Thiamin  3,3 

   Riboflavin  3,8 

   Niasin   4,7 

         (Yoshiki et al., 2002) 

  Kulit pisang sangat kaya akan komponen fenolik seperti tannin dan 

flavonoid (Mokbel and Hashinaga, 2005). Tannin dan flavonoid (isoflavon) yang 

terkandung dalam kulit pisang dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri dalam 

mengatasi resistensi antibiotika yang sekarang ini marak terjadi. Kulit pisang juga 

memiliki kandungan serotonin yang tinggi yang berperan sebagai antioksidan, 

komponen hormonal dan imunoaktif (Lee, 2010; Rayne, 2010). Selulosa, lignin, 

hemiselulosa, dan pektin juga terdapat dalam kulit pisang (Wanlapa et al., 2009). 

Kandungan tannin dan flavonoid (isoflavon) tertinggi ada pada kulit pisang yang 

masih hijau dan belum matang, kandungannya akan berkurang seiring dengan 

matangnya pisang tersebut (Hiraga and Surojanamethakul, 1994; Singh et al., 

2004; Emaga et al., 2011). 
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2.2.3.1 Tannin 

Tannin adalah suatu senyawa polifenol yang umumnya banyak 

ditemukan pada tumbuh-tumbuhan (akar, daun, buah, dan biji) dan tanaman 

berkayu dengan konsentrasi tinggi, merupakan metabolit sekunder tumbuhan, 

non-nitrogen dan fenolik di alam. Fungsi tannin adalah sebagai sistem 

pertahanan tumbuhan melawan serangan mikroba dan hewan-hewan melalui 

kemampuan mereka mengkonstriksikan jaringan lunak dan membentuk 

kompleks bersama protein dan polisakarida. Senyawa tannin dapat larut dengan 

pelarut dari polar sampai semipolar. Ekstraksi tannin dari jaringan tumbuhan 

yang paling baik dilakukan dengan menggunakan pelarut metanol atau aseton 

dalam air (Aguilera-Carbo et al., 2008). 

Tannin dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu hydrolysable (larut 

air), non-hydrolysable/ condensed (tidak larut air) dan pseudo-tannin (Hancock et 

al., 2010). Hydrolysable tannin ketika dipanaskan dengan hydrochloric atau asam 

sulfur akan menghasilkan asam gallotannin atau asam ellagitannin, sedangkan 

non-hydrolysable tannin jika dipanaskan dengan asam sulfur akan menghasilkan 

phlobaphenes seperti phloroglucinol. Yang dimaksud pseudo-tannin adalah 

molekul dengan berat rendah dihubungkan dengan molekul yang lain (Ashok and 

Upadhyaya, 2012). 

Asam tannin adalah salah satu kelompok gallotannin, sedangkan 

catechin adalah kelas condensed tannin. Asam fenolik dari ester dan poliol 

(biasanya glukosa) termasuk dalam tannin jenis hydrolysable (Ashok and 

Upadhyaya, 2012). Dalam dunia medis, tannin memiliki banyak manfaat 

diantaranya berperan dalam meringankan cedera oksidatif renal dan hepar 

(arsenic-induced toxicity, khususnya tannin yang terkandung dalam teh hijau), 
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tannin, khususnya condensed tannin berperan dalam melawan penyakit infeksi 

yang disebabkan oleh bakteri/ antimikroba (Min et al., 2008). 

  Mekanisme dari tannin sebagai antimikroba adalah dengan menghambat 

adhesin dan menghambat sintesis protein yang menyebabkan sel bakteri lisis. 

Selain itu, tannin dapat menghambat enzim reverse transcriptase dan DNA 

topoisomerase yang selanjutnya akan menghambat replikasi DNA (Hentzer and 

Givskov, 2003). Tannin yang bereaksi bersama protein mikroorganisme atau 

polisakarida akan membentuk kompleks ireversibel di mana bakteri tidak dapat 

melanjutkan pertumbuhannya (bacteriostatic) atau dapat pula bersifat bactericidal 

(Hancock et al., 2010). Semua mekanisme tersebut mengakibatkan matinya 

bakteri-bakteri pathogen (Cushnie and Lamb, 2005). 

 

2.2.3.2 Flavonoid 

Flavonoid adalah senyawa yang tergabung dalam kelompok komponen 

fenolik (polyphenol) senyawa polar dan dapat larut dalam pelarut polar seperti 

metanol, etanol, aseton, air, butanol, dimetil sulfoksida, dimetil formamida, dan 

lain-lain (Andersen and Markham, 2006). Senyawa ini tidak tahan panas dan 

mudah teroksidasi pada suhu tinggi (Rompas et al., 2012). Flavonoid dapat 

ditemukan dalam sel tumbuhan yang berfotosintesis, pada umumnya terdapat 

dalam buah-buahan, sayuran, kacang, biji-bijian, teh, dan madu. Fungsi flavonoid 

pada bunga untuk memberikan warna yang menarik, pada daun atau kulit buah 

sebagai pertahanan terhadap pathogen seperti jamur dan sinar matahari. 

Senyawa ini juga berperan dalam fotosintesis, transfer energi, mengaktifkan 

hormon pertumbuhan dan meregulasi pertumbuhan tanaman (Cushnie and 

Lamb, 2005).  
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Flavonoid terdiri atas 6 subfamili, antara lain: flavon, isoflavon, flavanon, 

flavonol, antosianin, dan chalcone, namun kandungan yang terbanyak dalam 

tumbuhan adalah isoflavon (Andersen and Markham, 2006). Senyawa antosianin 

dapat diperoleh dari anggur merah dan ungu, flavonol dapat diperoleh dari teh, 

coklat, buah apel, anggur, sedangkan flavanon diperoleh dari jus buah seperti 

jeruk, lemon, dan nanas. Flavonoid memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang 

menangkap radikal bebas secara efektif, selain itu flavonoid dapat memperbaiki 

fungsi endotel sehingga dapat mencegah penyakit kardiovaskular (Andersen and 

Markham, 2006). 

Salah satu subfamili dari flavonoid adalah isoflavon. Senyawa isoflavon 

yang banyak ditemukan adalah genistein dan daidzein. Isoflavon bisa bekerja 

sebagai fitoestrogen yang sangat berguna dalam mengobati penyakit kanker, 

juga dikatakan sebagai antioksidan yang kuat. Isoflavon adalah senyawa polar 

yang larut dengan metanol pada saat ekstraksi (Andersen and Markham, 2006). 

Mekanisme flavonoid, khususnya isoflavon sebagai antimikroba adalah dengan 

cara menurunkan kekentalan membran sel di dalam dan luar sehingga fungsi 

membran sitoplasma terganggu serta menghambat metabolisme energi yang 

mengakibatkan terganggunya sintesis DNA, RNA, protein, dan dinding sel 

(Andersen and Markham, 2006). 

2.3 Antibakteri 

  Antibakteri adalah senyawa kimia yang dapat membunuh atau 

menghambat pertumbuhan bakteri. Bahan antibakteri yang baik adalah bahan 

yang efektif dalam membunuh kuman tetapi tidak mengiritasi jaringan sekitarnya 

(Newman, 2001). 
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  Antibakteri terdiri dari dua macam, yaitu antiseptic dan desinfektan. 

Antiseptik merupakan bahan yang digunakan untuk menghambat 

perkembangbiakan bakteri (bakteriostatik) sedangkan desinfektan tidak hanya 

dapat menghambat bakteri tetapi juga membunuh bakteri dengan cara 

mengahancurkan dinding selnya (bakteriosidik) (Katzung, 2001). 

Antibakteriostatik menghambat pertumbuhan bakteri sedangkan bakterisida 

sebenarnya membunuh bakteri. Perbedaan ini biasanya tidak penting secara 

klinis selama mekanisme pertahanan penjamu terlibat dalam eliminasi akhir 

patogen bakteri. Bakteriostatik memiliki kemampuan menghambat 

perkembangan bakteri. Perkembangbiakan akan berlangsung bila zat antibakteri 

telah tiada. Bakteriosidik memiliki sifat mematikan bakteri, bakteri tidak dapat 

pulih lagi, dimana bakteri yang sudah dimatikan tidak dapat berkembangbiak 

meskipun tidak terkena zat antibakteri (Jawetz et al., 2005). 

  Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas antibakteri in vitro antara lain 

pH lingkungan, komponen media, stabilitas obat, suhu, ukuran inokulum, waktu 

inkubasi dan aktivitas metabolik bakteri (Tanu, 2007). 

2.3.1 Mekanisme Kerja Antibakteri 

  Mekanisme kerja antibakteri dalam menghambat dan membunuh 

mikroorganisme terdiri dalam 5 kelompok, yaitu : (1) mengganggu metabolisme 

sel mikroba, (2) menghambat sintesis dinding sel mikroba, (3) mengganggu 

permeabilitas membran sel mikroba, (4) menghambat sintesis protein sel 

mikroba, dan (5) menghambat sintesis atau merusak asam nukleat sel mikroba. 

  Mekanisme kerja yang pertama yaitu menghambat metabolisme sel 

mikroba. Mikroba membutuhkan asam folat untuk kelangsungan hidupnya. 

Berbeda dengan mamalia yang mendapatkan asam folat dari luar, 
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mikroorganisme harus mensintesis sendiri asam folat dari asam amino benzoat 

(PABA) untuk kebutuhan hidupnya. Apabila suatu agen antibakteri menang 

bersaing dengan PABA dalam pembentukan asam folat, maka terbentuk analog 

asam folat yang nonfungsional. Akibatnya, kehidupan mikroba akan terganggu 

(Jawetz et al., 2005). 

  Mekanisme kerja yang kedua yaitu menghambat sintesis dinding sel 

mikroba. Dinding sel bakteri, terdiri dari peptidoglikan yaitu suatu kompleks 

polimer mukopeptida (glikopeptida). Antibakteri dapat menghambat sintesa 

dinding sel mikroba yaitu dengan menghambat pembentukan peptidoglikan. 

Ketika aktivitas antibakteri menyebabkan tekanan osmotik dalam sel 

mikroorganisme lebih tinggi daripada di luar sel maka terjadilah kerusakan 

dinding sel mikroorganisme yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya lisis 

(Jawetz et al., 2005). 

  Mekanisme kerja yang ketiga yaitu mengganggu keutuhan membrane sel 

mikroba. Senyawa antibakteri dapat menyerang membran sitoplasma dan 

mempengaruhi integritasnya. Kerusakan pada membran sitoplasma 

mengakibatkan peningkatan permeabilitas dan terjadi kebocoran sel yang diikuti 

dengan keluarnya materi intraseluler seperti protein, asam nukleat, nukleotida, 

dan lain-lain (Jawetz et al., 2005). 

  Mekanisme kerja yang keempat yaitu menghambat sintesis protein sel 

mikroba. Untuk kehidupannya, sel mikroba perlu mensintesis berbagai protein. 

Sintesis protein berlangsung di ribosom, dengan bantuan mRNA dan tRNA. Pada 

mikroba, ribosom terdiri atas dua sub unit yang berdasarkan konstanta 

sedimentasi dinyatakan sebagai ribosom 3OS dan 5OS. Agar berfungsi pada 

sintesis protein, kedua komponen ini perlu bersatu pada pangkal rantai mRNA 
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menjadi ribosom 3OS. Penghambatan sintesis protein terjadi dengan berbagai 

cara. Senyawa antibakteri mampu menghambat sintesis protein bakteri yaitu 

senyawa tersebut dapat berikatan dengan komponen sel ribosom 3OS yang 

menyebabkan kode pada mRNA salah dibaca oleh tRNA pada waktu sintesis 

protein. Akibatnya akan terbentuk protein yang abnormal dan nonfungsional bagi 

sel mikroba (Jawetz et al., 2005). 

  Mekanisme kerja yang kelima yaitu menghambat sintesis asam nukleat 

sel mikroba. Senyawa antibakteri ini akan berikatan dengan enzim polimerase 

RNA sehingga menghambat sintesis RNA dan DNA oleh enzim tersebut. 

Senyawa antibakteri ini juga menghambat enzim DNA girase yang fungsinya 

menata kromosom yang sangat panjang menjadi bentuk spiral hingga bisa muat 

dalam sel kuman yang kecil (Jawetz et al., 2005). 

2.3.2 Antibakteri dari Bahan Alam Pada Umumnya Diperankan oleh Tannin 

dan Flavonoid 

  Mekanisme dari tannin sebagai antibakteri adalah dengan menghambat 

adhesin dan menghambat protein sehingga bakteri lisis. Selain itu, tannin dapat 

menghambat enzim reverse transcriptase dan DNA topoisomerase yang 

selanjutnya akan menghambat replikasi DNA (Akiyama et al., 2001; Hentzer and 

Givskov, 2003). Tannin yang bereaksi bersama protein mikroorganisme atau 

polisakarida akan membentuk kompleks ireversibel di mana bakteri tidak dapat 

melanjutkan pertumbuhannya (bakteriostatik) atau dapat pula bersifat bakterisidal 

(Hart and Min, 2003; Hancock et al., 2010). 

  Flavonoid dapat ditemukan pada pisang yang belum matang dan juga 

pada kulitnya. Telah banyak penelitian yang mengamati peran flavonoid sebagai 

antibakteri. Mekanisme flavonoid, khususnya isoflavon sebagai antibakteri adalah 
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dengan cara menurunkan kekentalan membran mebran sel di dalam dan luar 

sehingga fungsi membran sitoplasma terganggu serta menghambat metabolisme 

energi yang mengakibatkan terganggunya sintesis DNA, RNA, protein, dan 

dinding sel. Semua mekanisme tersebut mengakibatkan matinya bakteri-bakteri 

patogen (Lewis et al., 1999; Tim and Andrew, 2005). 

  Tannin dan flavonoid (isoflavon) diekstraksi menggunakan pelarut 

metanol karena merupakan jenis pelarut terbanyak digunakan dalam proses 

isolasi senyawa organik bahan alam sebab dapat melarutkan hampir seluruh 

golongan metabolit sekunder baik polar (larut air), seperti isoflavon maupun non-

polar (tidak larut air), seperti alkaloid, saponin, dan tannin. Namun, zat aktif yang 

paling banyak diekstraksi adalah isoflavon karena merupakan senyawa polar, di 

mana metanol yang bertindak sebagai pelarutnya juga merupakan senyawa 

polar. Faktor ekstraksi penting adalah pelarut memiliki kepolaran yang sesuai 

dengan kepolaran senyawa yang akan diekstrak (Rispail et al., 2005; Dewi et al., 

2007; Tiwari et al., 2011). 

  Metanol adalah pelarut yang bersifat polar yang memiliki titik didih 64-

650C dan memiliki keunggulan dibandingkan pelarut lainnya, yaitu molekulnya 

memiliki rantai hidrokarbon yang sangat pendek yang menempel pada ion negatif 

hidroksil sehingga memiliki kemampuan ekstraksi lebih baik dibandingkan pelarut 

lain (Philip et al., 2009). Selain itu, (Tiwari et al., 2011) melaporkan bahwa 

metanol merupakan pelarut terbaik dalam ekstraksi senyawa dalam tumbuhan 

sebagai antibakteri dan metanol telah digunakan untuk ekstraksi polifenol, flavon, 

antosianin, saponin, dan tannin dan juga jenis pelarut ini lebih banyak digunakan 

(Nazck and Sahidi, 2004; Bendiabdellah et al., 2012; Gopinath et al., 2012). 
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2.3.3 Uji Kepekaan terhadap Antibakteri in Vitro 

  Uji kepekaan bakteri terhadap antibakteri secara in vitro pada dasarnya 

dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu metode dilusi dan metode difusi. 

2.3.3.1 Metode dilusi 

  Uji dilusi ada dua macam, yaitu dilusi tabung dan dilusi agar. 

2.3.3.1.1 Dilusi Tabung 

  Cara ini digunakan untuk menentukan KHM (Kadar Hambat Minimal) dan 

KBM (Kadar Bunuh Minimal) dari obat antibakteri. Prinsip dan metode dilusi yaitu 

menggunakan satu seri tabung reaksi dan sejumlah sel mikroba yang diuji, 

kemudian masing-masing tabung diisi obat yang telah diencerkan secara serial, 

selanjutnya seri tabung diinkubasi pada suhu 370C selama 18-24 jam dan 

diamati terjadinya kekeruhan pada tabung. Konsentrasi terendah obat pada 

tabung yang ditunjukkan dengan hasil biakan yang mulai tampak jernih adalah 

KHM obat. Biakan dari semua tabung jernih diinokulasi pada agar padat, 

diinkubasikan dan keesokan harinya diamati ada tidaknya koloni yang tumbuh. 

Konsentrasi terendah obat pada biakan padat yang ditunjukkan dengan tidak 

adanya pertumbuhan koloni adalah KBM dan obat uji itu (Dzen, 2010). Nilai KBM 

ditentukan apabila pertumbuhan bakteri <0,1% OI (Original Inoculum). OI adalah 

inokulasi bakteri dengan konsentrasi 106 CFU/ml yang diinokulasikan pada 

media agar padat (Tortora et al., 2010). 

  Metode dilusi tabung diperkirakan merupakan yang paling akurat dalam 

menentukan kepekaan untuk mengukur jumlah (baik unit maupun organisme) 

dari sebuah agen antibakteri. Proses ini menghabiskan banyak waktu dan mahal, 



21 
 

terutama jika peneliti ingin mengetahui kepekaan organisme terhadap jumlah 

obat (Finegold, 1996).  

2.3.3.1.2 Dilusi Agar 

  Metode dilusi agar pada prinsipnya sama dengan dilusi tabung, yang 

membedakan adalah dilusi agar menggunakan medium padat. Antibakteri 

dicampurkan kedalam cawan petri berisi agar, kemudian agar dibiarkan 

mengeras dan disimpan pada refrigerator pada suhu 50C sampai siap dipakai. 

Inokulum bakteri diteteskan pada agar ketika hari perlakuan sekitar 0,001 ml atau 

menggunakan pipet. Inkubasi cawan petri pada suhu 350C selama 15-18 jam 

kemudian dapat dilihat hasilnya terdapat pertumbuhan bakteri atau tidak 

(Finegold, 1996). 

2.3.3.2 Metode difusi 

Metode difusi merupakan salah satu metode yang sering digunakan, 

metode difusi dapat dilakukan 3 cara yaitu metode silinder, lubang dan cakram 

kertas. Pertumbuhan bakteri diamati dengan cara mengukur diameter daerah 

bening yang disebut zona hambat menggunakan jangka sorong dalam satuan 

milimeter (Kusmiyati dan Agustini, 2007). 

Metode silinder yaitu meletakkan beberapa silinder yang terbuat dari 

gelas atau besi tahan karat di atas media agar yang telah diinokulasi dengan 

bakteri. Tiap silinder ditempatkan sedemikian rupa hingga berdiri di atas media 

agar, diisi dengan larutan yang akan diuji dan diinkubasi. Setelah diinkubasi, 

pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada tidaknya daerah hambatan di 

sekeliling silinder (Kusmiyati dan Agustini, 2007).  
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Metode lubang yaitu membuat lubang pada agar padat yang telah 

diinokulasi dengan bakteri. Jumlah dan letak lubang disesuaikan dengan tujuan 

penelitian, kemudian lubang diisi dengan larutan ekstrak yang akan diuji. Setelah 

diinkubasi, pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada tidaknya daerah 

hambatan disekeliling lubang (Kusmiyati dan Agustini, 2007).  

Metode cakram kertas yaitu meletakkan cakram kertas yang telah 

direndam larutan uji di atas media padat yang telah diinokulasi dengan bakteri. 

Setelah diinkubasi, pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada tidaknya 

daerah hambatan disekeliling cakram (Kusmiyati dan Agustini, 2007). 

2.4 Macam-macam Proses Ekstraksi (Luthana, 2009) 

  Ekstraksi merupakan suatu proses pemisahan zat dan bahan padat 

maupun cair dengan bantuan pelarut. Pelarut yang digunakan harus dapat 

mengekstrak substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. 

Ekstraksi menggunakan pelarut didasarkan pada kelarutan komponen terhadap 

komponen lain dalam campuran. Salah satu teknik ekstraksi adalah 

menggunakan air untuk mengambil pigmen alami tumbuhan. Terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi laju ekstraksi suatu bahan atau zat, yaitu : (1) tipe 

persiapan sampel; (2) waktu ekstraksi; (3) kuantitas pelarut; (4) suhu pelarut; dan 

(5) tipe pelarut. 

2.4.1 Prinsip Maserasi 

  Maserasi merupakan cara penyarian yang dilakukan dengan cara 

merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari selama  beberapa hari pada 

temperature kamar dan terlindung dari cahaya. Metode maserasi digunakan 

untuk menyari simplisia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut 
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dalam larutan penyari, tidak mengandung benzoin, sedangkan kerugiannya 

antara lain: waktu yang diperlukan mengekstraksi sampel cukup lama, cairan 

penyari yang digunakan lebih banyak, tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan 

yang mempunyai tekstur keras seperti benzoin, tiraks, dan lilin. 

2.4.2 Prinsip Soxhletasi 

  Prinsip ini merupakan penyarian simplisia secara berkesinambungan, 

cairan penyari dipanaskan sehingga menguap, uap cairan penyari terkondensasi 

menjadi molekul-molekul air oleh pendingin balik dan turun menyari simplisia 

dalam klongsong dan selanjutnya masuk kembali ke dalam labu alas bulat 

setelah melewati pipa sifon. Demikian seterusnya berlangsung secara 

berkesinambungan hingga mencapai penyarian sempurna. Fitrat yang diperoleh, 

kemudian dikumpulkan dan dipekatkan. Keuntungan dari metode ini adalah 

digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang mempunyai tekstur kasar 

dan tahan pemanasan langsung. Sedangkan kerugian metode ini adalah 

membutuhkan volume total pelarut yang besar dan sejumlah manipulasi dari 

operator. 

2.4.3 Prinsip Destilasi Uap Air 

  Destilasi uap air adalah metode yang popular untuk ekstraksi minyak-

minyak menguap (esensial) dari sampel tanaman. Metode destilasi uap air 

diperuntukkan untuk menyari simplisia yang mengandung minyak menguap atau 

mengandung komponen kimia yang mempunyai titik didih tinggi pada tekanan 

udara abnormal. 
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2.4.4 Prinsip Rotavapor 

  Proses pemisahan ekstrak dari cairan penyaringnya dengan pemanasan 

yang dipercepat oleh putaran dari labu alas bulat, cairan penyari dapat menguap 

5-10 di bawah titik didih pelarutnya disebabkan oleh karena adanya penurunan 

tekanan. Dengan bantuan pompa vakum, uap larutan penyari akan menguap 

naik ke kondensor dan mengalami kondensasi menjadi molekul-molekul cairan 

pelarut murni yang ditampung dalam labu alas bulat penampung. 


