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RINGKASAN 

UJI DAYA ANTIBAKTERI KOMBINASI PROBIOTIK (Bifidobacterium 

bifidum dan Lactobacillus acidophilus) DAN INFUS DAUN JAMBU BIJI 

(Psidium guajava) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI 

PENYEBAB DIARE 

 

Ramadhani Fadiah 

Salah satu penyebab diare adalah infeksi bakteri patogen di saluran 

pencernaan. Tjaniadi et al., (2003) menyatakan bahwa di Indonesia dari 2.812 

pasien diare yang disebabkan bakteri dari 1995 hingga 2001 penyebab 

terbanyak adalah Vibrio cholerae, diikuti dengan Shigella spp, Salmonella spp, 

V. Parahaemoliticus, Salmonella typhi, Campylobacter Jejuni, dan Salmonella 

paratyphi A. Berdasarkan data tersebut maka tiga bakteri utama penyebab diare 

di Indonesia adalah E. coli, S. thypimurium, dan V. cholera yang selanjutnya 

digunakan dalam penelitian. Salah satu pencegahan diare dapat dilakukan 

dengan menjaga keseimbangan mikroflora saluran pencernaan dengan 

mengonsumsi produk probiotik. Selain probiotik, terdapat juga tanaman yang 

berkhasiat sebagai antidiare. Diantara banyak tanaman yang bisa dijadikan obat 

alami, daun jambu biji (Psidium guajava) adalah salah satunya. Menurut 

Ajizah (2004) tannin yang menjadi komponen utama daun jambu biji memiliki 

sifat sebagai antibakteri dengan cara mempresipitasi protein dan melalui reaksi 

dengan membran sel, inaktivasi enzim, destruksi atau inaktivasi fungsi materi 

genetik.  Selain tannin, senyawa yang bersifat antibakteri pada daun jambu biji 

adalah flavonoid dan saponin.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas kombinasi 

probiotik (B. bifidum dan L. acidophillus)  dan infus daun jambu biji terhadap 

pertumbuhan E. coli, S. typhimurium dan V. cholerae serta mendapatkan 

perbandingan konsentrasi kombinasi probiotik dan infus daun jambu biji yang 

memiliki aktivitas antidiare yang optimal pada ketiga bakteri tersebut. Uji 

aktivitas antibakteri dilakukan dengan mengkombinasi infus daun jambu biji 

dan susu probiotik (B. bifidum dan L. acidophilus 1:1). Perlakuan berupa 

perbedaan perbandingan kombinasi infus daun jambu biji dan susu probiotik 

meliputi perbandingan 1:9 (infus:susu probiotik), 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3, 

8:2, dan 9:1. Selanjutnya diameter zona hambat diamati dan diukur dengan 

metode difusi agar. Data yang diperoleh dianalisis statistik One-Way ANOVA 

dengan uji Tukey HSD.  
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Hasil uji daya hambat memperlihatkan bahwa kombinasi infus daun 

jambu biji dan susu probiotik (B. bifidum dan L. acidophilus) berpotensi 

sebagai antibakteri terhadap E. coli, S. typhimurium dan V. cholera. Diameter 

zona hambat terbesar terhadap E. coli dan V. cholerae diperoleh dari kombinasi 

infus dan susu probiotik 9:1 yaitu 14,61 ± 0,07mm dan 16,16 ± 0,15mm, 

sedangkan terhadap S. typhimurium diperoleh dari kombinasi 7:3 (infus : susu 

probiotik) dengan diameter zona hambat 11,33 ± 0,35mm. Hasil analisa 

statistik menunjukkan ketiga perbandingan kombinasi yang memberikan 

diameter zona hambat terbesar memberikan hasil yang berbeda bermakna 

dengan seluruh kelompok uji (p<0,05). Hasil Minimum Inhibitor Concentration 

(MIC) dari kombinasi perbandingan 9:1 pada bakteri E. coli dan V. cholera 

masing-masing 12% (v/v) dan 25% (v/v). Hasil MIC dari kombinasi 

perbandingan 7:3 pada bakteri  S. typhimurium sebesar 25% (v/v). 

Berdasarkan hasil penelitian, kombinasi infus daun jambu biji dan 

susu probiotik (B. bifidum dan L. acidophilus 1:1) dapat digunakan sebagai 

antidiare pada bakteri E.coli, V. cholera dan S. typhimurium dengan aktivitas 

terbesar pada perbandingan 9:1 untuk E.coli, V. cholera dan 7:3 untuk S. 

typhimurium. 
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