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ABSTRACT 

The purpose of this research was to know inhibition 
potential of Cyclea barbata L. Miers with water solvent, citric 
acid solvent, ethanol solvent and n-hexane solvent to 
inhibition potential of Escherichia coli, Salmonella sp., and 
Lactobacillus sp. bacteria growth. The materials used for this 
research were Escherichia coli, Salmonella sp., and 
Lactobacillus sp., Cyclea barbata L. Miers, air solvent, citric 
acid solvent, ethanol solvent and n-hexane solvent. Method 
was used in this experiment was agar wells method with 
Cluster Randomized Trials with 4 treatments and 4 groups. 
This study using 4 solvent such as water solvent, citric acid 
solvent, ethanol solvent and n-hexane solvent and grouped into 
4 groups according to the time difference of making Cyclea 
barbata L. Miers leaf extract. Variable were the inhibition 
against Escherichia coli, Salmonella sp. and Lactobacillus sp. 
bacteria growth. The results showed that the Cyclea barbata L. 
Miers leaf extract with water solvent, citric acid solvent, 
ethanol solvent and n-hexane solvent have an different 
influence of inhibitory of Escherichia coli, Salmonella sp., and 
Lactobacillus sp. Cyclea barbata L. Miers leaf citric acid 
extract were significantly major effect different (P>0,01) about 
Escherichia coli, Salmonella sp. and Lactobacillus sp. 
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bacteria. But group effect of Cyclea barbata L. Miers extract 
to growth Escherichia coli, Salmonella sp. and Lactobacillus 
sp. bacteria not significantly (P<0,05). So Cyclea barbata L. 
Miers leaf citric acid extract can be used as a solvent media to 
Cyclea barbata L. Miers. The conclusion of this research 
proves that Cyclea barbata L. Miers leaf extract with citric 
acid solvent has antibacterial activity against Escherichia coli 
and Salmonella bacteria growth, and be able to improve 
Lactobacillus sp. bacteria growth. 

Keywords : Inhibition, Cyclea barbata L. Miers, Escherichia 
coli, Salmonella sp., and Lactobacillus sp. 
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RINGKASAN 

Penggunaan antibiotik pada ayam telah berkembang pesat 
seiring dengan banyaknya penyakit pada ayam yang 
disebabkan oleh bakteri. Namun penggunaan antibiotik pada 
ayam masih banyak kelemahan seperti adanya efek samping 
dan harga relatif mahal. Daun cincau hijau sebagai salah satu 
fitobiotik (antibiotik alami) sebagai alternatif pengganti 
antibiotik sintetis yang mengandung senyawa alkaloid, 
flavonoid, total fenol dan sebagainya. 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium Mikrobiologi, 
Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ekstrak cincau hijau 
(Cyclea barbata L. Miers) dengan pelarut air, asam sitrat, 
etanol dan n-hexane terhadap daya hambat pertumbuhan 
bakteri Escherichia coli, Salmonella sp., dan Lactobacillus sp. 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
informasi mengenai cara mengolah zat aditif pakan ternak 
yaitu berupa fitobiotik pengganti antibiotik sintetis dan juga 
dapat sebagai bahan pertimbangan untuk menggunakan daun 
cincau hijau sebagai aditif pakan dengan biaya yang murah. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Escherichia coli, Salmonella sp., dan Lactobacillus sp., daun 
cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers), dan pelarut air, asam 



vi 
 

sitrat, etanol dan n-hexane. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah ekstrak daun cincau hijau dengan 
berbagai macam pelarut. Pelarut yang digunakan yaitu air, 
asam sitrat, etanol dan n-hexane diuji daya hambat dengan 
menggunakan metode sumuran dan analisis statistik dengan 
menggunakan rancangan acak kelompok (4 perlakuan dan 4 
kelompok). Pada Sabouraud Dekstrosa Agar dibuat sumuran 
yang berisi ekstrak dengan berbagai macam pelarut dan 
bakteri Escherichia coli, Salmonella sp., dan Lactobacillus sp. 
Pengenceran perlakuan dengan menggunakan aquades dengan 
perbandingan 3 aquades : 1 sample perlakuan. Kemudian 
diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37 °C, dan setelah 24 
jam inkubasi sample dihitung zona beningnya dan dikurangi 
diameter sumuran. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun cincau hijau 
dengan pelarut air, asam sitrat, etanol dan n-hexane memiliki 
perbedaan pengaruh terhadap daya hambat pertumbuhan 
bakteri Escherichia coli, Salmonella sp., dan Lactobacillus sp. 
Daun cincau hijau memiliki perbedaan yang sangat nyata 
(P>0,01) dengan pelarut asam sitrat terhadap bakteri 
Escherichia coli, Salmonella sp. dan Lactobacillus sp. Namun 
pengaruh kelompok waktu pembuatan ekstrak daun cincau 
hijau terhadap bakteri Escherichia coli, Salmonella sp. dan 
Lactobacillus sp. tidak berpengaruh nyata (P<0,05). Sehingga 
daun cincau hijau dengan pelarut asam sitrat dapat digunakan 
sebagai bahan pelarut terhadap daun cincau hijau. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
1.1. Latar Belakang 

Ayam merupakan unggas penghasil daging dan telur 
yang sangat popular di masyarakat Indonesia saat ini. 
Ayam adalah ternak yang banyak dibudidayakan karena 
panen pada ayam tergolong cepat. Ayam petelur panen 
setiap hari sedangkan untuk ayam pedaging bisa panen 
dalam waktu satu bulan. Sistem panen yang cepat 
tersebut membuat masyarakat Indonesia memilih 
beternak ayam. Indikator keberhasilan dalam usaha 
budidaya ayam, baik ayam petelur maupun ayam 
pedaging adalah penampian produksi dan kondisi 
kesehatan ayam. Kesehatan ayam yang menurun yang 
didukung dengan lingkungan yang buruk akan 
menimbulkan penyakit pada ayam yang dapat 
merugikan usaha peternakan ayam. Penyakit pada ayam 
yang disebabkan oleh bakteri yaitu penyakit berak kapur 
atau Pullorum yang disebabkan oleh bakteri Salmonella 
pullorum dan Colibacillosis yang disebabkan oleh 
bakteri Escherichia coli. Banyaknya jenis penyakit pada 
ayam menyebabkan peternak sering menggantungkan 
pada antibiotik sintetik, padahal harga antibiotik sintetik 
relatif mahal. Penggunaan antibiotik sintetik juga 
berdampak negatif karena mempunyai efek terhadap 
kesehatan manusia yang mengkonsumsi daging maupun 
telur ayam, yaitu berupa residu yang ditinggalkan.  

Salah satu usaha tersebut yaitu dengan kembali ke 
alam dengan memanfaatkan tanaman yang dapat 
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digunakan untuk fitobiotik pengganti antibiotik sintetik 
yaitu dengan daun cincau. Cincau hijau (Cyclea barbata 
L. Miers) dapat tumbuh di dataran rendah hingga 
dataran tinggi dengan ketinggian 800 m dpl. Tanaman 
cincau hijau merupakan tanaman asli Asia Tenggara. Di 
Indonesia cincau hijau banyak ditemukan di semak 
belukar dan pinggiran hutan di daerah Jawa, Sumatra 
dan Sulawesi. Tumbuh baik dan rimbun bila tidak 
kekurangan air. Heyne (1987) melaporkan bahwa 
tanaman cincau hijau mengandung senyawa kimia 
seperti : alkaloid, saponin dan flavonoid. Zakaria dan 
Prangdimurti (2000) melaporkan bahwa tanaman cincau 
hijau Cyclea barbata L. Miers mengandung alkaloid 
0,98% dan total fenol 2,21%. Cincau hijau dapat 
digunakan sebagai sumber antioksidan alami, anti 
mikroba pathogen, kesehatan usus, daya imun, penurun 
kolesterol dan sebagai pengganti antibiotik. Oleh karena 
itu, cincau hijau berpotensi sebagai bahan dasar dalam 
pembuatan fitobiotik agar nantinya dapat digunakan 
sebagai sumber fitobiotik yang dapat menghemat 
pengeluaran peternak dalam pemakaian antibiotik 
dengan berpindah dari penggunaan antibiotik kimia ke 
antibiotik alami yaitu dengan menggunakan cincau 
hijau. 

Sebagai antibakteri, flavonoid diduga dapat 
mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran 
sel. Efek antibakteri dari polifenol yaitu dapat merusak 
dinding sel bakteri sehingga bakteri mati. Saponin 
sebagai antibakteri bekerja dengan mengganggu 
stabilitas membran sel bakteri sehingga menyebabkan 
sel bakteri lisis karena keluarnya berbagai komponen 
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penting dari dalam sel bakteri seperti protein, asam 
nukleat, nukleotida, dan lain-lain. Sedangkan 
mekanisme kerja alkaloid sebagai antibakteri melalui 
penghambatan sintesis dinding sel yang akan 
menyebabkan lisis pada sel sehingga sel akan mati. 
Dengan adanya mekanisme kerja dari senyawa di dalam 
daun cincau hijau tersebut, maka perlu diketahui bahwa 
di dalam saluran pencernaan terdapat bakteri 
nonpatogen seperti Lactobacillus, dimana bakteri 
Lactobacillus di dalam saluran pencernaan merupakan 
bakteri yang dapat menjaga keseimbangan terhadap 
bakteri pathogen di dalam saluran pencernaan agar tidak 
terjadi penyakit Colibacillosis dan berak kapur. 
Sehingga perlu dilakukan kontrol terhadap pertumbuhan 
bakteri Lactobacillus dengan adanya gangguan dari 
mekanisme kerja senyawa seperti flavonoid, alkaloid, 
saponin dan tanin. 

Senyawa aktif seperti alkaloid, flavonoid, saponin 
dan tanin di dalam daun cincau hijau perlu diteliti 
dengan pelarut yang cocok agar maksimal dalam 
pengekstrakan senyawa-senyawa tersebut. Sehingga 
perlu dilakukan penelitian tentang ekstraksi daun cincau 
hijau dengan jenis pelarut yang paling tepat. 
Wahdaningsih, Eka dan Yunita (2014) yang 
menyatakan bahwa kulit buah naga yang memiliki 
senyawa saponin, alkaloid, tanin, fenolat, flavonoid, 
triterpenoid, steroid dan glikosan dapat diekstrak 
dengan pelarut n-hexane. Pendapat dari Setiawan, 
Subandi dan Muntholib (2014) yang menyatakan bahwa 
ekstrak pegagan yang memiliki senyawa saponin, 
alkaloid, polifenol dan flavonoid dapat diekstrak dengan 
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pelarut air dan etanol. Ditambahkan oleh Nurdin, Zuidar 
dan Suharyono (2005) menyatakan bahwa cincau hijau 
dapat diekstrak kadar serat dan pectinnya dengan 
menggunakan larutan asam sitrat. 

Perlu dilakukan proses pengekstrakan dengan pelarut 
yang sesuai terhadap kandungan senyawa pada daun 
cincau hijau untuk menjadikan daun cincau hijau 
sebagai antibakteri. Lebih lanjut untuk maksud tersebut 
diperlukan adanya penelitian mengenai macam-macam 
pelarut yang digunakan dalam pengekstrakan daun 
cincau hijau seperti etanol, n-hexane, asam sitrat dan air 
secara in vitro. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam pelaksanaan penelitian ini 
adalah bagaimana pengaruh berbagai macam pelarut 
(air, asam sitrat, etanol dan n-hexane) ekstrak cincau 
hijau (Cyclea barbata L. Miers) terhadap daya hambat 
pertumbuhan bakteri Escherichia coli, Salmonella sp. 
dan Lactobacillus sp. 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 
untuk mencari pengaruh berbagai macam pelarut (air, 
asam sitrat, etanol dan n-hexane) ekstrak cincau hijau 
(Cyclea barbata L. Miers) terhadap daya hambat 
pertumbuhan bakteri Escherichia coli, Salmonella sp. 
dan Lactobacillus sp. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai informasi 

mengenai pemilihan pelarut yang sesuai dengan 
kandungan senyawa di dalam daun cincau hijau 
sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 
untuk menggunakan daun cincau hijau sebagai aditif 
pakan dengan biaya yang murah. 

 
1.5. Kerangka Pikir 

Penyakit berak kapur, berak hijau dan Colibacillosis 
di Indonesia masih menjadi kendala yang ada pada 
peternakan ayam yang dapat menurunkan produksi 
ayam, baik daging maupun telur. Berak kapur diduga 
penyebabnya adalah Salmonella pullorum yang 
jumlahnya lebih banyak dari jumlah normal di dalam 
saluran pencernaan dan Colibacillosis yang disebabkan 
oleh Escherichia coli yang jumlahnya lebih banyak dari 
jumlah normal di dalam saluran pencernaan sehingga 
menyebabkan ketidakseimbangan mikroba yang ada di 
saluran pencernaan. 

Mikroba dalam saluran pencernaan ayam memiliki 
komposisi yang sangat kompleks dan interaksi antar 
mikroba dan antara mikroba dengan inang juga sangat 
kompleks. Fuller (1992) menjelaskan komposisi 
mikroba dalam saluran pencernaan ayam, dimana dalam 
saluran pencernaan ayam terdapat bakteri yang saling 
berinteraksi seperti Escherichia coli, Clostridia, 
Enterococci, Lactobacilli, Yeast, dan mikroba anaerob. 
Penjelasan diatas memberikan maksud bahwa dalam 
saluran pencernaan ayam selain terdapat bakteri 
Escherichia coli dan Salmonella sebagai bakteri 
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penyebab penyakit pencernaan terdapat juga bakteri non 
patogen yang dapat mengembalikan keseimbangan 
mikroba dalam pencernaan.  

Cara untuk mencegah terjadinya penyakit berak 
kapur dan Colibacillosis yaitu dengan daun cincau hijau 
(Cyclea barbata L. Miers) yang dapat digunakan 
sebagai fitobiotik karena mengandung beberapa 
komponen fitokimia yang memiliki efek antibakteri dan 
antioksidan seperti alkaloid, flavonoid, saponin, tannin 
dan berbagai komponen fitokimia lainnya yang sangat 
efektif dalam menekan bakteri patogen dan 
memperbaiki karakteristik morfologi usus. Seperti pada 
pendapat Ulfah (2006) yang menyatakan bahwa 
fitobiotik adalah tanaman herbal yang memiliki bahan 
aktif yang dapat dijadikan antibakteri dapat 
memperbaiki kondisi saluran pencernaan 
(keseimbangan pH dan mikroflora) dan konversi pakan, 
meningkatkan kecernaan zat-zat makanan dan menjaga 
kondisi saluran pencernaan ayam agar bakteri patogen 
dan non patogen bisa seimbang, dimana untuk 
mengetahui keseimbangan saluran pencernaan tersebut 
digunakan bakteri Lactobacillus sebagai kontrol 
keseimbangan kondisi saluran pencernaan. 

Daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) 
mengandung beberapa komponen fitokimia yang 
memiliki efek antibakteri dan antioksidan seperti 
alkaloid, flavonoid, saponin dan tannin. Komponen 
senyawa aktif dalam daun cincau hijau tersebut agar 
dapat dikeluarkan kandungan senyawanya dengan 
ekstraksi, maka diperlukan pelarut yang sesuai untuk 
mengekstrak daun cincau hijau. Pemilihan pelarut yang 
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digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian 
sebelumnya yang dapat mengekstrak kandungan yang 
terdapat pada daun cincau hijau. 

Widyawati, Wijaya, Harjosworo, dan Sajuthi (2014), 
ekstrak daun beluntas yang dimaserasi dengan 
menggunakan aquades menghasilkan flavonoid, 
saponin, tanin, phenolic, alkaloid dan cardiac glycoside. 
Ditambahkan oleh Dewanti, Sukardiman, Agus dan 
Darmanto (2012) yang menyatakan bahwa cincau hitam 
yang diekstrak dengan air yang diberikan pada mencit 
dapat meningkatkan kadar immunomodulator dan 
meningkatkan ekspresi imun. 

Penelitian Rahmawati, Noorhamdani dan 
Widiatmoko (2013) menunjukkan hasil bahwa ekstrak 
etanol daun cincau hijau memiliki daya bunuh terhadap 
bakteri Staphylococcus aureussecara in vitro. 
Kandungan flavonoid, alkaloid dan saponin di dalam 
daun cincau hijau membuatnya memiliki sifat 
antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli, 
Salmonella sp., dan Lactobacillus sp. Ditambahkan oleh 
Noorhamdani, Arif, Wahyu (2013) berpendapat bahwa 
ekstrak etanol daun cincau hijau mempunyai efek 
antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus, 
dimana semakin tinggi konsentrasi ekstrak etanol daun 
cincau hijau, semakin rendah pertumbuhan bakteri 
Staphylococcus aureus. 

Nurdin, Zuidar dan Suharyono (2005) menyatakan 
bahwa cincau hijau dapat diekstrak kadar serat dan 
pectinnya dengan menggunakan larutan asam sitrat. 
Penelitian dari Farida dan Ivo (2008) menjelaskan 
bahwa ekstrak n-hexane menunjukkan adanya golongan 
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senyawa metabolit sekunder flavonoid, alkaloid, 
saponin, tanin dan steroid. Adanya senyawa-senyawa 
dalam ekstrak n-hexane daun cincau hijau tersebut 
merupakan indikasi adanya antibakteri dalam daun 
cincau hijau. Skema kerangka pikir pada penelitian ini 
dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

Penyakit Pullorum disebabkan 
oleh Salmonella pullorum 

Pemanfaatan aditif 
alami berupa fitobiotik 

Penyakit berak kapur yang 
disebabkan oleh Escherichia coli 
 

Diameter zona hambatan bakteri Escherichia 
coli, Salmonella sp. dan Lactobacillus sp. 

Ekstraksi daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) dengan 
menggunakan pelarut air, asam sitrat etanol dan n-hexane 

Daun cincau hijau (Cyclea Barbata L. Miers) mengandung polifenol, flavonoid, 
saponin, alkaloid yang dapat digunakan sebagai antibakteri (Heyne, 1987) 

Bakteri nonpatogen 
(Lactobacillus) sebagai 
kontrol keseimbangan 
mikroba dalam saluran 

pencernaan 
 

Uji daya hambat bakteri Escherichia coli, 
Salmonella sp. dan Lactobacillus sp. 

Semakin besar diameter zona 
hambatan yang dihasilkan, maka 

fitobiotik semakin baik dalam 
menghambat bakteri patogen seperti 

Escherichia coli, Salmonella sp. 
(Sutrisna, 2013). 

 

Semakin kecil diameter zona 
hambatan yang dihasilkan, maka 
fitobiotik semakin jelek dalam 

mempertahankan pertumbuhan bakteri 
nonpatogen (Lactobacillus sp.) 

(Ariani, 2006). 
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1.6. Hipotesis 
Hipotesis penelitian ini adalah pelarut (air, asam 

sitrat, etanol atau n-hexane) ekstrak daun cincau hijau 
(Cyclea barbata L. Miers) mampu menghambat 
pertumbuhan bakteri Escherichia coli, Salmonella sp. 
dan tidak menghambat pertumbuhan bakteri 
Lactobacillus sp. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1. Daun Cincau Hijau 

Cyclea barbata L. Miers merupakan tumbuhan obat 
yang secara tradisional dipergunakan oleh masyarakat 
Indonesia. Cyclea barbata L. Miers adalah tanaman 
merambat dari family menispermacea yang banyak 
digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu 
bahan dalam minuman dingin dan juga untuk mengobati 
berbagai macam penyakit. Klasifikasi Cyclea barbata L. 
Miers yaitu sebagai berikut : 

 
Gambar 2. Daun Cincau Hijau (Cyclea barbata L.  

Miers) (Hernani, 2004). 
 

Kingdom : Plantae (tumbuhan) 
Sub kingdom : Tracheobionta (tumbuhan berpembuluh) 
Super division : Spermatophyta (menghasilkan biji) 
Divisio : Magnoliophyta (tumbuhan berbunga) 
Kelas : Magnoliopsida ( berkeping 2 / dikotil) 
Sub kelas : Magnoliidae 
Ordo : Ranales 
Sub ordo : Ranunculineae 
Genus : Cyclea 
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Spesies : Cyclea barbata L. Miers 
Familia : Manispermaceae 
Nama lokal : Cincau (Indonesia), Camcao, Juju, 

    Kepleng (Jawa), Camcauh, Tahulu 
    (Sunda) 

(Lawrence, 1964). 
 

Tabel 1. Penapisan Fitokimia Daun Cincau Hijau 
Golongan Senyawa Metabolit Sekunder Cincau Hijau 

Alkaloid + 
Flavonoid + 
Saponin + 
Tanin + 
Kuinon - 
Steroid/Triterpenoid + 

Sumber: Farida dan Vanoria (2014) 
 
Cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) 

merupakan tanaman yang tumbuh merambat, 
panjangnya dapat mencapai 10 meter. Batangnya 
lunak, dan kulit batangnya ditumbuhi duri kecil – 
kecil. Daunnya berbentuk seperti perisai tetapi di 
bagian tepinya ada yang berbentuk rata, bergigi, 
atau berombak. Bunga umumnya tumbuh di ketiak 
daun atau dari batang, tersusun dalam rangkaian 
malai yang terkulai. Warna bunga kuning kehijauan 
sampai kuning muda. Buahnya disebut dengan 
buah batu yang berwarna merah. Sementara bijinya 
berbentuk bulat telur dan keras. Tanaman tumbuh 
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di dataran rendah hingga dataran tinggi dengan 
ketinggian 800m dpl. Bagian tanaman yang bisa 
dijadikan obat adalah daunnya yang berkhasiat 
untuk mengobati sakit perut, demam dan maag 
(Agromedia, 2007) 

Daun cincau hijau mengandung gizi sebagai 
berikut: energi 122 kkal, protein 6,0 gram, lemak 
1,0 gram, karbohidrat 26,0 gram, serat kasar 6,23 
gram, kalsium 100 mg, fosfor 100 mg, zat besi 3,3 
mg, nilai vitamin A 107,50 S.I, vitamin B1 80 mg, 
vitamin C 17 mg, air 66,0 gram. Selain itu juga 
mengandung tannin, saponin, dan flavonoida 
sehingga berkhasiat sebagai obat (Pitojo, 2008). 
Selain itu daun cincau juga mengandung banyak 
pati dan alkaloid cycleine yang bisa menyebabkan 
rasa pahit (Heyne, 1987). 

 
2.2. Kandungan Zat Aktif pada Cincau Hijau 
2.2.1. Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu kelompok 
senyawa metabolit sekunder yang paling banyak 
ditemukan di dalam jaringan tanaman (Madhavi, 
Deshpande and Salunkhe, 2002). Flavonoid 
termasuk dalam golongan senyawa phenolik 
dengan struktur kimia C6-C3-C6 (Madhavi et al., 
1985 ; Shahidi, 1997 ; Pokorny, 2001). Kerangka 
flavonoid terdiri atas satu cincin aromatik A, satu 
cincin aromatik B, dan cincin tengah berupa 
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heterosiklik yang mengandung oksigen dan bentuk 
teroksidasi cincin ini dijadikan dasar pembagian 
flavonoid ke dalam sub-sub kelompoknya. Sistem 
penomoran digunakan untuk membedakan posisi 
karbon di sekitar molekulnya (Cook dan Samman, 
1996). 

 
Gambar 3. Kerangka C6-C3-C6 Flavonoid 

(Markham, 1988) 
 
Berbagai jenis senyawa kandungan dan aktivitas 

antioksidatif flavonoid sebagai salah satu kelompok 
antioksidan alami yang terdapat pada sereal, sayur-
sayuran dan buah. Flavonoid berperan sebagai 
antioksidan dengan cara mendonasikan atom 
hidrogennya atau melalui kemampuannya 
mengkelat logam, berada dalam bentuk glukosida 
atau dalam bentuk bebas yang disebut aglikon 
(Shahidi, 1997). Sebagian besar senyawa flavonoid 
alam ditemukan dalam bentuk glokosida, dengan 
unit flavonoid terikat pada suatu gula. Glikosida 
adalah kombinasi antara suatu gula dan suatu 
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alcohol yang saling berikatan melalui ikatan 
glokosida (Lenny, 2006). 

Fakta menunjukkan bahwa hampir semua 
komponen nutrisi yang diidentifikasi berperan 
sebagai agen protektif terhadap penyakit-penyakit 
tertentu dalam survey/penelitian, karena sejauh ini 
flavonoid mempunyai beberapa sifat antioksidatif 
(Deshpande, Deshpande and Salunkhe, 1985). 
Beberapa senyawa flavonoid seperti quercetin, 
kaempferol, myricetin, apigenin, luteolin, vitexin, 
dan isovitexin terdapat pada sereal, sayuran, buah 
dan produk olahannya dengan kandungan yang 
bervariasi serta sebagian besar memiliki sifat 
sebagai antioksidan. Hal ini telah memperkuat 
dugaan bahwa flavonoid memiliki efek biologis 
tertentu berkaitan dengan sifat antioksidatifnya. 

Flavonoid dapat diekstrak dengan pelarut yang 
polar seperti etanol, methanol, etilasetat atau 
pelarut polar lainnya, dikarenakan senyawa 
flavonoid merupakan senyawa yang bersifat polar 
(Harbourne, 1984).  Sebagai antibakteri, Flavonoid 
merupakan senyawa yang bersifat desinfektan yang 
bekerja dengan cara mendenaturasi protein yang 
dapat menyebabkan aktivitas metabolisme sel 
bakteri berhenti karena semua aktivitas 
metabolisme sel bakteri dikatalis oleh suatu enzim 
(apoenzim). Berhentinya aktivitas metabolisme ini 
akan mengakibatkan kematian sel bakteri. 
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Flavonoid juga bersifat bakteriostatik yang bekerja 
melalui penghambatan sintesis dinding sel bakteri 
(Soedibyo, 2004). 

 
2.2.2. Saponin 

Saponin diklasifikasikan menjadi dua yaitu 
saponin steroid dan saponin triterpenoid. Saponin 
steroid tersusun atas inti steroid (C 27) dengan 
molekul karbohidrat. Saponin steroid dihidrolisis 
menghasilkan suatu aglikon yang dikenal sebagai 
saraponin. Tipe saponin ini memiliki efek 
antijamur (Prihatman, 2001). Pada binatang 
menunjukkan penghambatan aktivitas otot polos. 
Saponin steroid diekskresikan setelah konjugasi 
dengan asam glukoronida dan digunakan sebagai 
bahan baku pada proses biosintesis dari obat 
kostikosteroid (Hartono, 2009). Contoh senyawa 
saponin steroid diantaranya adalah: Asparagosides 
(Asparagus afficinalis), Avenocosides (Avena 
sativa), Diosgenin (Dioscorea floribunda dan 
Trigonella foenum graceum) (Hartono, 2009). 

Saponin triterpenoid tersusun atas inti 
triterpenoid dengan molekul karbohidrat yang 
dihidrolisis menghasilkan suatu aglikon yang 
disebut sapogenin (Hartono, 2009). Saponin 
merupakan suatu senyawa yang mudah dikristalkan 
lewat asetilasi sehingga dapat dimurnikan. Tipe 
saponin ini adalah turunan β-amyrine. Contoh 
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senyawa triterpen steroid adalah: Asiaticoside 
(Centella aslatica), Bacoside (Bacopa monnetra), 
Cyclamin (Cyclamen persicum) (Hartono, 2009). 

Senyawa saponin dapat bersifat antibakteri 
dengan merusak membran sel. Rusaknya membran 
menyebabkan substansi penting keluar sel dan juga 
dapat mencegah masuknya bahan-bahan penting ke 
dalam sel. Jika fungsi membran sel dirusak maka 
akan mengakibatkan kematian sel (Monalisa, 
Handayani dan Sukmawati, 2011). Oesman, 
Murniana, Khairunnas dan Saidi (2010) 
menyatakan bahwa saponin adalah senyawa polar 
yang keberadaanya dalam tumbuhan dapat 
diekstraksi dengan pelarut semi polar dan polar.  

 
2.2.3. Alkaloid 

Alkaloid adalah metabolit basa yang 
mengandung nitrogen, yang diisolasi dari tanaman. 
Alkaloid bermacam-macam, serta strukturnya juga 
beragam. Meskipun demikian, penelaahan atas 
struktur-struktur tersebut menunjukkan bahwa 
alkaloid dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 
kelompok. Hal ini disebabkan oleh kenyataan 
bahwa alkaloid tersebut dibentuk sebagian besar 
dari banyak asam amino seperti lisin, ornitin, 
phenilalanin, tyrosin, triptofan, serta kerangka 
asam-asam amino tersebut sebagian masih tetap 
asli di dalam alkaloid-alkaloid yang diturunkannya. 
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Mevanolat dan asetat merupakan precursor dalam 
proses biosintesis senyawa-senyawa alkaloid 
steroida (Herbert, 2003). 

Klasifikasi alkaloid menurut kerangka atomnya 
dibedakan menjadi beberapa golongan seperti 
piridina, pyrrolidine, tropane, kuinolina, 
isokuinolina, alkaloid fenantrena, phenethylamin, 
indola, purine, terpenoid, senyawa ammonium 
quartery (Handani, 2010). 

Sifat-sifat yang ada pada alkaloid yaitu dalam 
tumbuhan alkaloid terdapat dalam bentuk bebas, 
garam atau dalam N-oksida; sebagian besar 
merupakan kristal yang halus yang bereaksi dengan 
asam membentuk garam; kebanyakan mengandung 
atom oksigen, kecuali coniine dan nikotin yang 
tidak memiliki oksigen berbentuk cair; kebanyakan 
tidak berwarna kecuali berberine dan garam 
sanguinarine; kelarutannya sangat bervariasi 
tergantung struktur, dalam basa bebas sedikit larut 
dalam air dan larut dalam pelarut organik, 
sedangkan dalam bentuk garam sedikit larut dalam 
pelarut organik dan larut dalam air (Kramer, 2000). 

Mekanisme kerja alkaloid dengan cara 
mengganggu komponen penyusun peptidoglikan 
pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak 
terbentuk secara utuh, terganggunya sintesis 
peptidoglikan sehingga pembentukan sel tidak 
sempurna karena tidak mengandung peptidoglikan 
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dan dinding selnya hanya meliputi membran sel. 
Menurut Lamapaha (2008) rangka dasar dinding sel 
bakteri adalah lapisan peptidoglikan. 
Petptidoglikan tersusun dari N- asetil glukosamin 
dan N-asetil asam muramat, yang terikat melalui 
ikatan 1,4-_-glikosida. Pada N-asetil asam muramat 
terdapat rantai pendek asam amino: alanin, 
glutamat, diaminopimelat, lisin dan alanin, yang 
terikat melalui ikatan peptida. Peranan ikatan 
peptida ini sangat penting dalam menghubungkan 
antara rantai satu dengan rantai yang lain. 
Mekanisme kerusakan dinding bakteri terjadi 
karena proses perakitan dinding sel bakteri yang 
diawali dengan pembentukan rantai peptida yang 
akan membentuk jembatan silang peptida yang 
menggabungkan rantai glikan dari peptidoglikan 
pada rantai yang lain sehingga menyebabkan 
dinding sel terakit sempurna. Keadaan ini 
menyebabkan sel bakteri mudah mengalami lisis, 
baik berupa fisik maupun osmotik dan 
menyebabkan kematian sel. S. aureus merupakan 
gram positif yang memiliki lapisan peptidoglikan 
tebal. Sehingga lebih sensitif terhadap senyawa-
senyawa yang punya potensi merusak atau 
menghambat sintesis dinding sel. Diduga kerja 
alkaloid terlebih dahulu merusak dinding sel dan 
dilanjutkan kerja flavonoid yang merusak 
membrane sel bakteri. Harbourne (1984) 
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menyatakan bahwa alkaloid adalah senyawa semi 
polar yang keberadaanya dalam tumbuhan dapat 
diekstraksi dengan pelarut semi polar. 

 
2.2.4. Polifenol 

Polifenol adalah kelompok zat kimia yang 
ditemukan pada tumbuhan. Zat ini memiliki tanda 
khas yaitu memiliki yaitu memiliki banyak gugus 
phenol dalam molekulnya. Polifenol sering terdapat 
dalam bentuk glikosida polar dan mudah larut 
dalam pelarut polar (Hosttetman, dkk, 1985). 
Beberapa golongan bahan polimer penting dalam 
tumbuhan penting seperti lignin, melanin dan 
tannin adalah senyawa polifenol dan kadang-
kadang satuan fenolitik dijumpai pada protein, 
alkaloid dan terpenoid (Harbone, 1987). 

Senyawa fenol sangat peka terhadap oksidasi 
enzim dan mungkin hilang pada proses isolasi 
akibat kerja enzim fenolase yang terdapat pada 
tumbuhan. Ekstraksi senyawa fenol tumbuhan 
dengan etanol mendidih biasanya mencegah 
terjadinya oksidasi enzim. Semua senyawa fenol 
berupa senyawa aromatik sehingga semuanya 
menunjukkan serapan kuat di daerah spectrum UV. 
Selain itu secara khas senyawa fenol menunjukkan 
geseran batokrom pada spektrumnya bila 
ditambahkan basa. Karena itu cara spektrumetri 
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penting terutama untuk identifikasi dan analisis 
kuantitatif senyawa fenol (Harbone, 1987). 

Polifenol berperan dalam memberi warna pada 
suatu tumbuhan seperti warna daun saat musim 
gugur. Polifenol banyak ditemukan dalam buah-
buahan, sayuran serta biji-bijian. Rata-rata manusia 
mengkonsumsi polifenol dalam sehari sampai 23 
mg. Khasiat dari polifenol adalah menurunkan 
kadar gula darah dan efek melindungi terhadap 
berbagai penyakit. Polifenol juga membantu 
melawan pembentukan radikal bebas dalam tubuh 
(Arnelia, 2002).  

 
Gambar 4. Struktur kimia polifenol 

(Hamid, Aiyelaagbe, Usman, Ameen and Lawal, 2010) 
 
2.3. Antibakteri 

Antibakteri adalah senyawa yang digunakan 
untuk mengendalikan pertumbuhan bakteri yang 
bersifat merugikan (Tohar, 2002). Pengendalian 
pertumbuhan mikroorganisme bertujuan untuk 
mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, 
membasmi mikroorganisme pada inang yang 
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terinfeksi, dan mencegah pembusukan serta 
perusakan bahan oleh mikroorganisme (Sulistyo, 
1971). Antimikroba meliputi golongan antibakteri, 
antimikrotik, dan antiviral (Ganiswara, 1995). 

Berdasarkan hasil penelitian Suliantari (2009), 
sifat antibakteri dari ekstrak etanol sirih hijau 
(Piper betle Linn) adalah bakteriolitik dalam 
menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus 
dan Escherichia coli, sedangkan menurut penelitian 
dari Hidayaningtias (2008), adalah bakteriolitik 
dari air seduhan daun sirih (Piper betle Linn) yaitu 
terhadap Streptococcus mutans. Hal ini 
dikarenakan adanya senyawa fenol dan tannin yang 
mampu menghambat kerja protein pada dinding 
sel, sehingga sel kehilangan aktivitas fisiologisnya 
dan lisis. 

Menurut Madigan, dkk (2000), berdasarkan sifat 
toksisitas selektifnya senyawa antibakteri 
mempunyai tiga macam efek terhadap 
pertumbuhan mikrobia yaitu bakteriostatik 
memberikan efek dengan cara menghambat 
pertumbuhan tetapi tidak membunuh, bakteriosidal 
memberikan efek dengan cara membunuh sel tetapi 
tidak terjadi lisis (pecah) sel, dan bakteriolitik 
menyebabkan sel menjadi lisis (pecah) sel sehingga 
jumlah sel berkurang atau terjadi kekeruhan dalam 
medium pertumbuhan setelah penambahan 
antibakteri. 
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2.4. Ekstraksi 
Terdapat berbagai metode pemisahan campuran 

baik yang berlaku secara fisika maupun kimia. 
Dalam suatu proses pemisahan, substansi yang 
akan dipisahkan dapat bergerak secara difusi di 
antara fase yang berbeda. Proses ekstraksi 
merupakan salah satu proses pemisahan secara 
difusional satu atau bahkan beberapa bahan yang 
berasal dari suatu padatan atau cairan 
menggunakan bantuan pelarut. Dengan adanya 
kontak dengan pelarut, zat terlarut (solute) yang 
terkandung dalam umpan akan terlarut di dalam 
pelarut. Dengan kata lain pemisahan dengan proses 
ekstraksi ini akan didasarkan pada perbedaan 
kelarutan komponen-komponen yang dipisahkan. 
Pemisahan yang berlangsung dengan ekstraksi 
dapat digolongkan pemisahan fisik di mana 
komponen terlarut kemudian dikembalikan lagi ke 
keadaan semula tanpa mengalami perubahan 
kimiawi (Cabe, 2005; Skoog, 2002). 

Biasanya proses ekstraksi komponen kimia 
dalam sel tanaman digunakan pelarut organik. 
Pelarut organik akan menembus dinding sel dan 
masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat 
aktif, zat aktif akan larut dalam pelarut organik di 
luar sel, maka larutan terpekat akan berdifusi keluar 
sel dan proses ini akan berulang terus sampai 
terjadi keseimbangan antara konsentrasi cairan zat 
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aktif di dalam dan di luar sel (Treyball, 1980; Cabe, 
2005). 

Ekstraksi dengan menggunakan pelarut seperti 
etanol, methanol, etil asetat, heksana dan air 
mampu memisahkan senyawa-senyawa yang 
penting dalam suatu bahan. Pemilihan pelarut yang 
akan dipakai dalam proses ekstraksi harus 
memperhatikan sifat kandungan senyawa yang 
akan diisolasi. Sifat yang penting adalah polaritas 
dan gugus polar dari suatu senyawa. Pada 
prinsipnya suatu bahan akan mudah larut dalam 
pelarut yang sama polaritasnya (Sudarmadji dkk., 
1989) sehingga akan mempengaruhi sifat 
fisiokimia ekstrak yang dihasilkan. 

Metode ekstraksi yang digunakan diduga juga 
mempengaruhi sifat fisiokimia dari ekstrak 
tersebut. Ekstraksi dapat dilakukan dengan satu 
tahap ekstraksi maupun bertingkat.  Pada ekstraksi 
satu tahap hanya digunakan satu pelarut untuk 
ekstraksi, sedang pada ekstraksi bertingkat 
digunakan dua atau lebih pelarut. Penelitian dari 
Matanjun et al., (2008) membuktikan bahwa 
rumput laut memiliki kadar senyawa fenolik (total 
fenol) yang berbeda-beda tergantung jenis pelarut 
dan metode ekstraksi serta spesies rumput laut itu 
sendiri. Berdasarkan hal tersebut di atas telah 
dilakukan penelitian dengan tujuan mengetahui 
pengaruh jenis pelarut dan metode ekstraksi 
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terhadap sifat fisikokimia ekstrak rumput laut S. 
duplicatum. 

Prinsipnya, ekstraksi padat-cair akan 
berlangsung dalam 2 tahap, yaitu : 

a. Kontak antara padatan dan pelarut untuk 
mendapatkan perpindahan solute ke dalam 
pelarut. 

b. Pemisahan larutan yang terbentuk dari 
padatan sisa. Pemisahan ini akan diperoleh 
aliran atas yaitu zat padat yang terlarut 
dalam pelarut (ekstrak) dan aliran bawah 
yaitu padatan solute yang tidak terambil 
dan pelarut yang terbawa serta (rafinat). 

Saat terjadi kontak antara padatan dengan 
pelarut, sebagian solute akan berpindah ke dalam 
solvent dan terbentuklah larutan. Perpindahan 
solute tersebut dapat terjadi karena adanya 
perbedaan konsentrasi solute dalam larutan dan 
dalam padatan. 

 
2.4.1. Maserasi 

Maserasi merupakan proses perendaman sampel 
dengan pelarut organik yang digunakan pada suhu 
ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam 
isolasi senyawa bahan alam karena dengan 
perendaman sampel tumbuhan akan terjadi 
pemecahan dinding dan membran sel akibat 
perbedaan tekanan di dalam dan di luar sel, 
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sehingga metabolit sekunder yang ada dalam 
sitoplasma akan terlarut dalam pelarut organik dan 
ekstraksi senyawa akan sempurna karena dapat 
diatur lama perendaman yang digunakan (Darwis, 
2000). Metode ini digunakan untuk mencari zat 
aktif yang mudah larut dalam cairan, tidak 
mengembang dalam pelarut, serta tidak 
mengandung benzoin. Keuntungan dari metode ini 
adalah peralatannya mudah ditemukan dan 
pengerjaannya sederhana (Mustofa, 2008). 
Pembuatan ekstrak dengan metode maserasi 
mengikuti syarat yaitu bahan dihaluskan dengan 
cara dipotong-potong atau dibuat serbuk, kemudian 
disatukan dengan bahan pengekstraksi. Metode ini 
tidak menggunakan pemanasan, sehingga zat aktif 
yang terkandung dalam bahan tidak rusak. Selama 
maserasi bahan disimpan di tempat yang 
terlindungi dari sinar langsung untuk mencegah 
reaksi perubahan warna (Voight, 1994). 

Pemilihan pelarut untuk proses maserasi akan 
memberikan efektivitas yang tinggi dengan 
memperhatikan kelarutan senyawa bahan alam 
pelarut tersebut (Darwis, 2000). Pelarut dalam 
maserasi antara lain: 

1) Air 
Air adalah senyawa kimia dengan rumus kimia 

H2O artinya satu molekul air tersusun atas dua 
atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada 



26 
 

satu atom oksigen. Air mempunyai sifat tidak 
berwarna, tidak berasa dan tidak berbau pada 
kondisi standar. Zat kimia ini merupakan suatu 
pelarut yang penting karena mampu melarutkan 
banyak zat kimia seperti garam, gula, asam, 
beberapa jenis gas dan senyawa organik (Scientist, 
2010).  

Ikatan hidrogen pada air menyebabkan air 
memiliki sifat-sifat yang khas dan sangat 
menguntungkan bagi kehidupan makhluk di bumi 
(Achmad, 2004). Dugan (1972), Hutchinson (1975) 
dan Milner (1992) menambahkan bahwa sifat khas 
pada air yaitu antara lain: air memiliki titik beku 
0ºC dan titik didih 100ºC, dan air berbentuk cair. 
2) Asam Sitrat 

Asam sitrat merupakan jenis asam yang biasa 
digunakan dalam sediaan farmasetika dan produk 
makanan terutama untuk mengatur pH, paling 
banyak tersedia da murah. Asam sitrat berupa 
hablur kuning, tidak berwarna atau serbuk hablur, 
putih, tidak berbau, sangat mudah larut dalam air, 
mempunyai kekuatan asam yang tinggi, sangat 
higroskopik (Amidon, 2006). Dalam industri kimia 
(25% dari total produksi), digunakan sebagai 
antibuih dan bahan pelunak (Rahman, 1992). 

Asam sitrat merupakan senyawa alami yang 
banyak terdapat pada berbagai jenis tanaman, 
terutama buah-buahan. Sejak tahun 1893 
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ditemukan bahwa asam sitrat dapat dihasilkan oleh 
jenis-jenis fungi yang berfilamen, tetapi proses 
fermentasi baru dipraktekkan pada tahun 1923. 
Biasanya asam sitrat diproduksi melalui proses 
fermentasi dengan menggunakan Aspergillus niger 
(Rahman, 1992). 
3) Etanol 

Etanol disebut juga etil alkohol, adalah sejenis 
cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak 
berwarna dan merupakan alkohol yang paling 
sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
Senyawa ini merupakan obat psikoaktif dan dapat 
ditemukan pada minuman beralkohol dan 
termometer modern (Kartika dkk, 1997). Etanol 
termasuk ke dalam alkohol rantai tunggal dengan 
rumus kimia C2H5OH dan rumus empiris C2H6O. 
Senyawa ini merupakan isomer konstitusional dari 
dimetil eter. Etanol sering disingkat menjadi EtOH, 
dengan "Et" merupakan singkatan dari gugus etil 
(C2H5) (Lei dkk., 2002). 

Sifat-sifat etanol utamanya dipengaruhi oleh 
keberadaan gugus hidroksil dan pendeknya rantai 
karbon etanol. Gugus hidroksil dapat berpartisipasi 
ke dalam ikatan hidrogen, sehingga membuatnya 
cair dan lebih sulit menguap daripada senyawa 
organik lainnya dengan masa molekul yang sama 
(Lei dkk., 2002). Etanol termasuk ke dalam alkohol 
primer, yang berarti bahwa karbon yang berikatan 
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dengan gugus hidroksil paling tidak memiliki dua 
hidrogen atom yang terikat dengannya juga. Reaksi 
kimia yang dijalankan oleh etanol kebanyakan 
berkutat pada gugus hidroksilnya (Lei dkk., 2002). 
4) N-Hexane 

Heksana adalah sebuah senyawa hidrokarbon 
alkana dengan rumus kimia C6H14 (isomer utama n-
heksana memiliki rumus CH3(CH2)4CH3). Awalan 
heks merujuk pada enam karbon atom yang 
terdapat pada heksana dan akhiran ana berasal dari 
alkana, yang merujuk pada ikatan tunggal yang 
menghubungkan atom-atom karbon tersebut. N-
heksana merupakan pelarut non polar (EPA, 2005). 

Heksana dapat digunakan untuk mengekstraksi 
minyak nilam yang dapat digunakan sebagai 
minyak atsiri (Jos, 2004). Selain itu heksana dapat 
digunakan sebagai solven untuk mengekstraksi 
karotenoid dari CPO (Firdiana, Kuncoro dan Jos, 
2003). Solven campuran antara heksana dan 
benzena dapat digunakan untuk mengekstraksi 
minyak dari kopra (Kustanti dan Ajianni, 2000). 
Solven campuran antara heksana dan isopropanol 
dapat digunakan dalam penurunan kadar limbah 
sintetis asam phosphate dengan ekstraksi cair-cair 
(Mahmudi, 1997). 
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2.4.2. Destilasi Uap dengan Microwave Oven 
Destilasi uap merupakan metode pemisahan 

bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau 
kemudahan menguap (volatilitas) bahan. Proses 
destilasi uap lebih banyak digunakan untuk 
senyawa organik yang tahan terhadap suhu tinggi. 
Pada umumnya lebih banyak digunakan untuk 
minyak atsiri. Keuntungan dari metode ini antara 
lain adalah kualitas ekstrak yang dihasilkan cukup 
baik, suhu selama proses ekstraksi dapat diatur 
serta waktu yang diperlukan singkat (Darwis, 
2000). Ditambahkan oleh Masrur (2010) yang 
menyatakan bahwa ekstrak minyak atsiri dari daun 
tanaman nilam dapat diproses dengan microwave 
oven. Selanjutnya Al-Hafiz (2009) menyatakan 
bahwa minyak aromatik dari jahe dapat diekstrak 
dengan microwave oven. 

Aksi daripada gelombang mikro yaitu suatu 
benda menyerap energi gelombang mikro disebut 
pemanasan dielektrik (Mingos and Baghurst, 
1991). Sifat penting adalah mobilitas relatif dipol 
dan kemampuannya mengatur orientasinya dengan 
medan listrik. Jika jumlah dan arah medan listrik 
dalam waktu tertentu, orientasi (arah) dipol juga 
berubah. Molekul yang memiliki momen dipol 
permanen mengatur dirinya sendiri dengan rotasi, 
sebagian atau keseluruhan ke arah medan listrik. 
Dalam fase gas atau cair, molekul dapat berotasi 
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dengan frekuensi medan 106 Hz atau lebih (C. 
Gabriel, S. Gabriel, Grant, Halstead and Mingos, 
1998). Akan tetapi, mereka tidak dapat mengikuti 
inversinya dengan sangat cepat terhadap medan 
dielektrik. Energi medan ditransfer ke media, 
sedangkan energi listrik dikonversikan ke dalam 
energi kinetik atau termal. Proses ini sering 
dinamakan dengan model gesekan (friksi). 
Sejumlah besar senyawa polar menunjukkan 
kehilangan dielektrik yang besar jika kontak 
dengan gelombang mikro (Gabriel, Gabriel, Grant, 
Halstead and Mingos, 1998). 

 
2.5. Bakteri Patogen 
2.5.1. Escherichia coli 

Escherichia coli adalah bakteri gram negatif 
yang resisten terhadap beberapa antibakteri yang 
disebabkan karena tiga lapisan dinding sel pada 
bakteri ini, sehingga beberapa senyawa tidak 
mampu merusak jaringan dari dinding sel bakteri 
Escherichia coli. Bakteri ini yang bersifat patogen 
yang menyebabkan gangguan pencernaan dan 
mengganggu sistem kerja dari organ lambung. 
Bakteri ini sangat merugikan sehingga perlu adanya 
senyawa penghambat dari bakteri patogen ini 
(Smitgh-Keary, 1988; Jawetz et al., 1985 dalam 
Agung 2010). 
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Klasifikasi Escherichia coli menurut Fardiaz 
(1993) adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 

 
 
2.5.2. Salmonella sp. 

Salmonella sp. adalah bakteri yang berbentuk 
batang, pada pengecatan gram berwarna merah 
muda (gram negatif). Salmonella sp. berukuran 2 µ 
sampai 4 µ x 0,6 µ, mempunyai flagel dan tidak 
berspora (Julius, 1990). Habitat Salmonella sp. 
adalah di saluran pencernaan (usus halus) manusia 
dan hewan. Suhu optimum pertumbuhan 
Salmonella sp. ialah 37 ºC dan pada pH 6-8 (Julius, 
1990). Salmonella sp. tumbuh cepat dalam media 
yang sederhana (Jawet’z dkk, 2005). WHO (2003) 
menambahkan bahwa Salmonella sp. hampir tidak 
pernah memfermentasi laktosa dan sukrosa, 
membentuk asam dan gas dari glukosa dan manosa, 
biasanya memproduksi hidrogen sulfide atau H2S, 
pada biakan agar koloninya besar bergaris tengah 
2-8 mm, bulat agak cembung, jernih, smooth, pada 
media BAP tidak menyebabkan hemolisis, pada 

Kingdom : Eubacteria 
Divisio : Proteobacteria 
Classis : Gamma Proteobacteria 
Ordo : Enterobacteriales 
Familia : Enterobacteriaceae 
Genus : Escherichia 
Species : Escherichia coli 
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media Mac Concey koloni Salmonella sp. tidak 
memfermentasi laktosa. 

Klasifikasi Salmonella sp. menurut Todar 
(2008) adalah sebagai berikut: 

 
 
 

 
 
 
 
2.6. Bakteri Non Patogen 
2.6.1. Lactobacillus sp. 

Bakteri asam laktat merupakan kelompok 
bakteri yang termasuk dalam filum Firmicute. 
Bakteri yang termasuk dalam kelompok ini adalah 
Carnobacterium, Enterococcus, Lactobacillus, 
Lactococcus, Lactosphaera, Leuconostoc, 
Melissococcus, Oenococcus, Pediococcus, 
Streptococcus, Tetragenococcus, Vagococcus dan 
Weissella (Jay, 1992). Kelompok bakteri ini 
termasuk bakteri gram positif, tidak berspora, tidak 
berspora, tidak berpigmen mesofil, serta berbentuk 
kokus dan batang. Bakteri ini dapat hidup pada 
temperatur antara 5-50 ºC dan bersifat katalase 
negatif (Perry et al., 1997). 

Nama bakteri asam laktat diperoleh dari 
kemampuannya dalam memfermentasi gula 

Kingdom : Bacteria 
Divisio : Proteobacteria 
Classis : Gamma Proteobacteria 
Ordo : Enterobacteriales 
Familia : Enterobacteriaceae 
Genus : Salmonella 
Species : S. enteric 
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menjadi asam laktat. Bakteri asam laktat juga 
terdapat dalam tubuh manusia sebagai flora normal 
tubuh (Prescott et al., 2002). Selain pada manusia, 
bakteri ini juga dapat ditemukan pada produk 
sayuran dan susu (Perry et al., 1997). Sifat-sifat 
khusus bakteri asam laktat adalah mampu tumbuh 
pada kadar gula, alkohol dan garam yang tinggi, 
mampu memfermentasi monosakarida dan 
disakarida (Syahrurahman, 1994). 

Klasifikasi bakteri Lactobacillus sp. berdasarkan 
Bergey’s manual of Determinative Bacteriology 
dalam Dwidjoseputro (1987) adalah sebagai berikut 
: 

 
 
 
 

 
Lactobacillus sp. adalah genus bakteri ini 

membentuk sebagian besar dari kelompok bakteri 
asam laktat, karena kebanyakan anggotanya dapat 
merubah laktosa dan gula menjadi asam laktat. 
Produksi asam laktatnya membuat lingkungannya 
bersifat asam dan mengganggu pertumbuhan 
beberapa bakteri merugikan (Bergey’s manual of 
Determinative Bacteriology dalam Dwidjoseputro, 
1987). 

Kingdom : Bakteri 
Phylum : Firmicutes 
Kelas : Bacilli 
Ordo : Lactobacillales 
Family : Lactobacillaceae 
Genus : Lactobacillus 
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Menurut Holt, Krieg, Sneath, Staley and 
Williams (1994), bakteri Lactobacillus sp. ini 
termasuk gram positif, tidak berspora, tidak motil 
oleh flagel peritrichous, fakultatif anaerob, kadang-
kadang mikroaerofilik, sedikit tumbuh di udara tapi 
lebih baik pada keadaan dibawah tekanan oksigen 
rendah, dan beberapa anaerob pada isolasi. Pada 
umumnya bakteri ini tumbuh baik sekali pada 5% 
CO2. Tumbuh optimum pada suhu 30 – 40 °C. 
Lactobacillus sp. tersebar luas di lingkungan, 
terutama pada hewan dan produk makanan sayur-
sayuran. 

Bakteri probiotik Lactobacillus sp. adalah 
bakteri asam laktat yang merupakan disakarida 
bentuk dari karbohidrat, menjadi glukosa fosfat 
yang berfungsi sebagai energi tambahan pada ikan. 
Tumbuhnya bakteri probiotik Lactobacillus sp. 
dalam saluran pencernaan ikan, menyebabkan 
meningkatnya tingkat kecernaan saluran 
pencernaan ikan (Schlegel, 1994). 
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BAB III 
MATERI DAN METODE 

 
 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian dilaksanakan mulai Juni sampai Agustus 

2015.  Maserasi dan Ekstraksi daun Cincau Hijau 
dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan 
Ternak Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.  Uji 
Daya Hambat Daun Cincau Hijau dilaksanakan di 
Laboratorium Mikrobiologi,  Fakultas Kedokteran, 
Universitas Brawijaya Malang untuk melakukan uji 
hambat secara in vitro. 

 
3.2. Materi Penelitian  

Materi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
bahan dan peralatan sebagai berikut : 

 
3.2.1. Daun cincau hijau 

Daun cincau hijau yang digunakan pada penelitian 
ini yaitu Cyclea barbata L. Miers yang telah memenuhi 
persyaratan umur, yaitu daun cincau hijau yang berumur 
4 bulan. Daun dipetik sesaat sebelum digunakan, pada 
sore hari atau pagi hari dan dilakukan determinasi untuk 
menetapkan kebenaran sampel yang digunakan dalam 
penelitian dengan cara mencocokkan ciri – ciri 
morfologi yang ada pada daun cincau terhadap 
kepustakaan (Sutrisna, Wahyuni dan Setiani, 2010). 
Skema prosedur penelitian ini dapat dilihat pada 
Lampiran 1. 
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3.2.2. Pelarut 
Pelarut yang digunakan pada penelitian ini yaitu air, 

asam sitrat jenuh, etanol 90% dan n-heksan 95%. 
Perbandingan cincau hijau dengan pelarut yaitu 1:3 (100 
gram cincau hijau dan 300 ml pelarut) 

 
3.2.3. Peralatan 

Peralatan ekstraksi yang digunakan dalam penelitian 
ini yaitu ember plastik, timbangan digital, kain saring, 
botol 1 L, botol 250 ml, corong plastik, penjepit, botol 
sampel, dan Microwave oven. Peralatan uji daya hambat 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Disposible 
dish, Cork borer, L glass, timbangan analitik, 
mikropipet 20-200 µL, bunsen, jangka sorong dan 
autoklaf. 

 
3.3. Metode Penelitian 
3.3.1. Metode percobaan 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
laboratorium dengan menggunakan Rancangan Acak 
Kelompok (RAK). Perlakuan yang digunakan adalah 
jenis pelarut yang digunakan yaitu air (P1), larutan asam 
sitrat (P2), etanol (P3), dan n-heksan (P4) pada cincau 
hijau sehingga total perlakuan sebanyak 4 perlakuan 
dengan 4 kelompok. Kelompok digunakan waktu 
pembuatan ekstraksi cincau hijau. 

 
3.3.2. Pembuatan simplisia daun cincau hijau 

Daun cincau hijau dicuci dengan air, diangin-
anginkan selama 12 jam (tanpa terkena sinar matahari 
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langsung) kemudian dipotong dengan ukuran ± 1 cm 
(Febriani, Mulyanti dan Rismawati, 2015). 

3.3.3. Maserasi daun cincau hijau 
Simplisia daun cincau hijau ditimbang 100 gram 

dengan timbangan digital, dimasukkan ke dalam botol 
yang berisi pelarut 300 ml atau sampai daun cincau 
hijau tenggelam semua dalam pelarut. Daun cincau 
hijau yang berada di dalam botol diaduk  masing-
masing 5 kali pengadukan pada awal maserasi, 
pertengahan maserasi dan akhir maserasi kemudian 
didiamkan dalam suhu ruang selama 24 jam. 

 
3.3.4. Pembuatan ekstrak daun cincau hijau 

Pembuatan ekstrak daun cincau hijau dilakukan 
secara destilasi uap dengan menggunakan Microwave 
oven. Hasil maserasi daun cincau hijau dimasukkan ke 
dalam Microwave oven dan diuapkan selama 45 menit 
dengan suhu 30 °C (N-Hexane dan Etanol) dan 50 °C 
(Air dan Asam Sitrat). Kemudian hasil dari ekstraksi 
dengan penguapan disaring dan diperas (Chandra, 2015 
; Hamidah, Kumalaningsih dan Dewi, 2014). 

 
3.3.5. Uji Daya Hambat Bakteri 

Uji daya hambat ekstrak daun cincau hijau (Cyclea 
barbata L. Miers) terhadap Escherichia coli, Salmonella 
sp., dan Lactobacillus sp. menggunakan metode difusi 
sumuran. Pada setiap media agar yang sudah ditanami 
bakteri tersebut dibuat sumuran sebanyak 3 lubang 
menggunakan cork borer dengan diameter 6 mm dan 
kedalaman 3-5 mm. Pada setiap lubang diberi ekstrak 
daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) sebanyak 
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50 µL. Kemampuan daya hambat diamati dari diameter 
zona bening pada setiap sumuran (Valgaz, de Souza, 
Smânia, and Smânia, 2007). Cara menghitung diameter 
zona hambat adalah sebagai berikut: 

1. Menjumlahkan diameter melintang dan 
membujur pada daerah yang terlihat bening 

2. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dua untuk 
mendapatkan rata-ratanya 

3. Rata-rata diameter zona hambat dikurangi 
dengan diameter sumuran yaitu 6 mm 
sehingga didapatkan hasil diameter zona 
bening. 

 
3.3.6. Prosedur penelitian 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 5. Bagan prosedur uji daya hambat daun cincau hijau 
(Cyclea barbata L. Miers) 

Daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) 

Dimasukkan ke dalam labu 
didih pada Microwave oven 

Diberikan pelarut (air, asam 
sitrat, etanol, n-heksan) 

Diaduk 25 kali dan didiamkan 
selama 24 jam dalam suhu ruang 

Destilasi dengan 
Microwave Oven 

Air 

Asam Sitrat 

Etanol 

N-Hexane 

60 °C 

30 °C 45 menit 
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3.4. Variabel yang diamati : 
Variabel yang diamati sebagai indikator untuk 

mengetahui pengaruh berbagai macam pelarut seperti 
air, asam sitrat, etanol dan n-hexane dalam ekstrak daun 
cincau hijau terhadap uji hambat bakteri sebagai 
berikut: 
a. Diameter penyerapan Escherichia coli : 

Media yang digunakan dalam diameter penyerapan 
Escherichia coli yaitu menggunakan media MHA 
(Mueller Hinton Agar) sebanyak 38 g/L. Bakteri yang 
digunakan dalam variabel pertama yaitu dengan 
Escherichia coli sebesar 108 CFU/ml. Lalu dibuat media 
sumuran yaitu dengan mencampurkan 1 ml bakteri 
Escherichia coli 108 CFU/ml ditambah dengan 14 ml 
agar dan dihomogenkan. Selanjutnya dibuat lubang 
sumuran pada cawan petri dan lubang sumuran 
diinjeksikan dengan sampel percobaan. Pengukuran 
diameter zona hambat dengan mengukur zona bening 
yang terbentuk dengan menggunakan jangka sorong dan 
dikurangi dengan lubang sumuran (6 mm). 

 
b. Diameter penyerapan Salmonella sp. : 

Media yang digunakan dalam diameter penyerapan 
Salmonella sp. yaitu menggunakan media MHA 
(Mueller Hinton Agar) sebanyak 38 g/L. Bakteri yang 
digunakan dalam variabel kedua yaitu dengan 
Salmonella sp. sebesar 108 CFU/ml. Lalu dibuat media 
sumuran yaitu dengan mencampurkan 1 ml bakteri 
Salmonella sp. 108 CFU/ml ditambah dengan 14 ml agar 
dan dihomogenkan. Selanjutnya dibuat lubang sumuran 
pada cawan petri dan lubang sumuran diinjeksikan 
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dengan sampel percobaan. Pengukuran diameter zona 
hambat dengan mengukur zona bening yang terbentuk 
dengan menggunakan jangka sorong dan dikurangi 
dengan lubang sumuran (6 mm). 

 
c. Diameter penyerapan Bakteri Asam Laktat (BAL) 

Lactobacillus sp. : 
Media yang digunakan dalam diameter penyerapan 

Lactobacillus sp. yaitu menggunakan media MRSA 
(Mann Rogosa Sharpe Agar) sebanyak 62 g/L. Bakteri 
yang digunakan dalam variabel ketiga yaitu dengan 
Lactobacillus sp. sebesar 108 CFU/ml. Lalu dibuat 
media sumuran yaitu dengan mencampurkan 1 ml 
bakteri Lactobacillus sp. 108 CFU/ml ditambah dengan 
14 ml agar dan dihomogenkan. Selanjutnya dibuat 
lubang sumuran pada cawan petri dan lubang sumuran 
diinjeksikan dengan media sampel percobaan. 
Pengukuran diameter zona hambat dengan mengukur 
zona bening yang terbentuk dengan menggunakan 
jangka sorong dan dikurangi dengan lubang sumuran (6 
mm). 

 
3.5. Analisis Data  

Data hasil penelitian ditabulasi dengan menggunakan 
analisis variansi dari percobaan yang menggunakan 
percobaan kelompok sesuai dengan perbedaan waktu 
pembuatan ekstrak daun cincau hijau 4 perlakuan dan 4 
kelompok dalam Rancangan Acak Kelompok (RAK). 
Apabila terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan 
maka dilanjutkan dengan Uji Jarak Berganda Duncan 
(Steel and Torrie, 1995).  
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Model matematisnya sebagai berikut:   
Yij = µ+ a + €ij 

 
Keterangan : 
Yij = Pengamatan perlakuan ke-i dan kelompok ke-j 
µ= Nilai rata-rata (mean) 
a = pengaruh perlakuan 
€ij  = Galat perlakuan ke-i dan kelompok ke-j 
i = perlakuan 1, 2, 3 dan 4 
j = kelompok 1, 2, 3 dan 4 

 
3.6. Batasan Istilah 

Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu :  
 Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan 

bahan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari 
bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. 

 Uji daya hambat adalah uji yang dilakukan untuk 
membantu mengidentifikasi daerah hambat suatu 
zat anti mikroba. 

 Metode sumuran adalah metode yang digunakan 
untuk mengetahui zona hambat pertumbuhan 
bakteri dengan cara melubangi media yang telah 
dicampur dengan bakteri. 

 Microwave oven adalah alat yang digunakan dalam 
mengekstraksi daun cincau hijau dengan destilasi 
uap menggunakan gelombang mikro. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1. Pengaruh Jenis Pelarut dalam Proses Ekstraksi 

Daun Cincau Hijau terhadap Uji Daya Hambat 
Bakteri 

Penelitian ini menggunakan sampel daun cincau 
hijau (Cyclea barbata L. Miers) yang dipanen pada 
umur 4 bulan yang diperoleh dari Kediri, Jawa Timur. 
Fitokimia yang terdeteksi pada ekstrak daun cincau 
hijau memiliki senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, 
saponin dan fenol. 

Metode ekstraksi yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah maserasi dan penguapan dengan 
menggunakan Microwave oven. Metode maserasi 
bertujuan untuk melarutkan dan menarik senyawa aktif 
yang terdapat pada daun cincau hijau dengan 
menggunakan pelarut air, asam sitrat, etanol dan n-
hexane. Pratiwi (2010) menambahkan maserasi adalah 
proses pengekstrakan dengan cara perendaman dalam 
pelarut. Selama proses maserasi, maka sel-sel yang 
rusak karena proses pengecilan ukuran langsung kontak 
dengan bahan pelarut. Dengan adanya proses tersebut, 
maka dalam fase pertama ini sebagian bahan aktif telah 
pindah ke dalam pelarut. Semakin kecil ukuran 
simplisia, maka semakin optimal jalannya proses 
maserasi tersebut dimana pelarut akan mengeluarkan 
senyawa-senyawa aktif dari sel daun cincau hijau. 
Ekstraksi dengan menggunakan Microwave oven 
merupakan proses pemisahan satu atau beberapa 
senyawa dari suatu padatan atau cairan dengan bantuan 
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pelarut air, asam sitrat, etanol dan n-hexane. Perbedaan 
dari kedua teknik ekstraksi tersebut yaitu pada 
perendaman dalam pelarut dan menguapkan pelarut 
dengan panas. Digunakannya kedua teknik tersebut 
yaitu penyempurnaan hasil ekstraksi, dimana pada 
maserasi yang dilakukan selama satu hari tidaklah 
cukup untuk menarik senyawa aktif dalam daun cincau 
hijau sehingga digunakan ekstraksi dengan 
menggunakan Microwave oven supaya hasil ekstrak 
lebih baik dengan menguapkan pelarut yang ada di 
dalam hasil maserasi. 

 

 
Gambar 6. Hasil Ektraksi Daun Cincau Hijau 

 
Uji daya hambat ekstrak daun cincau hijau Cyclea 

barbata L. Miers dengan pelarut air, asam sitrat, etanol 
dan n-hexane terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia 
coli, Salmonella sp. dan Lactobacillus sp. menggunakan 
metode sumuran. Metode sumuran yaitu membuat 
lubang pada media untuk mengetahui aktivitas ekstrak 
daun (Nisaa’ dan Darjono, 2011). Hasil uji daya hambat 
ekstrak daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) 
pelarut air, asam sitrat, etanol dan n-hexane terhadap 
pertumbuhan bakteri Escherichia coli, Salmonella sp. 
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dan Lactobacillus sp. menunjukkan adanya zona bening 
disekitar lubang sumuran. Rata-rata diameter zona 
hambat dapat dilihat pada Tabel 2. dan gambar hasil uji 
daya hambat dapat dilihat pada Lampiran 2. 

 
Tabel 2. Rata-rata Diameter Zona Hambat Ekstrak Daun 

Cincau Hijau Terhadap Uji Daya Hambat. 

Pelarut 

Rataan diameter zona hambat (mm) ± Sd 

Escherichia coli  Salmonella sp.  Lactobacillus sp.  

Air 6,35 ± 0,46 a 6,33 ± 0,53 a 6,02 ± 0,02 a 
Asam Sitrat 27,47 ± 2,93 b 26,02 ± 2,42 b 17,13 ± 1,35 b 
Etanol 8,17 ± 0,23 a 7,58 ± 0,64 a 6,03 ± 0,01 a 

N-Hexane 13,49 ± 1,55 a 6,25 ± 0,12 a 6,03 ± 0,01 a 
a,b notasi superskrip yang berbeda pada kolom yang sama 
menunjukkan adanya perbedaan hambatan yang sangat nyata 
(P>0,01) 
 
4.1.1. Pengaruh Jenis Pelarut dalam Proses Ekstraksi 

Daun Cincau Hijau terhadap Uji Daya Hambat 
Escherichia coli 

Rataan diameter zona hambat bakteri Escherichia 
coli berturut-turut dari nilai terbesar yaitu 27,47 mm 
(asam sitrat), 13,49 mm (n-hexane), 8,17 mm (etanol) 
dan 6,35 mm (air). Ekstrak daun cincau hijau dengan 
pelarut yang berbeda dapat memberikan pengaruh yang 
sangat nyata terhadap daya hambat bakteri Escherichia 
coli, hal tersebut dikarenakan pada pelarut asam sitrat 
ekstrak daun cincau hijau yang dihasilkan mempunyai 
kadar air yang lebih rendah daripada pelarut yang lain 
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sehingga pelarut asam sitrat dapat menarik kadar 
senyawa aktif yang terdapat di dalam daun cincau hijau.  

Hasil uji daya hambat pertumbuhan bakteri 
menunjukkan bahwa daun cincau hijau (Cyclea barbata 
L. Miers) dengan pelarut asam sitrat mempunyai daya 
hambat pertumbuhan bakteri yang paling tinggi. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil pengukuran rata-rata diameter 
zona hambat yang tercantum pada Tabel 2. Tabel 2 
menjelaskan bahwa daun cincau hijau dengan pelarut 
asam sitrat menghasilkan rataan diameter daya hambat 
tertinggi sebesar 27,47 mm. Apabila hasil di atas (Tabel 
2) dikaitkan dengan ketentuan respon zona hambat 
bakteri Escherichia coli yang dikemukakan oleh 
Bachtiar, Tjahjaningsih dan Sianita (2012) maka respon 
zona hambat bakteri Escherichia coli terhadap daun 
cincau hijau dengan pelarut asam sitrat masuk dalam 
kategori sangat peka (diatas 18 mm). Selain dengan 
pelarut asam sitrat, daun cincau hijau dengan pelarut n-
hexane dan etanol masih bisa dipertimbangkan sebagai 
pelarut yang dapat menghambat Escherichia coli. Hal 
tersebut dapat dibuktikan pada tabel 2 yang 
menunjukkan daya hambat n-hexane dan etanol sebesar 
13,49 mm dan 8,17 mm. Sedangkan cincau hijau 
dengan pelarut air merupakan pelarut yang 
menghasilkan rataan diameter daya hambat paling 
rendah yaitu sebesar 6,35 mm, dimana hasil perhitungan 
statistik dapat dilihat pada lampiran 3. Pendapat dari 
Susanto, Sudrajat dan Ruga (2012) yang 
mengkategorikan diameter zona hambat sesuai dengan 
kekuatan daya hambatnya. Kategori antimikroba dalam 
menghambat pertumbuhan bakteri adalah sebagai 
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berikut: diameter zona hambat ≤ 5 mm dikategorikan 
lemah, zona hambat 6-10 mm dikategorikan sedang, 
zona hambat 11-20 mm dikategorikan kuat. 

Aktivitas antibakteri yang dimiliki oleh daun cincau 
hijau berasal dari unsur-unsur yang terkandung di 
dalamnya yaitu flavonoid, saponin dan tannin (Zakaria 
et al., 2010). Flavonoid merupakan senyawa yang 
bersifat desinfektan yang bekerja dengan cara 
mendenaturasi protein yang dapat menyebabkan 
aktivitas metabolisme sel bakteri berhenti karena semua 
aktivitas metabolisme sel bakteri dikatalis oleh suatu 
enzim (apoenzim). Berhentinya aktivitas metabolisme 
ini akan mengakibatkan kematian sel bakteri. Flavonoid 
juga bersifat bakteriostatik yang bekerja melalui 
penghambatan sintesis dinding sel bakteri (Soedibyo, 
2004). 

Siswandoro dan Soekarjo (1995) menyatakan bahwa 
saponin adalah senyawa aktif yang kuat dan 
menimbulkan busa jika digosok dalam air sehingga 
bersifat seperti sabun dan mempunyai kemampuan 
antibakterial. Saponin dapat meningkatkan 
permeabilitas membran sel bakteri sehingga dapat 
mengubah struktur dan fungsi membran, menyebabkan 
denaturasi protein membran sehingga membran sel akan 
rusak dan lisis. 

Juliantina, Citra, Nirwani, Nurmasitoh dan Bowo 
(2009) menyatakan bahwa tannin merupakan senyawa 
yang memiliki zat antibakterial dengan cara kerja 
mengkerutkan dinding sel atau membran sel yang telah 
lisis akibat senyawa saponin dan flavonoid, sehingga 
menyebabkan senyawa tannin dapat dengan mudah 
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masuk ke dalam sel bakteri dan mengkoagulase 
protoplasma sel bakteri, akibatnya sel tidak dapat 
melakukan aktivitas hidup dan pertumbuhannya 
terhambat atau bahkan mati. 

Menurut Dzen, dkk (2003) mekanisme ketiga 
senyawa aktif ini adalah bekerja pada bakteri dengan 
cara merusak membran sitoplasma. Membran 
sitoplasma bakteri sendiri berfungsi mengatur masuknya 
bahan-bahan makanan atau nutrisi, apabila membran 
sitoplasma rusak maka metabolit penting bakteri akan 
keluar dan bahan makanan untuk menghasilkan energi 
tidak dapat masuk sehingga terjadi ketidakmampuan sel 
bakteri untuk tumbuh dan pada akhirnya terjadi 
kematian. 

Menurut Haynes and Playne (2002) daya hambat 
pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor 
seperti suhu, penurunan pH, ketersediaan oksigen, 
adanya bakteriosin dan jumlah serta jenis probiotik. pH 
merupakan salah satu faktor yang dominan. Bakteri 
patogen seperti halnya Escherichia coli biasanya tidak 
tahan terhadap kondisi asam, bakteri Escherichia coli 
tidak dapat bertahan hidup dengan pH dibawah 4 
(Guraya, Frank and Hassan, 1998). 

 
4.1.2. Pengaruh Jenis Pelarut dalam Proses Ekstraksi 

Daun Cincau Hijau terhadap Uji Daya Hambat 
Salmonella sp. 

Rataan diameter zona hambat bakteri Salmonella sp. 
dari nilai tertinggi berturut-turut yaitu 26,02 mm (asam 
sitrat), 7,58 mm (etanol), 6,33 mm (air) dan 6,25 mm 
(n-hexane).Dari hasil perhitungan statistik (lampiran 3) 
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diameter zona hambat yang berupa zona bening di 
sekitar sumuran menunjukkan bahwa ekstrak daun 
cincau hijau dengan pelarut berbeda berpengaruh sangat 
nyata terhadap bakteri Salmonella sp., hal tersebut 
dikarenakan kuatnya pelarut asam sitrat dalam 
menghambat bakteri Salmonella sp. dikarenakan pelarut 
tersebut mempunyai kandungan pH yang rendah 
sehingga dapat mengakibatkan daya hambat bakteri 
terhadap Salmonella sp. kuat. 

Ekstrak daun cincau hijau dengan pelarut asam sitrat 
memiliki rataan zona hambat bakteri tertinggi yaitu 
sebesar 26,02 mm, hal ini menunjukkan efektivitas daun 
cincau hijau dengan pelarut asam sitrat sangat peka 
(Bachtiar, dkk, 2012). Ekstrak daun cincau hijau dengan 
pelarut etanol memiliki daerah hambatan lebih rendah 
bila dibandingkan dengan pelarut asam sitrat, namun uji 
daya hambat bakteri Salmonella sp. dengan pelarut 
etanol lebih tinggi daripada pelarut air dan n-hexane. 
Zona hambat yang dihasilkan oleh ekstrak daun cincau 
hijau dengan pelarut etanol menurut Tabel 2 sebesar 
7,58 mm. Sedangkan pelarut air dan n-hexane yang 
merupakan mempunyai daya hambat terkecil yaitu 
sebesar 6,33 mm dan 6,25 mm. 

Kemungkinan mekanisme penghambatan pada pH 
rendah disebabkan pada kondisi tersebut sel 
mempertahankan pH konstan di dalam sel. Jika pH 
diturunkan maka proton yang terdapat dalam jumlah 
tinggi dalam medium akan masuk ke dalam sitoplasma 
sel. Proton (ion H+) dari asam masuk dalam sel melalui 
gradien proton trans membran (Ray, 2001). Hal ini 
menyebabkan pH sitoplasma menurun. Penurunan pH 
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sitoplasma menyebabkan enzim-enzim akan bekerja 
untuk mengembalikan pH internal sel menjadi pH 
normal (Booth, 1985). Proton ini harus dikeluarkan 
untuk mencegah terjadinya pengasaman dan denaturasi 
komponen-komponen sel. Aktivitas mengembalikan pH 
internal sel menjadi pH normal menggunakan banyak 
energi. Bila energi yang dibutuhkan dalam jumlah 
tinggi, akan mengganggu metabolisme sel, sehingga 
lama kelamaan sel akan mengalami kematian (Fardiaz, 
1992). Ditambahkan oleh Campo, Amiot and Nguyen 
(2000) yang menyatakan bahwa aktivitas antimikroba 
meningkat dengan menurunnya pH karena sel-sel yang 
mengalami stress pada pH rendah akan lebih sensitif 
terhadap ekstrak. Pengaruh pH juga telah dibuktikan 
dimana pada pH rendah diperoleh daya antibakteri 
terbesar (Nychas and Tassou, 2000).  

Aktivitas antibakteri yang dimiliki oleh daun cincau 
hijau berasal dari unsur-unsur yang terkandung di 
dalamnya yaitu flavonoid, saponin dan tannin (Zakaria 
et al., 2010). Flavonoid merupakan senyawa yang 
bersifat desinfektan yang bekerja dengan cara 
mendenaturasi protein yang dapat menyebabkan 
aktivitas metabolisme sel bakteri berhenti karena semua 
aktivitas metabolisme sel bakteri dikatalis oleh suatu 
enzim (apoenzim). Berhentinya aktivitas metabolisme 
ini akan mengakibatkan kematian sel bakteri. Flavonoid 
juga bersifat bakteriostatik yang bekerja melalui 
penghambatan sintesis dinding sel bakteri (Soedibyo, 
2004). 

Siswandoro dan Soekarjo (1995) menyatakan bahwa 
saponin adalah senyawa aktif yang kuat dan 
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menimbulkan busa jika digosok dalam air sehingga 
bersifat seperti sabun dan mempunyai kemampuan 
antibakterial. Saponin dapat meningkatkan 
permeabilitas membran sel bakteri sehingga dapat 
mengubah struktur dan fungsi membran, menyebabkan 
denaturasi protein membran sehingga membran sel akan 
rusak dan lisis. 

Juliantina, Citra, Nirwani, Nurmasitoh dan Bowo 
(2009) menyatakan bahwa tannin merupakan senyawa 
yang memiliki zat antibakterial dengan cara kerja 
mengkerutkan dinding sel atau membran sel yang telah 
lisis akibat senyawa saponin dan flavonoid, sehingga 
menyebabkan senyawa tannin dapat dengan mudah 
masuk ke dalam sel bakteri dan mengkoagulase 
protoplasma sel bakteri, akibatnya sel tidak dapat 
melakukan aktivitas hidup dan pertumbuhannya 
terhambat atau bahkan mati. 

Menurut Dzen, dkk (2003) mekanisme ketiga 
senyawa aktif ini adalah bekerja pada bakteri dengan 
cara merusak membran sitoplasma. Membran 
sitoplasma bakteri sendiri berfungsi mengatur masuknya 
bahan-bahan makanan atau nutrisi, apabila membran 
sitoplasma rusak maka metabolit penting bakteri akan 
keluar dan bahan makanan untuk menghasilkan energi 
tidak dapat masuk sehingga terjadi ketidakmampuan sel 
bakteri untuk tumbuh dan pada akhirnya terjadi 
kematian. 
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4.1.3. Pengaruh Jenis Pelarut dalam Proses Ekstraksi 
Daun Cincau Hijau terhadap Uji Daya Hambat 
Lactobacillus sp. 

Rataan diameter zona hambat bakteri berturut-turut 
dari nilai tertinggi yaitu 17,13 mm (asam sitrat), 6,03 
mm (n-hexane), 6,03 mm (etanol) dan 6,02 mm (air). 
Dari hasil perhitungan statistik (lampiran 3) diameter 
zona hambat yang berupa zona bening di sekitar 
sumuran menunjukkan bahwa ekstrak daun cincau hijau 
dengan pelarut berbeda berpengaruh sangat nyata 
terhadap bakteri Lactobacillus sp., hal tersebut 
dikarenakan kuatnya pelarut asam sitrat dalam 
menghambat bakteri Lactobacillus sp. dikarenakan 
pelarut tersebut mempunyai kandungan pH yang rendah 
sehingga dapat mengakibatkan daya hambat bakteri 
terhadap Lactobacillus sp. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daun cincau 
hijau dengan pelarut asam sitrat memiliki kemampuan 
lebih baik dalam menghambat pertumbuhan 
Lactobacillus sp. daripada ekstrak daun cincau hijau 
dengan pelarut air, etanol dan n-hexane. Hal tersebut 
dapat dilihat pada tabel 2, dimana ekstrak daun cincau 
hijau dengan pelarut asam sitrat memiliki nilai 
hambatan sebesar 17,13 mm. Sedangkan nilai hambat 
ekstrak daun cincau hijau tertinggi kedua dan ketiga 
yaitu dengan pelarut etanol dan n-hexane, dimana kedua 
pelarut tersebut memiliki nilai hambatan bakteri yang 
sama yaitu sebesar 6,03 mm. Ekstrak daun cincau hijau 
dengan pelarut air merupakan perlakuan dengan daya 
hambat bakteri yang terkecil yaitu memiliki nilai 
hambat 6,02 mm. 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak 
daun cincau hijau tidak mempunyai daya antibakteri 
terhadap Lactobacillus sp., namun dalam rentang waktu 
1 jam setelah ekstrak daun cincau hijau dimasukkan ke 
dalam lubang sumuran pada media MRSA, kemudian 
mulai muncul zona bening, tetapi dalam zona bening 
tersebut masih ada pertumbuhan bakteri Lactobacillus 
sp.  Kemampuan ini dikarenakan bahan tersebut 
mengandung beberapa komponen seperti flavonoid, 
alkaloid, saponin dan tannin yang memiliki sifat 
antibakteri (Costa, Nascimento, Campos dan Rodrigues. 
2011). 

Haynes and Playne (2002) daya hambat 
pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh beberapa faktor 
seperti suhu, penurunan pH, ketersediaan oksigen, 
adanya bakteriosin dan jumlah serta jenis probiotik. pH 
merupakan salah satu faktor yang dominan. Bakteri non 
patogen seperti halnya Lactobacillus sp. biasanya tidak 
tahan terhadap kondisi asam (pH dibawah 5), bakteri 
Lactobacillus sp. bertahan hidup pada keadaan pH 
antara 5 - 6. 

Aktivitas biologis senyawa flavonoid dalam 
menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara merusak 
permeabilitas dinding sel bakteri (Sabir, 2005). 
Mekanisme antibakteri tannin diduga dengan 
mengganggu permeabilitas sel itu sendiri. Akibat 
terganggunya permeabilitas, sel tidak dapat melakukan 
aktivitas hidup sehingga pertumbuhannya terhambat 
atau bahkan mati (Ajizah, 2004). 

Saponin juga dapat bekerja sebagai antimikroba, 
yaitu dengan mengganggu permeabilitas membran 
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sehingga terjadi hemolisis sel, apabila saponin 
berinteraksi dengan sel bakteri, maka bakteri tersebut 
akan dapat pecah atau lisis (Poeloengan dan Praptiwi, 
2010). Alkaloid merupakan senyawa organik yang 
diduga mempunyai sifat antibakteri. Mekanisme kerja 
alkaloid sebagai antibakteri diduga melalui 
penghambatan sintesis dinding sel yang akan 
menyebabkan lisis pada sel sehingga sel akan mati. 

 
4.2. Pengaruh Perbedaan Kelompok Waktu Pembuatan 

dalam Proses Ekstraksi Daun Cincau Hijau 
terhadap Uji Daya Hambat Bakteri 

Uji daya hambat ekstrak daun cincau hijau Cyclea 
barbata L. Miers dengan kelompok waktu pembuatan 
yang berbeda terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia 
coli, Salmonella sp. dan Lactobacillus sp. menggunakan 
metode sumuran. Metode sumuran yaitu membuat 
lubang pada media untuk mengetahui aktivitas ekstrak 
daun (Nisaa’ dan Darjono, 2011). Hasil uji daya hambat 
ekstrak daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) 
kelompok waktu pembuatan terhadap pertumbuhan 
bakteri Escherichia coli, Salmonella sp. dan 
Lactobacillus sp. menunjukkan adanya zona bening 
disekitar lubang sumuran. Hasil pengukuran diameter 
zona hambat dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Pengaruh Perbedaan Kelompok Waktu Pembuatan 
Ekstrak Daun Cincau Hijau terhadap Uji Daya 
Hambat Bakteri 

Pelarut 

Rataan diameter zona hambat (mm) ± Sd 

Escherichia coli  Salmonella sp.  Lactobacillus sp.  

Kelompok 1 13.26 ± 9.30 11.08 ± 9.36 8.34 ± 4.62 
Kelompok 2 13.18 ± 8.08 10.65 ± 8.29 8.77 ± 5.50 
Kelompok 3 13.61 ± 9.98 11.95 ± 10.35 9.06 ± 6.05 

Kelompok 4 15.43 ± 11.00 12.48 ± 10.69 9.05 ± 6.04 
 

Dari tabel 3 diatas dapat dijelaskan bahwa pengaruh 
kelompok waktu pembuatan ekstrak daun cincau hijau 
terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli ada 
kenaikan nilai hambat namun kenaikan tersebut tidak 
menunjukkan adanya perbedaan yang nyata. Nilai 
hambatan terhadap bakteri Escherichia coli berturut-
turut dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 yaitu 
13,26 mm, 13,18 mm, 13,61 mm dan 15,43 mm. 
Pengaruh kelompok waktu pembuatan ekstrak daun 
cincau hijau terhadap pertumbuhan bakteri Salmonella 
sp. ada kenaikan nilai hambat namun kenaikan tersebut 
tidak menunjukkan adanya perbedaan yang nyata. Nilai 
hambatan terhadap bakteri Salmonella sp. berturut-turut 
dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 4 yaitu 11,08 
mm, 10,65 mm, 11,95 mm dan 12,48 mm. Sedangkan 
pengaruh kelompok waktu pembuatan ekstrak daun 
cincau hijau terhadap pertumbuhan bakteri 
Lactobacillus sp. ada kenaikan nilai hambat namun 
kenaikan tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan 
yang nyata. Nilai hambatan terhadap bakteri 
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Lactobacillus sp. berturut-turut dari kelompok 1 sampai 
dengan kelompok 4 yaitu 8,34 mm, 8,77 mm, 9,06 mm 
dan 9,05 mm. Hasil terbaik dari kelompok waktu 
pembuatan ekstrak daun cincau hijau terhadap 
pertumbuhan bakteri yaitu terletak pada kelompok  3 
dan kelompok 4. Rata-rata daya hambat bakteri dengan 
kelompok waktu yang berbeda terbaik yaitu pada 
bakteri Escherichia coli, tertinggi kedua yaitu bakteri 
Salmonella sp. dan yang terendah adalah Lactobacillus 
sp. 

 
4.2.1. Pengaruh Kelompok dalam Proses Eksraksi Daun 

Cincau Hijau terhadap Uji Daya Hambat 
Escherichia coli 

Rataan diameter zona hambat pada pengaruh 
kelompok waktu pembuatan daun cincau hijau terhadap 
daya hambat bakteri Escherichia coli berturut-turut dari 
nilai tertinggi yaitu 15,43 mm (Kelompok 4), 13,61 mm 
(Kelompok 3), 13,26 mm (Kelompok 1) dan 13,18 mm 
(Kelompok 2). Hasil statistik dari diameter zona hambat 
bakteri dengan perbedaan kelompok waktu pembuatan 
ekstrak daun cincau hijau tersebut dapat dilihat pada 
lampiran 3. Hasil statistik tersebut menyatakan bahwa 
kelompok waktu pembuatan ekstrak daun cincau hijau 
tidak memberikan pengaruh yang nyata. Hal ini 
dikarenakan proses pembuatan ekstrak dari kelompok 1 
sampai dengan kelompok 4 diproses dengan cara yang 
sama sehingga tidak ada perbedaan yang nyata pada 
hasil statistik. 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 3, terlihat 
kelompok 4 merupakan kelompok dengan hasil uji daya 
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hambat bakteri Escherichia coli terbaik dilihat dari hasil 
uji daya hambat bakteri. Pada tabel 3 dapat dijelaskan 
bahwa kelompok 4 mempunyai nilai hambat yang besar 
yaitu 15,43 mm. Kelompok 3 mempunyai nilai 
hambatan tertinggi kedua setelah kelompok 4, yaitu 
dengan diameter zona hambat 13,61 mm, setelah itu 
kelompok 1 dengan nilai hambatan 13,26 mm. 
Sedangkan pada kelompok 2 nilai hambatannya lebih 
kecil dibandingkan dengan nilai hambatan kelompok 1, 
3 dan 4. Diameter zona hambat kelompok 2 yaitu 
sebesar 13,18 mm. 

Dananjaya, Sri dan Bambang (2013) menyatakan 
bahwa ekstrak metanol fraksi etil asetat madu terhadap 
pertumbuhan Escherichia coli yang diekstrak dalam 
proses dengan cara yang sama menunjukkan bahwa 
tidak ada perbedaan yang nyata pada hasil statistiknya.  

 
4.2.2. Pengaruh Kelompok dalam Proses Eksraksi Daun 

Cincau Hijau terhadap Uji Daya Hambat Salmonella 
sp. 

Rataan diameter zona hambat pada pengaruh 
kelompok perbedaan waktu pembuatan daun cincau 
hijau terhadap daya hambat bakteri Salmonella sp. 
berturut-turut dari nilai tertinggi yaitu 12,48 mm 
(Kelompok 4), 11,95 mm (Kelompok 3), 11,08 mm 
(Kelompok 1) dan 10,65 mm (Kelompok 2). Hasil 
perhitungan statistik menunjukkan bahwa pengaruh 
perbedaan kelompok waktu pembuatan ekstrak daun 
cincau hijau tidak berpengaruh secara nyata (P < 0,05) 
terhadap pertumbuhan bakteri Salmonella sp. Hal 
tersebut diduga pengaruh dari pH larutan hasil ekstraksi 
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yang tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan 
dalam perbedaan waktu pembuatan hasil ekstraksinya, 
dimana menurut pendapat Septiani, Wathoni dan Mita 
(2012) yang meneliti tentang pengukuran pH ekstrak 
etanol biji melinjo selama waktu penyimpanan, dan dari 
hasil penelitian tersebut pH tidak berbeda secara 
signifikan sampai pada hari ke-28.  

Tabel 3 diatas menjelaskan bahwa kelompok 4 
adalah kelompok terbaik dilihat dari segi nilai hambat 
pada keempat kelompok dalam penelitian. Kelompok 4 
mempunyai diameter zona hambat bakteri sebesar 12,48 
mm. Ekstrak daun cincau hijau pada kelompok 3 
mempunyai diameter zona hambat tertinggi kedua 
terhadap Salmonella sp. terlihat daya hambat bakterinya 
sebesar 11,95 mm, kemudian kelompok 1 dengan 
diameter zona hambat sebesar 11,08 mm, dan ekstrak 
daun cincau hijau pada kelompok 2 memiliki diameter 
zona hambat terkecil dengan nilai hambat 10,65 mm. 
Dari nilai hambat tersebut pengaruh perbedaan 
kelompok ekstrak daun cincau hijau terhadap 
Salmonella sp. tidak mengalami kenaikan secara 
berkala, dimana dari kelompok 1 hingga kelompok 4 
nilai hambat berubah-ubah secara acak, namun nilai 
tertinggi pada ekstrak cincau hijau yaitu kelompok 4. 

 
4.2.3. Pengaruh Kelompok dalam Proses Eksraksi Daun 

Cincau Hijau terhadap Uji Daya Hambat 
Lactobacillus sp. 

Rataan diameter zona hambat pengaruh perbedaan 
kelompok waktu pembuatan daun cincau hijau terhadap 
bakteri Lactobacillus sp. berturut-turut dari nilai 
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tertinggi yaitu 9,06 mm (Kelompok 3), 9,05 mm 
(Kelompok 4), 8,77 mm (Kelompok 2) dan 8,34 mm 
(Kelompok 1). Hasil perhitungan statistik menunjukkan 
bahwa pengaruh perbedaan kelompok waktu pembuatan 
ekstrak daun cincau hijau tidak berpengaruh secara 
nyata (P < 0,05) terhadap pertumbuhan bakteri 
Salmonella sp. 

Pengaruh kelompok waktu pembuatan ekstrak daun 
cincau hijau terhadap pertumbuhan bakteri 
Lactobacillus sp. dapat dilihat pada tabel 3. Tabel 
tersebut menggambarkan nilai hambat bakteri hasil uji 
daya hambat bakteri terhadap pertumbuhan bakteri 
Lactobacillus sp. Hasil dari uji daya hambat bakteri 
Lactobacillus sp. menunjukkan bahwa ekstrak daun 
cincau hijau terhadap pertumbuhan bakteri 
Lactobacillus sp. pada kelompok 3 yang merupakan 
kelompok terbaik dari ekstrak daun cincau hijau 
terhadap uji hambat bakteri Lactobacillus sp. dengan 
nilai sebesar 9,06 mm. Kelompok 4 nilai hambatan 
menurun dengan nilai hambatan sebesar 9,05 mm. Nilai 
hambat kelompok 2 adalah 8,77 mm. Kelompok 1 
merupakan kelompok dengan diameter zona hambat 
terendah dengan nilai hambat sebesar 8,34 mm. 
Pengaruh perbedaan kelompok waktu pembuatan 
terhadap daya hambat bakteri Lactobacillus sp. tidak 
memiliki pengaruh yang nyata (P < 0,05) diduga 
pengaruh dari pH larutan hasil ekstraksi yang tidak 
mengalami penurunan ataupun kenaikan pada 
perbedaan waktu pembuatan ekstrak daun cincau hijau, 
dimana menurut pendapat Septiani, Wathoni dan Mita 
(2012) yang meneliti tentang pengukuran pH ekstrak 
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etanol biji melinjo selama waktu penyimpanan, dan dari 
hasil penelitian tersebut pH tidak berbeda secara 
signifikan sampai pada hari ke-28. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian 
ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pelarut terbaik 
dalam uji daya hambat ekstrak daun cincau hijau 
terhadap bakteri patogen Escherichia coli dan 
Salmonella sp. dan tanpa menghambat terhadap bakteri 
non patogen Lactobacillus sp. yaitu dengan asam sitrat.  

 
5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan untuk 
menggunakan ekstrak daun cincau hijau dengan pelarut 
asam sitrat untuk menghambat pertumbuhan Bakteri 
Escherichia coli, Salmonella sp. dan Lactobacillus sp., 
namun perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 
ekstrak daun cincau hijau dengan pelarut asam sitrat 
sebagai fitobiotik secara in vivo dan daya simpan 
ekstrak dalam bentuk larutan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Diagram Alir Kerja 

a. Prosedur Pembuatan Simplisia Daun Cincau Hijau 
(Febriani, Mulyanti dan Rismawati, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun cincau hijau (Cyclea barbata L. Miers) 

Dicuci dengan air 

Diangin – anginkan selama 12 jam 

Dipotong dengan ukuran ± 1 cm  

Potongan daun cincau hijau (simplisia) 
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b. Proses Ekstraksi Daun Cincau Hijau (Hafidata 
Jannata, Gunadi dan Ernawati, 2014 ; Riyanti dan 
Choirun Nisa, 2015). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potongan daun Cincau Hijau (simplisia) 

Ditimbang sebanyak 100 g 

Dimasukan dalam botol / ember plastik 

Ditambah pelarut sebanyak 300 ml 

Dihomogenkan selama 2 jam 
dengan shaker incubator (125 rpm) 

Didiamkan selama 24 jam 

Filtrat Uap  

Ekstrak pekat  

Diuapkan dengan Microwave oven suhu 30°C selama 30 
menit (etanol dan n-hexane) dan 50°C selama 45 menit 

(air dan asam sitrat) 

Ampas 
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c. Prosedur Pembuatan Media Mueller Hinton Agar 
(MHA) untuk media Escherichia coli dan Salmonella 
sp. (Flora, 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Media Mueller Hinton Agar 

Ditimbang 38 gr/L 

Dilarutkan dengan aquades di 
erlenmenyer 100 ml 

Dipanaskan dengan autoklaf suhu 
100 °C selama 15 menit 

Disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 121oC 
dengan tekanan 15 atm selama 15 menit 

Diamkan hingga suhu 45 oC 

Dituang dalam cawan petri masing- masing 10 ml 
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d. Prosedur Pembuatan Media Mannitol Rhogasa Sharpe 
Agar (MRSA) untuk media Lactobacillus sp. (Narfiah, 
2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Media MRSA 

Ditimbang sebanyak 62 gram/L 

Dimasukkan dalam erlenmeyer 

Ditutup dengan aluminium foil 

Dipanaskan hingga mendidih 

Disterilkan suhu 121 0C selama 15 menit  
tekanan 1 atm dengan autoklaf 

Dituang dalam cawan petri masing- masing 20 ml 

Dibiarkan hingga suhu 45 oC 
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e. Uji Daya Hambat Antibakteri  dengan metode 
sumuran (Darsono dan Artemisia, 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Media MHA dan 

Dispektrofotometer 

Didinginkan suhu ± 40 

Dituang dalam cawan 

Ditambah 1 ml larutan  biakan  aktif  

Dihomogenkan dan dibiarkan hingga 

Media 

Diinkubasi pada suhu 37 
oC selama 24 jam 

Terbentuk diameter 
zona hambat 

Diukur dengan 
jangka sorong 

Pembuatan lubang 
sumuran pada agar padat 
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Lampiran 2. Cara Pengukuran Diameter Zona Hambat 
Bakteri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara pengukuran diameter zona hambat yaitu : (ୈି)ା(ୋି)
ଶ

 
Keterangan : 

1) A adalah daerah yang ditumbuhi bakteri  
2) B adalah lubang sumuran berdiameter 6 mm 
3) C adalah zona bening  
4) DE dan FG adalah zona bening yang diukur 

 

G 

F 

D 

A 

C 

E 

B 
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Lampiran 3. Diameter Zona Hambat dan Analisis Ragam 
Ekstrak Daun Cincau Hijau 

 
a. Diameter Zona Hambat Ekstrak Daun Cincau Hijau 

terhadap Bakteri Escherichia coli (dalam mm) 

Pelarut 

Waktu Pembuatan 

Total Rataan Sd 1 2 3 4 

Air 6.12 6.11 6.12 7.04 25.39 6.35 0.46 

Asam Sitrat 26.67 24.04 28.11 31.08 109.9 27.47 2.93 

Etanol 8.02 8.05 8.12 8.51 32.7 8.17 0.23 

N-Hexane 12.23 14.52 12.11 15.11 53.97 13.49 1.55 

Total 53,04 52,72 54,46 61,74 221.96     

Rataan 13.26 13.18 13.615 15.435 

Sd 9.2974 8.0836 9.9789 11.0046 

 
b. Analisis Ragam Ekstrak Daun Cincau Hijau terhadap 

Bakteri Escherichia coli 

Perhitungan Rancangan Acak Kelompok Zona Bening Ekstrak 
Daun Cincau Hijau terhadap Bakteri Escherichia coli 

 
 
FK =  
 
 

(221,96)2 
4 x 4 
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 =  

 
 =   3079,1401 

JK Total  = 
 


t

i

r

j
Yij

1 1

2 FK  

Jk Total   ={ (6,12)² + (6,11) ² + (6,12) ² 
+(7,04) ² + (26,67) ² + 
(24,04) ² + (28,11) ² + 
(31,08) ² + (8,02) ² + (8,05) ² 
+ (8,12) ² + (8,51) ² + 
(12,23) ² + (14,52) ² + 
(12,11) ² + (15,11) ² } – 
3079,1401 

 = 4209,9964 – 3079,1401 

 = 1130,8563 

 

 
JK Kelompok = ((53,042 + 52,722 + 54,462 + 
61,742) /4) – 3079,1401 

 = ((2813,2416 + 2779,3984 + 
 2965,8916 + 3811,8276) 
 /4) – 3079,1401 

 = (12370,359 /4) – 3079,1401 
 = 3092,5898 – 3079,1401 

49266,242 
16 
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 = 13,4497 

JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j










 
 

t

i
Yij

 
JK Perlakuan = ((25,392 + 109,902 + 32,702 
  + 53,972) /4)–3079,1401

 

 = ((644,6521 + 12078,01 + 
  1069,29 + 2912,7609) /4) – 
  3079,1401 
 = (16704,715 /4) – 3079,1401 
 = 4176,1788 – 3079,1401 
 = 1097,0387 
 
JK Galat = JK Total – JK Kelompok – 
JK Perlakuan 
 = 1130,8563– 13,4497- 
  1097,0387 
 = 20,3679 

 
KT Kelompok =  
 

 =  
  
 =  
 
 =    4,4832 
 
KT Perlakuan =  

JK Kelompok 
(r-1) 

13,4497 
(4-1) 

13,4497 
3 

JK Perlakuan 
(t-1) 
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 =  
 
 = 
 
 =    365,6796 
  
 KT Galat =  
 
  = 
 
 
    = 
      

     =   2,2631 

 

  F hitung Kelompok =  

  
     =  
 
     =    1,9810 
 
 F hitung Perlakuan =  

  
     =  
 
     
     =    161,5835 

1097,0387 
(4-1) 

1097,0387 
3 

JK Galat 
(t-1) (r-1) 

20,3679 
9 

20,3679 
(4-1) (4-1) 

KT Kelompok 
KT Galat 

4,4832 
2,2631 

365,6796 
2,2631 

KT Perlakuan 
KT Galat 
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Tabel anova zona hambat bakteri Escherichia coli 
SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 3 13,4497 4,4832 1,9810 3,86 6,99 
Perlakuan 3 1097,0387 365,6796 161,5835 3,86 6,99 
Galat 9 20,3679 2,2631 
Total 15 1130,8563 
 
Kesimpulan  : 

a. Faktor Kelompok tidak berpengaruh nyata. Hal ini 
berarti tidak terdapat perbedaan hambatan yang nyata 
diantara keempat kelompok waktu pembuatan cincau 
hijau terhadap bakteri Escherichia coli. 

b. Faktor Perlakuan berpengaruh sangat nyata. Hal ini 
berarti terdapat perbedaan hambatan yang sangat 
nyata diantara keempat pelarut (air, asam sitrat, etanol 
dan n-hexane) terhadap pertumbuhan bakteri 
Escherichia coli.  
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ܴܽܶܯܦ = ඨ.(ܽ,ݒ,)ܴ
ݐ݈ܽܽܩ ܶܭ

ݎ  

 
Tabel Uji Jarak Berganda Duncan 1% 
P 2 3 4 
Nilai jarak, R(4, 9, 0,01) 4,60 4,86 4,99 
Nilai DMRT 1% 10.38009 10.96679 11.26014 
  
Tabel Uji Jarak Berganda Duncan 1% terhadap Bakteri 
Escherichia coli 

Pelarut Rataan Notasi 

Air 6.35 a 

Etanol 8.17 a 

N-Hexane 13.49 a 

Asam Sitrat 27.47 b 
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c. Diameter Zona Hambat Ekstrak Daun Cincau Hijau 
terhadap Bakteri Salmonella sp. (dalam mm) 

Pelarut 

Waktu Pembuatan 

Total Rataan Sd 1 2 3 4 

Air 6.07 6.08 6.04 7.13 25.32 6.33 0.53 

Asam Sitrat 25.11 23.07 27.41 28.48 104.07 26.02 2.42 

Etanol 7.01 7.03 8.18 8.09 30.31 7.58 0.64 

N-Hexane 6.15 6.42 6.19 6.24 25 6.25 0.12 

Total 44.34 42.6 47.82 49.94 184.7     

Rataan 11.085 10.65 11.955 12.485 
   Sd 9.35968 8.28932 10.3494 10.6901 
    

d. Analisis Ragam Ekstrak Daun Cincau Hijau terhadap 
Bakteri Salmonella sp. 

Perhitungan Rancangan Acak Kelompok Zona Bening Ekstrak 
Daun Cincau Hijau terhadap Bakteri Salmonella sp. 

 
 
FK =  
 
 
 =  

 
  =   2132,1306 

(184,7)2 
4 x 4 

34114,09 
16 
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JK Total  = 
 


t

i

r

j
Yij

1 1

2 FK  

Jk Total   ={ (6,07)² + (25,11) ² + (7,01) 
² +(6,15) ² + (6,08) ² + 
(23,07) ² + (7,03) ² + (6,42) ² 
+ (6,04) ² + (27,41) ² + 
(8,18) ² + (6,19) ² + (7,13) ² 
+ (28,48) ² + (8,09) ² + 
(6,24) ² } – 2132,1306 

 = 3273,4994 – 2132,1306 

 = 1141,3688 

 

 
JK Kelompok = ((44,342 + 42,62 + 47,822 + 
 49,942) /4) – 2132,1306 
 = ((1966,0356 + 1814,76 + 
 2286,7524 + 2494,0036) 
 /4) – 2132,1306 
 = (8561,5516 /4) – 2132,1306 
 = 2140,3879 – 2132,1306 
 = 8,2573 

JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j










 
 

t

i
Yij
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JK Perlakuan = ((25,322 + 104,072 + 30,312 
 + 252) /4) – 2132,1306 
 = ((641,1024 + 10830,565 + 
 918,6961 + 625) /4) –  
 2132,1306 
 = (13015,363 /4) – 2132,1306 
 = 3253,8408 – 2132,1306 
 = 1121,7102 
 
JK Galat = JK Total – JK Kelompok – 
JK Perlakuan 
 = 1141,3688– 8,2573 – 
 1121,7102 
 = 11,4013 

 
KT Kelompok =  
 

 =  
  
 =  
 
 =    2,7524 
 
KT Perlakuan =  
 
 =  

 
 = 
 

JK Kelompok 
(r-1) 

8,2573 
(4-1) 

8,2573 
3 

JK Perlakuan 
(t-1) 

1121,7102 
(4-1) 

1121,7102 
3 
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 =    373,9034 
 
  
 KT Galat =  
 
  = 
 
 
    = 
      

     =   1,2668 

 

  F hitung Kelompok =  

  
     =  
 
     =    2,1727 
 
 F hitung Perlakuan =  

  
     =  
 
     =    295,1558 
 
 
 
 

JK Galat 
(t-1) (r-1) 

11,4013 
9 

11,4013 
(4-1) (4-1) 

KT Kelompok 
KT Galat 

2,7524 
1,2668 

373,9034 
1,2668 

KT Perlakuan 
KT Galat 
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Tabel anova zona hambat bakteri Salmonella sp. 
SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 3 8,2573 2,7524 2,1727 3,86 6,99 
Perlakuan 3 1121,7102 373,9034 295,1558 3,86 6,99 
Galat 9 11,4013 1,2668 
Total 15 1141,3688 
 
Kesimpulan  : 

a. Faktor Kelompok tidak berpengaruh nyata. Hal ini 
berarti tidak terdapat perbedaan hambatan yang nyata 
diantara keempat kelompok waktu pembuatan cincau 
hijau terhadap bakteri Salmonella sp. 

b. Faktor Perlakuan berpengaruh sangat nyata. Hal ini 
berarti terdapat perbedaan hambatan yang sangat nyata 
diantara keempat pelarut (air, asam sitrat, etanol dan 
n-hexane) terhadap pertumbuhan bakteri Salmonella 
sp. 
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ܴܽܶܯܦ = ඨ.(ܽ,ݒ,)ܴ
ݐ݈ܽܽܩ ܶܭ

ݎ  

 
Tabel Uji Jarak Berganda Duncan 1% 
P 2 3 4 
Nilai jarak, R(4, 9, 0,01) 4,60 4,86 4,99 
Nilai DMRT 1% 7.766137 8.205092 8.42457 
 
Tabel Uji Jarak Berganda Duncan 1% terhadap Bakteri 
Salmonella sp. 

Pelarut Rataan Notasi 

Air 6.33 a 

N-Hexane 6.25 a 

Etanol 7.58  a 

Asam Sitrat 26.02 b 
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e. Diameter Zona Hambat Ekstrak Daun Cincau Hijau 
terhadap Bakteri Lactobacillus sp. (dalam mm) 

Pelarut 

Waktu Pembuatan 

Total Rataan Sd 1 2 3 4 

Air 6.02 6.01 6.05 6.02 24.1 6.025 0.02 

Asam Sitrat 15.27 17.02 18.14 18.11 68.54 17.135 1.35 

Etanol 6.03 6.04 6.02 6.03 24.12 6.03 0.01 

N-Hexane 6.04 6.01 6.03 6.03 24.11 6.0275 0.01 

Total 33.36 35.08 36.24 36.19 140.87     

Rataan 8.34 8.77 9.06 9.0475 
   Sd 4.62001 5.50002 6.05335 6.04167 
    

f. Analisis Ragam Ekstrak Daun Cincau Hijau terhadap 
Bakteri Lactobacillus sp. 

Perhitungan Rancangan Acak Kelompok Zona Bening Ekstrak 
Daun Cincau Hijau terhadap Bakteri Lactobacillus sp. 

 
 
FK =  
 
 
 =  

 
  =   1240,2723 

(140,87)2 
4 x 4 

19844,357 
16 
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JK Total  = 
 


t

i

r

j
Yij

1 1

2 FK  

Jk Total   ={ (6,02)² + (15,27) ² + (6,03) 
² +(6,04) ² + (6,01) ² + 
(17,02) ² + (6,04) ² + (6,01) ² 
+ (6,05) ² + (18,14) ² + 
(6,02) ² + (6,03) ² + (6,02) ² 
+ (18,11) ² + (6,03) ² + 
(6,03) ² } – 1240,2723 

 = 1615,8557 – 1240,2723 

 = 375,5834 

 

 
JK Kelompok = ((33,362 + 35,082 + 36,242 + 
 36,192) /4) – 1240,2723 
 = ((1112,8896 + 1230,6064 + 
 1313,3376 + 1309,7161) 
 /4) – 1240,2723 
 = (4966,5497 /4) – 1240,2723 
 = 1241,6374 – 1240,2723 
 = 1,3651 

JK Perlakuan = FK
r

2

1

r

1j










 
 

t

i
Yij
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JK Perlakuan = ((24,12 + 68,542 + 24,122 + 
 24,112) /4) – 1240,2723 
 = ((580,81 + 4697,7316 + 
 581,7744 + 581,2921) /4) – 
 1240,2723 
 = (6441,6081 /4) – 1240,2723 
 = 1610,402 – 1240,2723 
 = 370,1297 
 
JK Galat = JK Total – JK Kelompok – 
 JK Perlakuan 
 = 375,5834 – 1,3651 – 
 370,1297 
 = 4,0886 

 
KT Kelompok =  
 

 =  
  
 =  
 
 =    0,455 
 
KT Perlakuan =  
 
 =  

 
 = 
 

JK Kelompok 
(r-1) 

1,3651 
(4-1) 

1,3651 
3 

JK Perlakuan 
(t-1) 

370,1297 
(4-1) 

370,1297 
3 
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 =    123,3766 
 
  
 KT Galat =  
 
  = 
 
 
    = 
      

     =   0,4543 

 

  F hitung Kelompok =  

  
     =  
 
     =    1,0017 
 
 F hitung Perlakuan =  

  
     =  
 
     =    271,5749 
 
 
 
 

JK Galat 
(t-1) (r-1) 

4,0886 
9 

4,0886 
(4-1) (4-1) 

KT Kelompok 
KT Galat 

0,455 
0,4543 

123,3765 
0,4543 

KT Perlakuan 
KT Galat 
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Tabel anova zona hambat bakteri Lactobacillus sp. 
SK db JK KT Fhitung F0,05 F0,01 

Kelompok 3 1,3651 0,455 1,0017 3,86 6,99 
Perlakuan 3 370,1297 123,3765 271,5749 3,86 6,99 
Galat 9 4,0886 0,4543 
Total 15 375,5834 
 
Kesimpulan  : 

a. Faktor Kelompok tidak berpengaruh nyata. Hal ini 
berarti tidak terdapat perbedaan hambatan yang nyata 
diantara keempat kelompok waktu pembuatan cincau 
hijau terhadap bakteri Lactobacillus sp. 

b. Faktor Perlakuan berpengaruh sangat nyata. Hal ini 
berarti terdapat perbedaan hambatan yang sangat nyata 
diantara keempat pelarut (air, asam sitrat, etanol dan 
n-hexane) terhadap pertumbuhan bakteri Lactobacillus 
sp. 
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ܴܽܶܯܦ = ඨ.(ܽ,ݒ,)ܴ
ݐ݈ܽܽܩ ܶܭ

ݎ  

 
Tabel Uji Jarak Berganda Duncan 1% 
P 2 3 4 
Nilai jarak, R(4, 9, 0,01) 4,60 4,86 4,99 
Nilai DMRT 1% 14.7067 15.53795 15.95357 
 
Tabel Uji Jarak Berganda Duncan 1% terhadap Bakteri 
Lactobacillus sp. 

Pelarut Rataan Notasi 

Air 6.025 a 

N-Hexane 6.0275 a 

Etanol 6.03 a 

Asam Sitrat 17.135 b 
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