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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Uji Daya Hambat Bakteri Staphylococcus aureus 

Hasil uji daya hambat dekok daun sirih merah 

dengan pelarut aquades terhadap pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus memiliki diameter zona hambat 

yang berbeda. Hasil pengukuran diameter zona hambat 

dekok daun sirih merah tercantum pada Tabel 3. 

Tabel 3. Rata-rata diameter zona bening pada bakteri 

Staphylococcus aureus 

Perlakuan Rata-rata ± Sd (mm) 

P0(Iodip) 16,30 ± 2,61
ab 

P1 (10%) 13,90 ± 1,71
a 

P2 (15%) 19,59 ± 3,14
b 

P3 (20%) 28,37 ± 1,68
c 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P0,01). 

Tabel 3 menunjukkan bahwa dekok daun sirih 

merah dengan konsentrasi 20% memiliki diameter zona 

hambat yang lebih tinggi, dibandingkan dekok daun sirih 

merah konsentrasi 10%, dan 15%. Konsentrasi 15% dan 

20% sudah mampu menyamai kemampuan iodip.  

Sementara untuk konsentrasi 10% belum dapat 

menyamai kemampuan iodip dalam menghambat bakteri 

penyebab mastitis. Grafik diameter zona hambat yang 
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menunjukkan perbedaan yang signifikan antar perlakuan 

ditunjukkan pada Gambar 5. 

 
Gambar 5. Rata-rata Diameter Zona Bening pada 

Bakteri S.aureus 

Hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa 

konsentrasi dekok daun sirih merah terkecil yaitu pada 

P1 (10%) dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus  dengan kategori hambatan kuat, 

namun kemampuan  P1 (10%) belum mampu menyamai 

kegunaan dari iodip untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri. Hambatan pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus akan lebih besar seiring dengan lebih besarnya 

konsentrasi dekok daun sirih merah yang digunakan. Hal 

tersebut dikarenakan di dalam daun sirih merah 

mengandung banyak senyawa aktif yang berfungsi 

sebagai anti bakteri seperti minyak atsiri, fenol, alkaloid, 

tannin dan lainnya. Daya anti bakteri minyak atsiri daun 

sirih merah disebabkan oleh adanya senyawa fenol dan 
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turunannya yang dapat mendenaturasi protein sel bakteri. 

Senyawa turunannya adalah kavikol yang memiliki daya 

bakterisida lima kali lebih kuat dibandingkan fenol. 

Kehadiran fenol yang merupakan senyawa toksik 

mengakibatkan struktur tiga dimensi protein terganggu 

dan terbuka menjadi struktur acak tanpa adanya 

kerusakan pada struktur kerangka kovalen (ikatan 

disulfida) (Cowan, 2000). Hal ini menyebabkan rantai 

polipeptida tidak dapat mempertahankan bentuk asalnya 

sehingga menyebabkan kerusakan pada dinding sel, 

dimana dinding sel Staphylococcus aureus hanya terdiri 

dari beberapa lapis peptidoglikan tanpa adanya tiga 

polimer pembungkus yang terletak diluar lapisan 

peptidoglikan yaitu lipoprotein, selaput luar dan 

lipopolisakarida seperti pada bakteri E.coli, sehingga 

selnya akan lebih mudah terdenaturasi oleh bethel phenol 

dan derivatnya yang terkandung dalam dekok daun sirih 

merah sehingga diameter daya hambatnya lebih lebar 

(Jawetz, Melnick, and Adelberg’s, 2007). Deret asam 

amino protein tersebut tetap utuh setelah denaturasi, 

namun aktivitas biologisnya menjadi rusak sehingga 

protein tidak dapat melakukan fungsinya (Pelczar and 

Chan, 2010). 

Berdasarkan uraian diatas, membuktikan bahwa 

daun sirih merah mempunyai peran sebagai anti bakteri 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus dengan 

efektifitas kuat dan sangat kuat karena mengandung 

senyawa zat aktif yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri Staphylococcus aureus. Oleh karena itu, terbukti 



42 

 

bahwa daun sirih merah mempunyai dasar kuat sebagai 

bahan obat alami alternatif untuk mengatasi kejadian 

resistensi bakteri terhadap anti bakteri. 

 

4.2 Uji Daya Hambat Bakteri Escherichia coli 

Hasil uji daya hambat dekok daun sirih merah 

dengan pelarut aquades terhadap pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli pada setiap perlakuan memiliki diameter 

zona hambat yang berbeda. Hasil pengukuran diameter 

zona hambat dekok daun sirih merah tercantum pada 

Tabel 4. 

Tabel 4. Rata-rata zona bening pada bakteri Escherichia 

coli 

Perlakuan Rata-rata ± Sd (mm) 

P0(Iodip) 19,60 ± 2,21
b 

P1 (10%) 13,63 ± 1,80
a 

P2 (15%) 21,94 ± 3,28
b 

P3 (20%) 23,93 ± 1,28
bc 

Keterangan: Superskrip yang berbeda pada kolom yang 

sama menunjukkan perbedaan sangat nyata 

(P0,01). 

Tabel 4 menunjukkan bahwa dekok daun sirih 

merah dengan konsentrasi 20% memiliki diameter zona 

hambat yang paling tinggi, dibandingkan dekok daun 

sirih merah konsentrasi 10% maupun 15%. Grafik 

diameter zona hambat menunujukkan perbedaan yang 
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signifikan antara tiap perlakuan yang digunakan, yang 

ditunjukkan pada Gambar 6. 

 
Gambar 6. Rata-rata Diameter Zona Bening pada 

Bakteri E.coli 

Gambar 6 menunjukkan bahwa konsentrasi 15% 

sudah mampu menyamai kemampuan iodip, oleh karena 

itu dekok daun sirih merah pada P2 dapat digunakan 

sebagai zat anti bakteri alami dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri mastitis. Semakin besar konsentrasi 

yang digunakan maka diameter zona hambat akan 

menjadi lebih tinggi sehingga berpengaruh terhadap 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Hal tersebut 

mungkin dikarenakan adanya perbedaan ketebalan 

dinding sel bakteri non patogen dan patogen yang 

berpengaruh terhadap reaksi yang disebabkan oleh 

senyawa fenolik. Dinding sel bakteri non patogen akan 

mengalami dehidrasi sehingga pori-pori akan mengecil. 

Hal ini menyebabkan daya rembes dinding sel dan fungsi 
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membran menurun, sedangkan pada bakteri patogen lipid 

akan terekstrasi dari dinding sel sehingga pori-pori 

mengembang. Hal ini menyebabkan daya rembes sel dan 

fungsi membran meningkat oleh penyerapan yang tidak 

terkontrol sehingga merusak komponen dinding selnya 

(Pelczar and Chen, 2010). 

Menurut Soeparno (1998) dalam Rahmawati, Edhy 

dan Eko (2015), gangguan pembentukan dinding sel 

disebabkan oleh akumulasi komponen lipofilat pada 

dinding atau membran sel, sehingga menyebabkan 

perubahan komposisi dinding sel. Akumulasi tersebut 

terjadi karena senyawa antimikroba dipengaruhi oleh 

bentuk tak terdisosiasi. Pada konsentrasi rendah molekul-

molekul fenol yang terdapat pada minyak thyme 

kebanyakan berbentuk tak terdisosiasi, lebih hidrofobik, 

dapat mengikat daerah hidrofobik membran protein dan 

dapat melarut baik pada fase lipid dari membran bakteri. 

Reaksi dengan membran sel terjadi karena komponen 

bioaktif dapat menganggu dan mempengaruhi integrasi 

membran sitoplasma yang mengakibatkan kebocoran 

intraseluler sehingga menyebabkan lisis sel, denaturasi 

protein dan menghambat ikatan ATPase pada membran 

sel. Selain itu, cara yang digunakan adalah dengan 

menginaktivasi enzim. Mekanisme tersebut menunjukkan 

kerja enzim akan menganggu dalam mempertahankan 

kelangsungan aktivitas mikroba sehingga mengakibatkan 

enzim akan memerlukan energi dalam jumlah besar 

untuk mempertahankan kelangsungan aktivitasnya. 

Akibatnya energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 
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menjadi berkurang dan aktivitas mikroba menjadi 

terhambat. Pertumbuhan bakteri akan terhenti jika 

kondisi tersebut berlangsung secara terus menerus. 

Khunaifi (2010) menyatakan bahwa didalam sel 

terdapat enzim dan protein yang membantu kelangsungan 

proses-proses metabolisme. Beberapa zat kimia telah 

diketahui dapat mengganggu reaksi biokimia seperti 

logam-logam berat, golongan tembaga, perak dan air 

raksa. Senyawa logam berat lainnya umumnya efektif 

sebagai bahan antimikroba pada konsentrasi yang relatif 

rendah. Logam–logam tersebut akan mengikat gugus 

enzim sulfihidril yang berakibat terhadap perubahan 

protein yang terbentuk. Penghambatan ini dapat 

mengakibatkan terganggunya metabolisme sel. Dinata 

(2008) menambahkan bahwa flavonoid merupakan 

golongan senyawa fenol terbesar di alam yang terdapat 

pada tumbuhan yang mempunyai sifat antimikroba. Cara 

kerja senyawa ini sebagai anti bakteri flavonoid yaitu 

menyebabkan kerusakan struktur protein yang 

terkandung didalam dinding sitoplasma bakteri. 

Flavonoid dapat mengubah sifat fisik dan kimiawi 

sitoplasma yang mengandung protein dan mendenaturasi 

dinding sel bakteri, dengan cara berikatan dengan protein 

melalui ikatan hidrogen. Aktivitas ini akan mengganggu 

fungsi permeabilitas selektif, fungsi pengangkutan aktif, 

dan pengendalian susunan protein (Pelczar and Chen, 

2010). 
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4.3 Mekanisme Daya Kerja Anti bakteri dalam 

Menghambat Pertumbuhan Bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 

 

Mekanisme kerja anti bakteri dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli, ditunjukkan pada Gambar 7. Anti 

bakteri akan bekerja dengan cara mengganggu 

pembentukan dinding sel, bereaksi dengan membran sel, 

menginaktivasi enzim serta menginaktivasi funsi material 

genetic. Anti bakteri atau anti bakteri bekerja membunuh 

bakteri dengan cara menghambat sintesis dinding selnya. 

Proses pembentukan dinding sel, terjadi reaksi 

transpeptidasi yang dikatalis oleh enzim transpeptidase 

dan menghasilkan ikatan silang antara dua rantai 

peptidoglikan. Enzim transpeptidase yang terletak pada 

membrane sitoplasma tersebut dapat mengikat anti 

bakteri sehingga menyebabkan enzim ini tidak mampu 

mengkatalis reaksi transpeptidasi. Dinding sel yang 

terbentuk tidak memiliki ikatan silang dan peptidoglikan 

yang terbentuk tidak sempurna sehingga lebih lemah dan 

mudah terdegradasi. Pada kondisi normal, perbedaan 

tekanan osmotic di dalam sel bakteri gram negative dan 

di lingkungan akan membuat lisis pada sel (Steeve, 

2007). 
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Gambar 7. Mekanisme kerja anti bakteri (Pelczar and 

Chen, 2010) 

Senyawa aktif pada daun sirih merah seperti fenol, 

alkaloid, flavonoid dan tannin memiliki fungsi dan 

kemampuan hampir sama dengan senyawa pada 

antiseptik kimia. Mekanisme kerja fenol sebagai anti 

bakteri yaitu dengan mendenaturasi protein sel. Ikatan 

hydrogen yang terbentuk antar fenol dan protein 

mengakibatkan struktur protein menjadi rusak. Ikatan 

hydrogen tersebut akan mempengaruhi permeabilitas 

dinding sel dan membran sitoplasma sebab keduanya 

tersusun atas protein. Permeabilitas dinding sel dan 

membran sitoplasma yang terganggu dapat menyebabkan 

ketidakseimbangan makromolekul dan ion dalam sel 

sehingga sel menjadi lisis (Pelczar, 2010). Dengan 

adanya denaturasi pada protein sel maka semua aktivitas 
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metabolisme sel dikatalisis oleh enzim sehingga bakteri 

tidak dapat bertahan hidup (Nurrokhman, 2006). Kavikol 

dan kavibetol yang merupakan turunan dari fenol yang 

mempunyai daya anti bakteri lima kali lipat dari fenol 

biasa. 

Mekanisme kerja alkaloid sebagai anti bakteri 

adalah dengan cara mengganggu komponen penyusun 

peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga lapisan dinding 

sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan 

kematian sel. Selain itu alkaloid bekerja dengan 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan dan 

menghambat enzim topoisomerase yang mempunyai 

peran sangat penting dalam proses replikasi, transkripsi, 

dan rekombinasi DNA dengan cara memotong dan 

menyambungkan untai tunggal atau untai ganda DNA 

(Campbell, 2010). 

Mekanisme kerja flavonoid sebagai anti bakteri 

dapat dibagi menjadi tiga yaitu : 1). Menghambat sintesis 

asam nukleat, 2). Menghambat fungsi membran sel dan 

3). Menghambat metabolisme energi. Mekanisme anti 

bakteri flavonoid dalam menghambat sintesis asam 

nukleat adalah cincin A dan B yang memegang peran 

penting dalam proses interkelasi pembentukan DNA dan 

RNA. Letak gugus hidroksil di posisi 2’, 4’ atau 2’, 6’ 

dihidroksilasi pada cincin B dan 5, 7 dihidroksilasi pada 

cincin A berperan penting pada aktivitas anti bakteri 

flavonoid. Hal ini menyebabkan terjadinya kerusakan 

permeabilitas dinding sel bakteri dan lisosom (Ceshnie 

and Lamb, 2005). Kedua, mekanisme anti bakteri 
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flavonoid dengan cara menghambat fungsi membran sel 

yaitu dengan membentuk senyawa kompleks dengan 

protein ekstraseluler sehingga dapat merusak membran 

sel dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler. 

Penelitian lain membuktikan flavonoid mengganggu 

permeabilitas membran sel dan menghambat ikatan 

enzim ATPase dan fosfolipase. Ketiga, mekanisme anti 

bakteri flavonoid dengan cara menghambat metabolism 

energi yaitu dengan menghambat penggunaan oksigen 

oleh bakteri. Flavonoid menghambat sitokrom C 

reduktase sehingga proses metabolism dan biosintesis 

makromolekul terhambat (Ceshnie and Lamb, 2005). 

Kemampuan tannin kemungkinan berkaitan dengan 

kemampuan untuk menginaktivasi adhesin mikroba, 

enzim dan transport protein pembungkus sel. Tannin juga 

membentuk ikatan kompleks dengan polisakarida 

(Cowan, 2000). Ditambahkan oleh Narayana (2010) 

bahwa terdapat pula senyawa pada daun sirih merah yang 

memiliki efek anti bakteri antara lain katekin dan 

saponin. Katekin bekerja dengan cara mendenaturasi 

protein dari bakteri. Protein yang mengalami denaturasi 

akan kehilangan aktivitas fisiologis sehingga tidak dapat 

berfungsi dengan baik. Mekanisme kerja saponin pada 

mikroorganisme adalah berikatan dengan kompleks 

polisakarida pada dinding sel, sehingga dapat merusak 

dinding sel dan bakteri tersebut (Hamid dan Latifah, 

2013). Grafik diameter zona hambat antara S.aureus dan 

E.coli ditunjukkan pada Gambar 8, yang menunjukkan 

masing-masing bakteri dapat menghambat pertumbuhan 
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bakteri penyebab mastitis pada sapi perah. Hal ini 

dikarenakan kekuatan dekok daun sirih merah yang 

digunakan mampu menghambat kinerja bakteri. 

 

 

Gambar 8. Rata-rata Diameter Zona Bening pada 

Bakteri S.aureus dan E.coli 

Tabel respon daya hambatan berdasarkan diameter 

zona hambat yang dihasilkan disajikan dalam Tabel 5. 

Tabel 5, menunjukkan bahwa dalam menentukan 

kategori pertumbuhan, didapat berdasarkan diameter 

zona hambat yang dihasilkan. Diameter zona hambat 

yang dihasilkan oleh dekok daun sirih merah terhadap 

bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli 

dikategorikan Kuat-Sangat Kuat. Kategori tersebut 

didapat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Susanto dkk., (2012) yang menyatakan, apabila diameter 

zona hambat yang dihasilkan ≤ 5 mm maka 

dikategorikan lemah, apabila diameter sekitar 6-10 mm 
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maka dikategorikan sedang, apabila diameter sekitar 11-

20 mm maka dikategorikan kuat, sedangkan apabila 

diameter ≥ 21 mm maka dikategorikan sangat kuat. 

Tabel 5. Respon Hambatan Pertumbuhan Bakteri 

S.aureus dan E.coli 

Perlakuan Rata-rata (mm) 
Respon 

Pertumbuhan 

S.aureus 

P0 
16,30 ± 2,61 Kuat 

P1 
13,90 ± 1,71

 
Kuat 

P2 
19,59 ± 3,14

 
Kuat 

P3 
28,37 ± 1,68

 
Sangat Kuat 

E.coli 

P0 19,60 ± 2,21 Kuat 

P1 
13,63 ± 1,80

 
Kuat 

P2 
21,94 ± 3,28

 
Sangat Kuat 

P3 
23,93 ± 1,28

 
Sangat Kuat 

 

Berdasarkan Tabel 5, dapat dikatakan bahwa 

penggunaan dekok daun sirih merah dikatakan mampu 

untuk menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli. Hal tersebut sesuai dengan 

hipotesis bahwa dekok daun sirih merah mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri S.aureus dan E.coli. 

Analisis perhitungan pada Lampiran 3 diperoleh 

hasil yang berbeda sangat nyata (P0,01). Diperoleh hasil 

bahwa penggunaan dekok daun sirih merah pada P1 
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(10%) pada masing-masing bakteri secara berurutan 

S.aureus dan E.coli yaitu berdiameter 13,90 ± 1,71 mm 

dan 13,63 ± 1,80 mm belum setara dengan penggunan 

iodip (P0) untuk diameter zona hambat pada S.aureus 

sebesar 16,30 ± 2,61 mm dan untuk diameter E.coli 

sebesar 19,60 ± 2,21 mm, sedangkan untuk P2 dan P3 

pada masing-masing bakteri sudah memiliki kemampuan 

untuk menghambat pertumbuhan S.aureus dan E.coli 

lebih tinggi dan sudah mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri setara dengan penggunaan iodip. 

Perbedaan diameter zona hambat yang dihasilkan 

antara bakteri Staphylococcus aureus dan Eschericia coli 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan difusi bahan uji 

pada media, interaksi antar komponen medium, dan 

kondisi lingkungan mikro in vitro. Ditambahkan oleh 

Siswandono dan Soekardjo (2000) bahwa konsentrasi 

suatu bahan yang berfungsi sebagai anti bakteri 

merupakan salah satu faktor penentu besar kecil 

kemampuanya dalam menghambat pertumbuhan mikroba 

yang diuji. Selain itu, ukuran zona hambat dipengaruhi 

oleh mikroorganisme uji (strain dan fisiologi uji bakteri), 

medium kultur, metode uji serta kecepatan difusi zat. 

Jawetz, Melnick, and Adelberg’s (2007) 

menambahkan perbedaan zona hambat dikarenakan 

adanya perbedaan struktur dinding sel antara kedua 

bakteri yang mempengaruhi kerja dekok daun sirih merah 

sebagai senyawa anti bakteri. Data diatas dapat dikatakan 

bahwa dekok daun sirih merah mampu menghambat 

pertumbuhan  S.aureus lebih baik dibandingkan dengan 
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E.coli. Struktur dinding sel bakteri gram positif lebih 

sederhana, yaitu berlapis tunggal dengan kandungan lipid 

yang rendah 1-4%, sehingga memudahkan bahan bioaktif 

masuk ke dalam sel (Hawley, 2003). Ditambahkan oleh 

Sutrisna, Ekowati dan Rahmawati (2013), bahwa pada 

bakteri gram negatif memiliki 3 lapis pada dinding selnya 

(lipoprotein, membran luar fosfolipid dan 

lipopolisakarida) dengan kandungan lipid berkisar 11-

22%. Membran luar fosfolipid tersebut menyebabkan 

komponen kimia yang bersifat anti bakteri sulit 

menembus dinding sel bakteri gram negatif, sehingga 

dinding sel bakteri S.aureus lebih mudah ditembus 

daripada dinding sel bakteri E.coli. Escherichia coli 

memiliki selaput luar yang bersifat menolak molekul 

hidrolifik sekaligus hidrolifik dengan baik, namun 

selaput ini memiliki saluran khusus yang disebut porin, 

yang menyebabkan disfusi pasif senyawa hidrolifik 

dengan berat molekul rendah seperti glukosa, dan asam 

amino, sedangkan molekul dengan berat molekul besar 

seperti molekul anti bakteri termasuk molekul aktif 

dekok daun sirih merah akan mengalami kesulitan 

menembus selaput ini sehingga E.coli  lebih resisten. 

Hasil penelitian Candrasari dkk., (2012), ekstrak etanol 

daun sirih merah telah terbukti mempunyai daya anti 

bakteri terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus dan 

Escherichia coli. Oleh karena itu, penggunaan dekok 

daun sirih merah terhadap pertumbuhan bakteri tersebut 

juga sudah terbukti dan sudah mampu untuk menghambat 

dan menyamai kegunaan iodip sebagai anti bakteri kimia. 
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