
SKRIPSI 

 

DAYA ANTIBAKTERIAL PERASAN BUAH MENGKUDU 

 (Morinda citrofilia) TERHADAP Escherichia coli  

SECARA IN VITRO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oleh  
 

LYLYAN FEBRUNYCA 
SURABAYA – JAWA TIMUR 

 
 

 
 
 

 
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2006 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Daya Antibakterial Perasan Buah Mengkudu ... Lylyan Februnyca



DAYA ANTIBAKTERIAL PERASAN BUAH MENGKUDU  

(Morinda citrofilia) TERHADAP Escherichia coli  

SECARA IN VITRO 

 

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Kedokteran Hewan 

pada 

Fakultas Kedokteran Hewan, Universitas Airlangga 

 

oleh 

        LYLYAN FEBRUNYCA 
__________________________ 

NIM 060012793 

 

 

Menyetujui 

Komisi Pembimbing, 

 

 

 _________________________                               _________________________ 

Rr. Ratih Ratnasari, S.U., Drh                              Julien Soepraptini, S.U., Drh 

       Pembimbing Pertama                                                Pembimbing Kedua 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Daya Antibakterial Perasan Buah Mengkudu ... Lylyan Februnyca



 Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh-sungguh, kami 

berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun kualitasnya dapat 

diajukan sebagai skripsi untuk memperoleh gelar SARJANA KEDOKTERAN 

HEWAN 

Menyetujui 
 

Panitia Penguji, 

 

 
Dr. Susilohadi Widjajanto T., MS., Drh 

Ketua 
 

 
 

     Rahmi Sugihartuti, M.Kes., Drh 
Sekretaris 

 
 
 

       Rr. Ratih Ratnasari, SU., Drh 
                       Anggota 

 
 

Sri Chusniati, MSi., Drh 
Anggota 

 
 
 

        Julien Soepraptini, SU., Drh 
                          Anggota 

Surabaya, 22 Desember 2004 

Fakultas Kedokteran Hewan 

Universitas Airlangga 

Dekan, 
 

 

 
Prof. Dr. Ismudiono, MS., Drh 

NIP. 130 687 297 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Daya Antibakterial Perasan Buah Mengkudu ... Lylyan Februnyca



DAYA ANTIBAKTERIAL PERASAN BUAH MENGKUDU  
(Morinda citrofilia) TERHADAP Escherichia coli 

SECARA IN VITRO 
 
 

Lylyan Februnyca 
 
 

ABSTRAK 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh daya antibakterial 
perasan buah mengkudu dari berbagai konsentrasi terhadap Escherichia coli 
secara in vitro. 
 Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah uji sensitivitas metode 
dilusi untuk menentukan MBC (Minimal Bactericidal Concentration). 
Konsentrasi perasan buah mengkudu yang digunakan adalah 100%-0,195%. 
Inokulat yang digunakan adalah bakteri Escherichia coli strain ATCC (American 
Type Culture Collection) 25922 dan disesuaikan dengan standar Mac. Farland 
no.1.  
 Peubah yang diamati adalah konsentrasi terendah dari perasan buah 
mengkudu yang dapat membunuh bakteri Escherichia coli. Rancangan yang 
digunakan adalah RAL (Rancangan Acak Lengkap) yang terdiri dari 10 perlakuan 
dan tiga ulangan. Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan SPSS 
Windows 10,0 dengan analisis chi kuadrat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBC dari perasan buah mengkudu 
adalah pada konsentrasi 25%, sedangkan pada analisis chi kuadrat menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata (p<0,01) antar 10 perlakuan tersebut. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
1.1.  Latar Belakang 

 Di jaman yang sudah berkembang ini kehidupan manusia pun lebih 

berkembang  seiring berkembangnya teknologi.  Manusia pun mulai menciptakan 

segala sesuatu yang baru, termasuk diantaranya pengobatan.  Telah banyak 

tercipta pengobatan-pengobatan dengan menggunakan teknologi yang modern, 

tetapi meskipun begitu pengobatan alternatif masih banyak dilakukan.  

Pengobatan yang menggunakan tumbuhan maupun hewan ini mulai banyak 

diminati oleh masyarakat luas (Anonimus, 2003). 

 Bila kita menggunakan obat-obat, seperti antibiotika maka lama kelamaan 

obat tersebut tidak akan manjur untuk tubuh kita. Hal ini dapat terjadi karena 

bakteri yang menyerang sudah resisten terhadap obat tersebut, sehingga alternatif 

lain yang harus kita lakukan adalah dengan mengganti obat (Hartono, 1997). 

Pengobatan tradisional ini selain  mempunyai kelebihan juga mempunyai 

kekurangan. Penggunaan obat tradisional ini belum banyak diketahui dan belum 

terdapat ketetapan dalam pemilihan dosis yang efektif, sehingga diperlukan suatu 

penelitian lebih lanjut tentang konsentrasi pemakaian obat tersebut untuk 

mengetahui tingkat keefektifan obat dan tingkat toksisitas terhadap tubuh 

(Anonimus, 2003). 

Penyakit infeksi dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah 

bakteri. Salah satu bakteri yang sering adalah Escherichia coli. Menurut Volk and 

Wheeler (1993) bakteri Escherichia coli  merupakan flora normal di saluran usus 
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manusia dan hewan, tetapi bakteri ini dapat menyebabkan diare. Salah satu jenis 

penyakit yang disebabkan oleh Escherichia coli adalah colibacillosis dan penyakit 

ini bersifat akut pada semua hewan ternak seperti ayam, domba, babi, sapi, dan 

berbagai jenis hewan yang lain, terutama pada hewan yang berumur muda 

(Timoney et al., 1988). 

Pengobatan yang seringkali diberikan adalah antibiotika, walaupun 

pengobatan dengan antibiotika tidak selalu memberikan hasil yang baik (Hartono, 

1997). Penggunaan antibiotika dapat meninggalkan residu pada produk akhir 

hewan tersebut seperti susu, daging dan telur, oleh karena itu diperlukan suatu 

pengobatan lain yang lebih efektif dimana pengobatan tersebut tidak 

meninggalkan  residu dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan 

tanaman sebagai obat. Keuntungan dengan menggunakan tanaman sebagai obat 

antara lain adalah tanaman obat dapat diperoleh tanpa menggunakan resep, dapat 

disiapkan oleh pemakai, murah, tanaman tersebut mudah dibudidayakan di daerah 

pemukiman sehingga mudah diperoleh (Anonimus, 1991). 

Salah satu tanaman yang  dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan alternatif 

tersebut adalah mengkudu. Mengkudu sudah banyak dikenal oleh masyarakat 

sebagai tanaman obat yang dapat menyembuhkan beberapa penyakit. Semua 

bagian dari tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai obat antara lain buah, daun, 

bunga, kulit batang, dan akar  (Bangun dan Sarwono, 2002). 

Di dalam buah mengkudu terdapat suatu zat yang dapat bersifat sebagai 

antibakterial dan antijamur yaitu antrakuinon, acubin, asperuloside,  dan alizarin 

yang sangat penting dalam mengatasi keradangan dan alergi (Anonimus, 2003).  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Daya Antibakterial Perasan Buah Mengkudu ... Lylyan Februnyca



 Berdasarkan hal itu, yaitu bahwa mengkudu mengandung suatu bahan yang 

mampu melawan bakteri, maka peneliti berkeinginan untuk mengetahui 

keefektifan buah mengkudu  sebagai antibakteri terhadap bakteri Escherichia coli.  

Hal ini berpedoman pada penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa buah 

mengkudu dapat digunakan sebagai pengobatan untuk infeksi dari bakteri 

(Hadijanto, 1994). Melihat potensi dari buah mengkudu itu peneliti berkeinginan 

untuk mengetahui kemampuan sifat antibakterinya secara in vitro. 

 

1.2.   Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah  

1. Apakah perasan buah mengkudu dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan 

bakteri Escherichia coli.  

2. Berapakah konsentrasi terendah dari perasan buah mengkudu yang 

mempunyai sifat bakterisidal terhadap bakteri Escherichia coli.  

 

1.3.  Landasan Teori 

Buah mengkudu dapat untuk menyembuhkan kanker, sakit jantung, stroke, 

diabetes, lesu, pembinaan otot, kegemukan (obesitas), tekanan darah tinggi, 

arthritis, nyeri, depresi, alergi, gangguan pencernaan, ganggun pernafasan, sulit 

tidur (insomnia), lemah konsentrasi, peningkatan kesehatan, peningkatan 

kecerdasan, gangguan ginjal dan stress  (Solomon, 1998). 

Buah mengkudu mengandung suatu bahan yaitu acubin, asperuloside, 

alazarin, dan antrakuinon yang mampu melawan bakteri, diantaranya Escherichia 
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coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa. Selain itu bahan tersebut 

juga dapat menghambat perkembangan bakteri yang mematikan, seperti 

Salmonella dan Shigella (Bangun dan Sarwono, 2002). 

Menurut Purbaya (2002) antrakuinon merupakan suatu senyawa yang 

mempunyai sifat sebagai antiradang dan antiseptik dan menurut Karjono (2002) 

bahwa antrakuinon yang terdapat pada buah mengkudu bersifat antiseptik, 

antibakteri dan dapat menyembuhkan infeksi tubuh. 

Kandungan bioaktif yang terdapat dalam perasan buah mengkudu adalah 

antrakuinon yang dapat terbukti sebagai zat antibakteri, damnacanthal yang dapat 

digunakan untuk menumpas sel kanker dan meningkatkan daya tahan tubuh, metil 

asetil ester dapat bermanfaat untuk mematikan bakteri, soranjidol dapat digunakan 

untuk melancarkan keluarnya air seni, morindon dapat digunakan untuk 

melancarkan buang air besar, terpenes dapat bermanfaat untuk meremajakan sel-

sel tubuh, xeronine dapat digunakan untuk mengaktifkan kelenjar tiroid dan timus 

(fungsi kekebalan tubuh), proxeronine yang dapat digunakan untuk 

menyelaraskan kerja sel dalam tubuh, scopoletin yang dapat digunakan untuk 

mengatasi radang dan alergi (Solomon, 1998). 

Bakteri Escherichia coli umumnya tidak menimbulkan penyakit dan 

merupakan flora normal pada usus manusia dan hewan, tetapi bakteri ini dapat 

menjadi patogen  (Volk and Wheeler, 1993). 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan  

1. Untuk mengetahui daya antibakterial perasan buah mengkudu terhadap 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli. 

2. Untuk menentukan konsentrasi terendah dari perasan buah mengkudu yang 

memiliki sifat bakterisidal terhadap bakteri Escherichia coli. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah  

1. Memberikan alternatif pengobatan lain dengan bahan yang mengandung 

antibakterial untuk bakteri Ecsherichia coli.  

2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat dari buah 

mengkudu. 

 

1.6.  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah  

1. Perasan buah mengkudu dapat membunuh bakteri Escherichia coli secara in 

vitro. 

2. Ada perbedaan antara masing-masing konsentrasi perasan buah mengkudu 

yang mempunyai daya bunuh terhadap Escherichia coli. 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Daya Antibakterial Perasan Buah Mengkudu ... Lylyan Februnyca



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1.    Tinjauan Tentang Mengkudu 

2.1.1. Klasifikasi Mengkudu (Morinda citrofilia) 

Klasifikasi mengkudu berdasarkan Anonimus (2003)  

Kingdom : Plantae 

Superdivisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Klas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Rubiales 

Famili  : Rubiaceae 

Genus  : Morinda L. 

Spesies : Morinda citrofilia L. 

 

2.1.2. Nama Lain Dari Mengkudu 

Nama lain mengkudu dibeberapa negara di Hawaii: noni; Tahiti: nonu, nono;  

Australia:  cheese fruit;  Malaysia:  mengkudu besar, mengkudu jantan;  Cina: Ba 

Ji Tian;  Filipina: tumbong-aso (Tagalog), bangkaro (Bidaya), apatot-nga-basit 

(Ilokano);  Thailand:  yo ban;  Inggris: Indian Mulberry, Wild Fig, Noni Apple;  

Fiji disebut Kura  (Bangun dan Sarwono, 2002). 

Nama daerah mengkudu pada  Aceh:  keumudee;  Gayo:  lengkudu;  Alas: 

bangkudu;  Enggano: udu, eru;  Melayu: bengkudu, mengkudu;  Batak:  bengkudu 

(Karo), bangkudu (Tuba), bakudu (Angkola); Roti: manakudu; Nias: makudu; 
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Pamarai (Manduiling);  Lampung: mekudu; Jawa: kudu, cengkudu (Sunda), bentis 

(Kediri), kemudu, pace;  Madura:  kodhuk; Bali: Tibah, wangkudu; Sumba: ai-

kombo, manakudu, bakudu; Banjar: bingkudu, mengkudu; Mentawai: neteu; 

Dayak: manakudu (Ngaju), wangkudu (Ololngmayan), labanau (Otolanum); 

Maluku: bangkudu, mengkudu; Minangkabau: bingkudu, mengkudu; Timor: 

bakulu  (Bangun dan Sarwono, 2002;  Wijayakusuma dkk., 1996). 

 

2.1.3.  Habitat  

Tanaman ini tersebar mulai dari Asia tropis hingga Polynesia, Australia, 

Hawaii, dan juga kepulauan pasifik. Mengkudu ini dapat tumbuh liar di tepi 

pantai, didaerah pegunungan rendah, dan selalu ada disetiap kampung, bahkan 

dikepulauan Karimunjawa populasinya cukup banyak Di Indonesia tanaman ini 

banyak ditemukan di dataran rendah 500-1000 meter diatas permukan laut.  

Penyebarannya banyak terdapat di daerah beriklim lembab dengan curah hujan 

tahunan 1500-3000 mm/tahun  (Bangun dan Sarwono, 2002; Wijayakusuma dkk., 

1996). 

 

2.1.4.  Morfologi Mengkudu 

 Pohon mengkudu merupakan pohon kecil yang selalu berdaun hijau dengan 

tinggi 3-8 meter, berbatang licin dan berbengkok-bengkok, berdahan kaku dan 

kasar,  dan mempunyai akar tunggang yang tertancap dalam. Kulit batang  

berwarna coklat kekuningan atau coklat keabu-abuan, selain itu tanaman ini 
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mempunyai cabang yang banyak dan ranting yang bersegi empat   (Bangun dan 

Sarwono, 2002; Wijayakusuma dkk., 1996 ).   

Daunnya tunggal, bersilang berhadapan, berwarna hijau tua, dengan 

permukaan atas daun licin, tebal, bercahaya. Bentuk daun oval sampai elips 

dengan ujung yang meruncing dan bertangkai.  Panjang daun 10–40 cm dan lebar 

5-17 cm.  Pangkal daunnya  menyempit (berbentuk pasak) dengan tulang daun 

yang menyirip. Daun penumpunya berbentuk bulat telur atau bulan sabit, 

mempunyai tepi yang rata, tidak berbulu, berwarna kekuningan, dan mempunyai 

panjang 1,5 cm dan terletak dibawah karangan bunga yang tumbuh menjadi satu. 

Mempunyai nilai gizi yang tinggi karena mengandung vitamin A (Bangun dan 

Sarwono, 2002; Wijayakusuma dkk., 1996). 

 Bunganya berwarna putih, bergagang 1-4 cm,  dan berbau harum. Kumpulan 

bunga membentuk “bonggol”, dan terdapat pada ketiak daun. Bunga mempunyai 

mahkota yang berbentuk terompet, berambut halus, berwarna putih, dan 

panjangnya bisa mencapai 1,5 cm. Benang sari berjumlah lima helai dan tertancap 

pada mahkota bunga, sedangkan tangkai sari berambut halus, bertajuk sempit dan 

bakal buah tenggelam, berwarna hijau kekuningan. Kepala putik berputing dua. 

Bunga bersilangan lima atau delapan dalam karangan. (Bangun dan Sarwono, 

2002; Wijayakusuma dkk., 1996 ) 

 Kelopak bunga kemudian tumbuh menjadi buah. Buah mengkudu ini 

berbentuk oval atau segitiga memanjang dengan diameter 5-10 cm dan adapula 

yang berbentuk segi lima atau segi enam. Buahnya merupakan buah buni 

majemuk yang berkumpul menjadi satu sebagai buah yang besar. Permukaannya 
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tidak rata berbenjol-benjol dibagi menjadi beberapa bentukan poligonal (bersegi 

banyak) yang berbintik-bintik dan berkutil. Pada saat mentah berwarna hijau dan 

pada saat masak berubah menjadi kuning kotor/kuning keruh, berbau busuk, dan 

jatuh dari pohon. Dagingnya lunak dan bergetah serta berbau khas seperti keju 

busuk. Diduga bau busuk ini terjadi karena terjadi percampuran antara asam 

kaprik dan asam kaproat. Daging buahnya tersusun dari buah-buah batu berbentuk 

piramid, berwarna coklat merah dan mempunyai banyak biji yang berbentuk 

segitiga yang memanjang dan berwarna merah kehitaman dan keras. 

Perkembangbiakan tanaman ini dengan biji yang harus disemaikan terlebih 

dahulu. Tanaman ini cepat tumbuh dan kira-kira pada usia 3-4 tahun sudah dapat 

menghasilkan buah  (Wijayakusuma dkk., 1996; Anonimus, 2003). 

 Biji mengkudu berwarna hitam, mempunyai albumen yang keras, dan ruang 

udara yang tampak jelas. Memiliki daya tumbuh yang tinggi. Perkecambahannya 

terjadi 3-9 minggu kemudian setelah biji disemaikan dan dalam waktu 6 bulan 

tinggi tanaman sudah mencapai 1,2-1,5 meter. Pembungaan dan pembuahan 

dimulai pada saat tahun ketiga dan berlangsung terus-menerus. Umur maksimum 

tanaman lebih dari 25 tahun  (Bangun dan Sarwono, 2002). 

 

2.1.5.  Kandungan dan Manfaat 

 Kandungan bioaktif yang terdapat dalam perasan buah mengkudu adalah 

antrakuinon yang dapat terbukti sebagai zat antibakteri, damnacanthal yang dapat 

digunakan untuk menumpas sel kanker dan meningkatkan daya tahan tubuh, metil 

asetil ester dapat bermanfaat untuk mematikan bakteri, soranjidol dapat digunakan 
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untuk melancarkan keluarnya air seni, morindon dapat digunakan untuk 

melancarkan buang air besar, terpenes dapat bermanfaat untuk meremajakan sel-

sel tubuh, xeronine dapat digunakan untuk mengaktifkan kelenjar tiroid dan timus 

(fungsi kekebalan tubuh), proxeronine yang dapat digunakan untuk 

menyelaraskan kerja sel dalam tubuh, scopoletin yang dapat digunakan untuk 

mengatasi radang dan alergi (Solomon, 1998). Selain itu di dalam buah mengkudu 

juga mengandung vitamin, protein, mineral, enzim, dan asam amino (Bangun dan 

Sarwono, 2002).       
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Gambar 1. Struktur Bangun Antrakuinon 
        (Sumber: Robinson, 1995) 

 
 

 Menurut Anonimus (2003) mengkudu sudah banyak digunakan dibanyak 

negara sebagai pengobatan.  Di Hawaii, daun mengkudu  digunakan sebagai 

pengobatan untuk luka, bisul dan fraktur. Buahnya digunakan juga sebagai obat 

penguat untuk penyakit diabetes, tekanan darah tinggi dan kehilangan nafsu 

makan. Di Malaysia daun mengkudu yang dipanaskan dipergunakan untuk 

mengurangi batuk, nausea, kolik. Di Philipina daun mengkudu ini digunakan 

untuk arthritis.  
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Bagi masyarakat Polinesia daun mengkudu digunakan untuk 

menyembuhkan sakit pegal linu, sakit perut, sakit pinggang karena masuk angin, 

kencing manis, luka nanah, dan tekanan darah tinggi. Buahnya dapat digunakan 

untuk menyembuhkan radang usus, melancarkan urine, batuk, batuk rejan, radang 

amandel, difteri, sakit liver, sariawan, luka akibat pukulan, eksim, tekanan darah 

tinggi,  cacar air, beri-beri, kencing manis, sembelit, kulit kasar, dan ketombe. 

Bunga dipakai untuk mengobati radang selaput mata, kudis, bisul, sakit 

kerongkongan, batuk. Kulit batang digunakan untuk menyembuhkan sakit demam 

malaria, disentri, luka, eksim. Akar digunakan untuk menyembuhkan sakit 

disentri, eksim, dan luka akibat pukulan  (Bangun dan Sarwono, 2002). 

 Di Indonesia mengkudu ini dapat digunakan untuk mengobati berbagai 

penyakit diantaranya diare, radang usus, batuk, TBC, asma, gangguan pernafasan, 

sakit mata, radang mata, radang tenggorokan, gusi bengkak, sariawan, sakit gigi, 

bisul, luka bakar, radang di bawah kulit, lecet, cacat bekas luka, kencing manis, 

tekanan darah tinggi, sakit kepala, ginjal, kandung kemih, radang sendi, patah 

tulang belakang, keseleo, dan juga sebagai minuman kesehatan  (Bangun dan 

Sarwono, 2002). 
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2.2.    Tinjauan Tentang Escherichia coli 

2.2.1   Klasifikasi Escherichia coli 

Klasifikasi Escherichia coli berdasarkan Dwidjoseputro (1998) adalah  

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Protophyta 

Klass  : Schizomycetes 

Ordo  : Eubacteriales 

Subordo : Eubacteriineae 

Famili  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Escherichia 

Spesies : Escherichia coli 

 

2.2.2.  Etiologi 

Bakteri Escherichia coli atau nama lainnya Bacillus coli atau Bacterium 

colli merupakan flora normal dari usus sehingga dinamakan bakteri enteric. 

Escherichia coli berasal dari famili Enterobacteriaceae, dimana nama ini diambil 

dari bahasa Yunani “enterikos”, yang artinya berhubungan dengan usus. Nama 

Escherichia tersebut diambil dari orang yang bernama Escherich, yakni orang 

yang pertama kali mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri ini pada tahun 1885  

(Merchant and Packer, 1971). 
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2.2.3.  Morfologi 

Escherichia coli adalah suatu bakteri gram negatif yang berbentuk batang 

dengan lebar 1,0-1,5 μm dan panjangnya 2,0-6,0 μm. Biasanya bakteri ini pendek, 

batang gemuk dan kadang-kadang filamen panjang dapat terlihat.  Bakteri ini 

dapat bergerak dengan menggunakan peritrichious flagella atau tidak dapat 

bergerak. Tidak pernah membentuk spora  ( Timoney et al, 1988 ). 

Escherichia coli merupakan organisme indikator yang dipakai didalam 

analisis air untuk menguji adanya pencemaran oleh tinja, tetapi penyebarannya 

hanya melalui air yang terkontaminan tinja (Fardiaz, 1992). 

Menurut Gross et al., (1995) suhu minimum untuk pertumbuhan dari 

bakteri Escherichia coli adalah 10oC, sedangkan suhu maksimumnya pada suhu 

45oC dan suhu optimumnya 37oC. 

 

2.2.4.  Struktur Antigen, dan Toksin 

Struktur Antigen dari Escherichia coli terdiri dari O (somatik), K 

(kapsular), H (flagellar) and F (fimbriae). Antigen somatik  merupakan 

lipopolisakarida di alam dan berlokasi di permukaan dinding sel. Kekhususan dari 

antigen ini adalah dibedakan dengan rantai karbohidrat. Antigen Flagellar 

merupakan protein di alam dan antigen kapsular tersusun dari polisakarida. 

Antigen fimbriae merupakan fasilitas tambahan yang bertindak sebagai perlekatan 

untuk permukaan mukosa  (Timoney et al., 1988). 

 Escherichia coli menghasilkan enterotoxin dimana terbagi menjadi heat 

labil (LT) dan heat stabile (ST) yang diproduksi oleh Enterotoxigenic Escherichia 
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coli (ETEC) Hal ini dapat ditunjukkan pada isolat hewan yang mengalami diare.  

Toxin ST dibagi menjadi STa dan STb. STa dapat ditemukan pada 

Enterotoxigenic Escherichia coli dari anak babi, sedangkan STb dapat ditemukan 

pada anak babi yang disapih  (Timoney et al., 1988). 

 

2.2.5. Sifat Biokimiawi dan Karakteristik Perbenihan 

 Escherichia coli dapat tumbuh di semua media umum. Suhu optimum 

yang dibutuhkan untuk tumbuh adalah 37oC, tetapi dapat tumbuh pada suhu yang 

lebih luas.  Merupakan bakteri yang aerob dan anaerobik fakultatif.  Koloni dapat 

tumbuh pada media agar EMBA dengan berwarna hijau metalik.  Pada beberapa 

strain dapat membentuk beta hemolisis pada blood agar  (Timoney et al., 1988). 

 Escherichia coli tidak dapat membentuk gelatin dan tidak menggunakan 

citrat dan dapat membentuk indol, tetapi pada reaksi Voges Proskaeur (VP) 

menunjukkan hasil negatif. Selain itu bakteri ini  dapat memfermentasi glukosa 

dan karbohidrat lain dengan mengubah piruvat menjadi asam laktat. Beberapa 

strain memfermentasi laktosa (Timoney et al., 1988). 

 

2.2.6.  Patogenesis 

 Strain Escherichia coli yang patogen dihubungkan dengan penyakit pada 

usus dan septikemia pada hewan yang baru lahir atau hewan yang masih muda 

dan penyakit saluran pernafasan pada unggas.  Secara normal strain yang tidak 

patogen juga dapat menyebabkan infeksi pada ambing, uterus dan sisi tubuh yang 

lain. Strain Escherichia coli yang dapat menyebabkan enteritis telah 
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diklasifikasikan menjadi Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC), 

Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC), Enteroinvasive Escherichia coli 

(EIEC), dan Attaching and Effacing Escherichia coli  (AEEC)  (Timoney et al., 

1988). 

 Escherichia coli dapat menjadi penyebab utama diare dan pada hewan 

besar Escherichia coli dapat diisolasi dari jaringan atau organ yang terkena 

infeksi. Anak sapi yang terinfeksi Escherichia coli dapat terkena diare yang biasa 

disebut white scour. Pada kenyataannya semua hewan muda  dapat terinfeksi oleh 

bakteri ini, selain itu Escherichia coli dapat menyebabkan pielonefritis, cervicitis, 

cystitis, mastitis, metritis (Schlegel and Schmid, 1994). 

Selain menyerang hewan, Escherichia coli juga dapat menyerang manusia. 

Pada manusia yang terinfeksi Escherichia coli dapat menyebabkan diare, 

peritonitis, kerusakan usus, pembengkakan pankreas, infeksi saluran urogenital, 

pneumonia, dan meningitis  (Merchant and Packer, 1971). 

 

2.2.7.  Penyebaran dan Penularan  

 Escherichia coli selain sebagai flora normal pada usus manusia dan hewan  

terutama di kolon, juga terdapat pada tanah, air, dan debu. Sumber utama dari 

penularan bakteri ini adalah melalui makanan atau melalui minuman. Oleh karena 

itu Escherichia coli dapat masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan melalui 

makanan atau minuman yang tercemar  (Fardiaz, 1992). 
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2.2.8.   Resistensi 

 Menurut Merchant and Packer (1971) bakteri Escherichia coli dapat mati 

pada pemanasan 60oC selama 30 menit, meskipun ada beberapa strain dari 

Escherichia coli yang masih hidup. Selain itu beberapa strain Escherichia coli 

juga ditemukan dapat hidup pada suhu dingin dibawah 0oC atau pada keadaan 

beku dan Escherichia coli relatif peka terhadap pengaruh fisik dan kimia. 

  

2.3.    Tinjauan Tentang Antibakteri 

 Antibakteri merupakan bahan dimana mempunyai sifat untuk 

menghancurkan atau menghentikan pertumbuhan bakteri. Antibakteri ini dapat 

berupa antibiotik atau dapat juga bahan-bahan lain yang mempunyai sifat 

bakteriostat atau bakterisidal. Pada umumnya antibakteri mengeluarkan efek 

bakterisidal ataupun bakteriostat dengan menghambat sintesis dinding sel, 

merusak membran sitoplasma, menghambat biosintesis protein, dan menghambat 

sintesis asam nukleat (Volk and Wheeler, 1993). 

 Jenis bahan antibakterial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu  

fisik yang terdiri dari temperatur tinggi atau rendah, pengeringan, tekanan 

osmotik, radiasi (ultraviolet, gamma); kimia yang meliputi fenol, alkohol, 

detergen, aldehid, halogen (iodium, klor); antibiotik dan kemoterapi yang meliputi 

penisillin, streptomisin, tetrasiklin, dan lain-lain (Pelczar et al.,  1993). 

 Keadaan yang dapat mempengaruhi daya kerja antibakterial adalah 

konsentrasi atau intensitas zat antibakterial, jumlah mikroorganisme, suhu, spesies 
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mikroorganisme, adanya bahan organik, kemasamam/kebasaan (pH)  (Pelczar et 

al., 1993). 

 

2.4.    Tinjauan Tentang Metode Dilusi 

 Metode dilusi ini merupakan metode yang paling akurat untuk 

menentukan kepekaan bakteri. Selain memerlukan waktu yang lama, metode ini 

juga memerlukan keahlian yang cukup.  Metode ini digunakan untuk mengetahui 

MIC ( Minimum Inhibitory Concentration ) dan MBC ( Minimum Bactericidal 

Concentration ). MIC bertujuan untuk mengetahui konsentrasi minimum dari 

suatu larutan antibakterial terhadap hambatan pertumbuhan bakteri tertentu, 

sedangkan MBC mempunyai tujuan untuk mengetahui konsentrasi minimum dari 

suatu larutan antibakterial untuk membunuh bakteri tersebut  (Anonimus, 2002). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

 

3.1.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian tentang daya hambat antibakterial perasan buah mengkudu 

terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli berlangsung dari tanggal 7 Juni 

sampai dengan tanggal 9 Juli 2004.  

Tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah Laboratorium Bakteriologi 

dan Mikologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Surabaya.  

 

3.2.  Materi 

3.2.1. Alat 

Alat-alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah tabung reaksi dan 

raknya, cawan petri,  saringan muslin,  autoclave, pipet pasteur, mikropipet, ose, 

needle, pembakar bunsen,  blender, kapas steril, vortex dan inkubator. 

3.2.2  Bahan 

 Bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah bakteri Escherichia coli 

strain ATCC (American Type Culture Collection) 25922 yang diperoleh dari 

Laboratorium Bakkteriologi dan Mikologi Fakultas kedokteran Hewan 

Universitas Airlangga Surabaya, BHI Broth (Brain Heart Infusion), buah 

mengkudu, aquadest steril, alkohol 96% dan media yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah EMBA (Eosin Metylen Blue Agar) sebagai media 

pertumbuhan dan NA (Nutrient Agar) sebagai media sensitifitas. 
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3.3.  Metode 

Penelitian ini dilakukan secara in vitro dengan menggunakan uji 

sensitivitas metode dilusi dengan menggunakan MBC (Minimal Bactericidal 

Concentration) 

 

3.3.1. Persiapan Penelitian 

3.3.1.1.  Sterilisasi Alat  

 Sebelum melalukan penelitian alat-alat disterilkan terlebih dahulu dengan 

autoclave pada suhu 121oC dengan tekanan 1 atm, kurang lebih selama 15menit. 

3.3.1.2.  Pembuktian Escherichia coli. 

 Lima buah koloni bakteri Escherichia coli yang diperoleh dari isolat 

diambil dengan ose steril kemudian ditanam pada media EMBA (Eosin Metylen 

Blue Agar) dengan cara goresan (streak), setelah itu diinkubasikan pada suhu 

37oC selama 24 jam. Pada media ini nantinya akan terlihat koloni Escherichia coli 

yang berbentuk bulat dan berwarna hijau metalik dengan pusat koloni berwarna 

kehitaman. Kemudian dilakukan pengujian dengan pewarnaan Gram serta uji 

biokimiawi yang meliputi TSIA (Triple Sugar Iron Agar), SIM (Sulfide Indol 

Motility), Simmons Citrate Agar, Urea Agar dan uji gula-gula.  

Pada pewarnaan Gram menunjukkan Gram negatif yang terlihat bentukan 

bakteri batang, sendiri-sendiri, dan berwarna merah. Pada pengujian dengan 

menggunakan TSIA didapatkan hasil pada media miring dan tegak terjadi 

perubahan warna menjadi kuning atau bersifat asam, terbentuk gas yang ditandai 

dengan terangkatnya media, dan tidak terbentuk H2S. Pada pengujian SIM 
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didapatkan cincin indol yang berwarna merah keunguan, tidak terbentuk H2S, dan 

terlihat motilitas. Pada pengujian dengan menggunakan Simmons Citrate Agar 

didapatkan hasil negatif dengan warna tetap hijau, sedangkan pada pengujian 

dengan Urea Agar didapatkan reaksi negatif warna tetap merah muda. Pada uji 

gula-gula yaitu pada glukosa, sukrosa, dan laktosa didapatkan reaksi positif  

dengan berubahnya warna menjadi merah. Berdasarkan hasil diatas, maka koloni 

tersebut dapat digunakan sebagai suspensi bakteri. 

3.3.1.3.  Pembuatan Suspensi Bakteri 

 Pembuatan suspensi bakteri ini dilakukan dengan cara mengambil satu 

koloni bakteri hasil dari pupukan EMBA, kemudian di pupuk kembali pada media 

EMBA dan diinkubasi pada suhu 37oC selama 18 jam. Kemudian koloni hasil 

pupukan diambil sebanyak 4 koloni dan disupensikan dengan 1 ml BHI, dan 

diinkubasi pada suhu 37oC selama 2-5 jam sampai terbentuk kekeruhan yang 

sesuai dengan standar Mac. Farland No. 1.  

3.3.1.4.  Pembuatan Perasan Buah Mengkudu 

Buah mengkudu yang setengah matang  sebanyak  1 buah dipotong kecil-

kecil, diblender kemudian disaring dengan saringan muslin dan didapatkan air 

perasan sebanyak 6 ml.  

3.3.1.5. Pengenceran Perasan Buah Mengkudu  

 Air perasan buah mengkudu diencerkan menggunakan aquadest steril. 

Dalam pembuatan MIC, caranya terlebih dahulu siapkan 10 tabung reaksi dan beri 

nomor satu hingga 10.  Pada tabung nomor satu dan dua masukkan 1 ml air 

perasan mengkudu, kemudian pada tabung nomor dua hingga 10 masukkan 1 ml 
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aquadest steril.  Pada tabung nomor dua aduk hingga homogen, setelah itu diambil 

1 ml dan dimasukkan pada tabung nomor tiga kemudian aduk hingga homogen, 

dari tabung nomor tiga diambil 1 ml dan dimasukkan pada tabung nomor empat 

kemudian aduk hingga homogen, demikian seterusnya hingga tabung nomor 10. 

Dari tabung nomor 10 diambil 1 ml dan dibuang. Adapun perlakuan tersebut 

adalah sebagai berikut :  

P1  =  1 ml perasan buah mengkudu konsentrasi 100% + 1 ml suspensi bakteri  

P2  =  1 ml perasan buah mengkudu konsentrasi 50% + 1 ml suspensi bakteri 

P3  =  1 ml perasan buah mengkudu konsentrasi 25% + 1 ml suspensi bakteri 

P4  =  1 ml perasan buah mengkudu konsentrasi 12,5% + 1 ml suspensi bakteri 

P5  =  1 ml perasan buah mengkudu konsentrasi 6,25% + 1 ml suspensi bakteri 

P6  =  1 ml perasan buah mengkudu konsentrasi 3,125% + 1 ml suspensi bakteri 

P7  =  1 ml perasan buah mengkudu konsentrasi 1,5625% + 1 ml suspensi bakteri 

P8  =  1 ml perasan buah mengkudu konsentrasi 0,781% + 1 ml suspensi bakteri 

P9  =  1 ml perasan buah mengkudu konsentrasi 0,391% + 1 ml suspensi bakteri 

P10 =  1 ml perasan buah mengkudu konsentrasi 0,195% + 1 ml suspensi bakteri 

Setelah itu diinkubasikan pada suhu 37oC selama 24 jam. Cara perlakuan ini 

diulang sebanyak tiga kali.   

 

3.3.2. Pelaksanaan Penelitian 

3.3.2.1.  Untuk Mengetahui MBC (Minimum Bactericidal Concentration) 

Terlebih dahulu disiapkan media Nutrient Agar (NA) steril. Media tersebut 

dibagi menjadi 10. Selanjutnya pada masing-masing tabung MIC diambil 0,025 
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ml dengan menggunakan mikropipet kemudian ditanam pada media sesuai dengan 

nomor. Dan kemudian diinkubasikan pada suhu 37oC selama 24 jam. Setelah itu 

hasil inkubasi diamati untuk menentukan ada tidaknya pertumbuhan bakteri. Hasil 

yang diamati adalah konsentrasi terendah yang tidak didapatkan pertumbuhan 

bakteri  (Bailey and Scoot, 1986).  Penanaman pada media NA ini menggunakan 

metode tetes.  

Cara perlakuan ini diulang sebanyak tiga kali. 

 

3.3.3.  Peubah yang diamati 

 Peubah yang diamati dari penentuan hasil MBC dapat dilakukan dengan 

melihat pertumbuhan bakteri pada media NA (Nutrient Agar) ada tidaknya 

pertumbuhan bakteri pada konsentrasi yang terendah, bila tidak terdapat 

pertumbuhan bakteri dapat dipastikan bahwa zat antibakterial tersebut bersifat 

bakterisidal. 

 

3.3.4.  Rancangan Penelitian dan Analisis Data 

 Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan SPSS Windows 10.0 

dengan chi kuadrat untuk mengetahui signifikansi dari setiap perlakuan (Santoso, 

2000). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 Data yang diperoleh dari hasil  penelitian tentang daya antibakterial 

perasan buah mengkudu ( Morinda citrofilia ) terhadap pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli secara in vitro dengan ulangan sebanyak tiga kali adalah sebagai 

berikut : 

 
Tabel 1. Hasil pengamatan MBC pertumbuhan Escherichia coli akibat pemberian   

perasan buah mengkudu dari berbagai konsentrasi yang berbeda. 
Perlakuan Ulangan 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

I - - - + + + + + + + 
II - - - + + + + + + + 
III - - - + + + + + + + 

% rata-
rata 

Pertum 
buhan 

0% 0 % 0 % 100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

Keterangan : 
P1     =  Perasan buah mengkudu konsentrasi 100% 
P2     =  Perasan buah mengkudu konsentrasi 50% 
P3     =  Perasan buah mengkudu konsentrasi 25% 
P4     =  Perasan buah mengkudu konsentrasi 12,5% 
P5     =  Perasan buah mengkudu konsentrasi 6,25% 
P6     =  Perasan buah mengkudu konsentrasi 3,125% 
P7     =  Perasan buah mengkudu konsentrasi 1,5625% 
P8     =  Perasan buah mengkudu konsentrasi 0,781% 
P9      =  Perasan buah mengkudu konsentrasi 0,391% 
P10    =  Perasan buah mengkudu konsentrasi 0,195% 
+      =  Terjadi pertumbuhan 
- =  Tidak terjadi pertumbuhan 

Dari data hasil penelitian  tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada 

konsentrasi 100%, 50%, dan 25% pertumbuhan bakteri 0% atau bakteri terbunuh 

100%. Jadi dapat diketahui MBC (Minimum Bactericidal Concentration)  dari 

perasan buah mengkudu tersebut adalah  pada konsentrasi 25%. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Daya Antibakterial Perasan Buah Mengkudu ... Lylyan Februnyca



Berdasarkan analisis data dengan menggunakan chi kuadrat dapat 

diketahui bahwa diantara setiap perlakuan terdapat perbedaan yang sangat nyata 

(p<0,01)  (Lihat lampiran 4). 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan secara in vitro dapat diketahui 

bahwa pada konsentrasi 100% sudah mampu membunuh bakteri dan konsentrasi 

terendah yang mampu membunuh bakteri Escherichia coli adalah pada 

konsentrasi 25%, sedangkan dibawah konsentrasi 25%  masih belum mampu 

membunuh bakteri Escherichia coli karena konsentrasinya terlalu rendah sehingga 

hambatan dalam membunuh bakteri Escherichia coli belum tampak nyata. 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan chi kuadrat diketahui 

bahwa antara 10 perlakuan yaitu perlakuan P1 (perasan buah  mengkudu 

konsentrasi 100%), perlakuan P2 (perasan buah mengkudu konsentrasi 50%), 

perlakuan P3 (perasan buah mengkudu konsentrasi 25%), perlakuan  P4 (perasan 

buah mengkudu konsentrasi 12,5%), perlakuan P5 (perasan buah mengkudu 

konsentrasi 6,25%), perlakuan P6 (perasan buah mengkudu konsentrasi 3,125%), 

perlakuan P7 (perasan buah mengkudu konsentrasi 1,5625%),  perlakuan P8 

(perasan buah mengkudu konsentrasi 0,781%), perlakuan P9 (perasan buah 

mengkudu konsentrasi 0,391%), dan perlakuan  P10 (perasan buah mengkudu 

konsentrasi 0,195%) terdapat pengaruh yang sangat nyata (p<0,01) terhadap 

pertumbuhan bakteri Escherichia coli strain 25922. 

Hasil dari penelitian ini berdasarkan tumbuh tidaknya koloni bakteri 

Escherichia coli pada media Nutrient Agar yang dinyatakan dalam bentuk positif 

dan negatif.  Dinyatakan positif apabila terdapat pertumbuhan bakteri, sedangkan 
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dinyatakan negatif apabila pada media Nutrient Agar tidak terjadi pertumbuhan 

bakteri. 

Penelitian ini hanya melihat dari hasil MBC (Minimum Bactericidal 

Concentration) tanpa melihat hasil daripada MIC (Minimum Inhibitory 

Concentration), hal ini dikarenakan hasil dari perasan buah mengkudu yang 

berwarna coklat kemerahan hingga sulit untuk membedakan kekeruhan atau 

kejernihan dari setiap konsentrasi dengan mata telanjang. 

 Menurut Pelczar et al. (1993) hal-hal yang menentukan aktifitas dari 

antibakterial adalah konsentrasi dari zat antibakterial tersebut. Konsentrasi 

tersebut dapat berpengaruh pada kemampuan suatu zat antibakterial dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri (bersifat bakteriostatik) ataukah dapat 

membunuh bakteri (bersifat bakteriosidal). Menurut Katzung (1989)  kerja 

antibakteri dari suatu antiseptik dipengaruhi konsentrasi, suhu, dan waktu. Bila 

konsentrasi tinggi dapat bersifat bakterisid terhadap organisme tertentu. 

 Berdasarkan hasil peelitian yang didapat terjadi perbedaan dalam hal 

pertumbuhan bakteri, perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan 

konsentrasi. Pada konsentrasi yang tinggi, kandungan bahan kimiawi semakin 

banyak maka semakin banyak pula bakteri yang terbunuh (Pelczar et al.,1993).  

Oleh karena itu diperlukan konsentrasi yang tinggi untuk dapat menghambat 

pertumbuhan dari bakteri tersebut (Volk and Wheeler, 1993). 

 Pada buah mengkudu terkandung senyawa yang penting yaitu antrakuinon, 

asam askorbat, skopoletin, damnacanthal, xeronine, proxeronine, saponin dan 

serotonin (Anonimus, 2002).  
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 Di dalam perasan buah mengkudu terkandung antrakuinon yang dapat 

terbukti sebagai zat antibakteri, damnacanthal yang dapat digunakan untuk 

menumpas sel kanker dan meningkatkan daya tahan tubuh, metil asetil ester dapat 

bermanfaat untuk mematikan bakteri, soranjidol dapat digunakan untuk 

melancarkan keluarnya air seni, morindon dapat digunakan untuk melancarkan 

buang air besar, terpenes dapat bermanfaat untuk meremajakan sel-sel tubuh, 

xeronine dapat digunakan untuk mengaktifkan kelenjar tiroid dan timus (fungsi 

kekebalan tubuh), proxeronine yang dapat digunakan untuk menyelaraskan kerja 

sel dalam tubuh, scopoletin yang dapat digunakan untuk mengatasi radang dan 

alergi (Solomon, 1998). 

Skopoletin merupakan senyawa kumarin yang mempunyai efek toksik 

terhadap suatu mikroorganisme, selain itu juga terdapat saponin yang dapat 

menimbulkan busa jika dikocok dalam air dan dapat digunakan sebagai 

antimikroba (Robinson, 1995). Kerusakan pada bakteri Escherichia coli ini 

disebabkan karena buah mengkudu tersebut mengandung senyawa yang disebut 

antrakuinon, acubin, asperuloside, dan alizarin yang dapat berguna sebagai zat 

antibakterial. 

 Antrakuinon dan alizarin merupakan senyawa dari kelompok lipid tak 

tersabunkan. Senyawa ini lebih mudah larut dalam pelarut lemak daripada dalam 

air dan berupa kristal, larut dalam pelarut organik biasa, biasanya berwarna 

merah, tetapi yang lainnya berwarna kuning sampai coklat (Robinson, 1995). Hal 

ini menyebabkan perasan buah mengkudu berwarna coklat kemerahan dan apabila 

perasan buah mengkudu sudah berwarna hitam, maka kandungan antrakuinon 
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pada perasan tersebut sudah hilang atau perasan tersebut sudah tidak berkhasiat 

(Bangun dan Sarwono, 2002). Asperuloside merupakan golongan kumarin yang 

dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisme (Robinson, 1995). 

Antrakuinon mempunyai kemampuan inhibisi kompetitif dengan PABA 

(Para Amino Benzoat Acid) (Anonimus, 2002). Hal ini dapat membuktikan bahwa 

mekanisme kerja antrakuinon sama dengan mekanisme kerja dari antibiotika 

sulfonamida. 

 Pada bakteri PABA memegang peranan sebagai pembantu enzim-enzim 

pernafasan yang nantinya PABA tersebut  akan  digunakan untuk menyusun asam 

folat. Asam folat itu sendiri diperlukan untuk pertumbuhan bakteri dan tidak dapat 

terbentuk, sehingga menyebabkan terganggunya metabolisme dari bakteri dan 

akhirnya menyebabkan bakteri itu terbunuh (Dwidjoseputro, 1998; Gross et al., 

1995).                      
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1.  Kesimpulan 

1. Perasan buah mengkudu dapat membunuh bakteri Escherichia coli 

(bakteriosidal). 

2. MBC (Minimum Bactericidal Concentration) dari perasan buah mengkudu 

adalah pada konsentrasi  25%dan terdapat perbedaan yang sangat nyata antar 

10 perlakuan. 

 

6.2.  Saran 

 Berdasarkan penelitian ini disarankan untuk : 

1. Membandingkan aktivitas perasan buah mengkudu antara buah mengkudu 

mentah, setengah matang, dan matang sebagai antibakterial. 

2. Membandingkan aktivitas antibakterial dari antrakuinon, asperuloside, 

alizarin dan acubin. 
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RINGKASAN 

 

 LYLYAN FEBRUNYCA “Daya Antibakterial Perasan Buah Mengkudu 

(Morinda citrofilia) Terhadap Escherichia coli Secara In Vitro” dibawah 

bimbingan Rr. Ratih Ratnasari, S.U., Drh selaku pembimbing pertama dan Julien 

Soepraptini, S.U., Drh selaku pembimbing kedua. 

 Mengkudu merupakan tanaman yang banyak mengandung senyawa-

senyawa yang bermanfaat sebagai obat. Semua bagian dari mengkudu dapat 

digunakan sebagai obat, oleh karena itu mengkudu sudah banyak digunakan 

masyarakat di Indonesia maupun mancanegara sebagai pengobatan alternatif 

tetapi orang jarang menggunakannya sebagai antibakterial.   

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya antibakterial yaitu dengan 

menggunakan metode dilusi  MBC (Minimal Bactericidal Concentration) dengan 

menggunakan konsentrasi 100%; 50%; 25%; 12,5%; 6,25%; 3,125%; 1,5625%; 

0,781%; 0,391%; 0,159 %. Masing-masing 1 ml perasan buah mengkudu 

ditambahkan 1 ml bakteri yang sudah disesuaikan dengan standar Mac. Farland 

No. 1, kemudian diinkubasikan selama 24 jam dengan suhu 37oC dan setelah itu 

dilihat hasilnya. Perlakuan ini diulang sebanyak 3 kali. 

 Peubah yang diamati adalah tidak ada lagi pertumbuhan bakteri pada 

media NA. Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL)  dan kemudian data yang diperoleh dianalisa dengan 

menggunakan SPSS Windows menggunakan analisis chi kuadrat. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa perasan buah mengkudu memiliki 

MBC adalah pada konsentrasi 25% Berdasarkan analisis data dengan 

menggunakan chi kuadrat dapat diketahui bahwa antara konsentrasi terdapat 

perbedaan yang sangat nyata (p<0,01). 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa perasan buah 

mengkudu mempunyai daya antibakterial terhadap Escherichia coli. Hal ini 

disebabkan karena buah mengkudu mengandung senyawa antrakuinon yang 

mampu memberikan efek antiseptik dan antibakterial. 
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Lampiran 1.  Skema Kerja Penelitian 

 
1 ml perasan                         
buah mengkudu                               1 ml aquadest steril 

2  

                                           

  
                     

5
5

 
                                     
                                                   
                                                            
                                                                                                               dibuang 1 ml                     
                                                             diambil 1 ml                                                                                
                            
 

 
                                                                                
 
 

 
Ditambah dengan 1 ml suspensi bakteri                  

Diinkubasi 37oC selama 24 jam 
        
 
 
     
     

   
                 Ditanam pada Media NA (Nutrient Agar) dengan metode tetes  

  

   
 
   
 

 
 
 
      
        
         

                 Diinkubasi 37oC selama 24  
                   Pengamatan Hasil dari MBC 
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Lampiran 2.  Media yang digunakan dalam penelitian 
 

1. EMBA (Eosin Methylen Blue Agar) 
           Komposisi :     Peptone    10,0     gram 

            Laktosa     10,0     gram 
                       Di-pottasium hidrogen phosphate   2,0     gram 
            Eosine yellowish                0,4     gram  
                       Methylen Blue      0,067 gram 
            Agar     13,5     gram 
            Air suling                 1,0     liter 
 

2. TSIA (Triple Sugar Iron Agar) 
Komposisi : Extract daging  

Yeast extract 
Peptone 
Protease peptone 
Laktose 
Sukrose 
Glukose 
Ferron sulphate 
Sodium chlorida 
Sodium Thyosulphate 
Phenol red 
Agar 
Air suling 

  3,0     gram 
  3,0     gram 
15,0     gram 
  5,0     gram 
10,0     gram 
10,0     gram 
  1,0     gram 
  0,2     gram 
  5,0     gram 
  0,3     gram 
  0,024 gram 
12,0     gram 
  1,0     liter 
 

3. SIM (Sulfide Indol Motility) 
Komposisi : Trypticase peptone 

Thiotone peptone 
Ferrous Amonium Sulfate 
Sodium thiosulfate 
Agar 
Air suling 
 

20,0     gram 
  6,1     gram 
  0,2     gram 
  0,2     gram 
  3,5     gram 
  1,0     liter 
 

4. Urea Agar 
Komposisi : Peptone 

Sodium chlorida                                  
Dextrose 
Pottasium phosphate monobasic 
Urea 
Phenol red   
Agar   
Air suling  

  1,0     gram 
  5,0     gram 
  1,0     gram 
  2,0     gram 
20,0     gram 
  0,012 gram 
15,0     gram 
  1,0     liter 
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5. Gula-gula 
Komposisi : Air peptone 

Gula-gula 
Phenol red 

100,0   ml 
    2,0   gram 
    1      ml 
 

6.   SCA (Simmon Citrate Agar) 
Komposisi : Magnesium sulphate 

Monoamonium phosphate 
Dipotassium phosphate 
Sodium citrate 
Bhromethimol blue 
Agar 
Air suling 

  0,2    gram 
  1,0    gram 
  1,0    gram 
  2,0    gram 
  0,08  gram 
15,0    gram 
  1,0    liter 
 

7. BHI (Brain Heart Infusion) Broth 
Komposisi : Calf brain solids 

Beef heart infusion solids 
Protease peptone 
Dextrose 
Sodium chlorida 
Disodium phosphate 
Air suling 

12,5    gram 
  5,0    gram 
10,0    gram 
  2,0    gram 
  5,0    gram 
  2,5    gram 
  1,0    liter 
 

8. NA (Nutrient Agar) 
Komposisi : Lab-Lemco Powder 

Yeast extract 
Peptone 
Sodium chloride 
Agar 
Air suling 

  1,0   gram 
  2,0   gram 
15,0   gram 
  5,0   gram 
15,0   gram 
  1,0   liter 
 

 
(Sumber: Iman dkk., 2002) 
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Lampiran 3.  Cara Kerja Pembuktian Bakteri  
 
 
1.    Pewarnaan Gram 

Buat sediaan oles dari isolat bakteri pada gelas alas, ditunggu hingga 

kering setelah itu fiksasi di atas api dan kemudian diwarnai dengan gentian 

violet selama 2 menit setelah itu cuci dengan air kran yang mengalir. 

Selanjutnya tuangkan larutan lugol selama 1 menit kemudian cuci dengan 

air kran yang mengalir dan kemudian zat warna dilunturkan  dengan 

menggunakan alkohol aceton dan cuci dengan air kran yang mengalir. 

Selanjutnya tuangkan safranin selama 30 detik kemudian cuci dengan air 

kran yang mengalir dan tunggu  sediaan menjadi  kering. Selanjutnya tetesi 

sediaan dengan minyak emersi dan dilihat di bawah mikroskop dengan 

pembesaran lensa obyektif 100 kali. Tujuan dari pewarnaan ini untuk 

membedakan bakteri-bakteri yang tahan atau tidak tahan terhadap alkohol. 

Hasil yang tampak adalah bakteri berwarna merah dengan morfologi bakteri 

yang berbentuk  batang dan  pendek. Jadi bakteri tersebut termasuk Gram 

negatif. 

2.     SIM 

Tusukkan ose steril yang mengandung bakteri sampai setengah bagian 

dari media kemudian diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. 

Pengamatan dilakukan dengan menambahkan 0,5 ml chloroform dan 0,5 ml 

reagen kovach. Tujuannya adalah untuk mengetahui terbentuknya sulfide, 

indol dan motility (pergerakan bakteri). Hasil yang tampak adalah 

terbentuknya cincin indol yang berwarna merah dan tidak terbentuknya H2S  
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3.      TSIA 

Bakteri diambil  dengan menggunakan needle steril, kemudian 

ditusukkan pada bagian dasar dari media dan digoreskan pada bagian media 

yang miring setelah itu diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. 

Tujuannya untuk membedakan bakteri yang tergolong famili 

Entrobacteriaceae yaitu kemampuannya dalam membentuk asam, gas, dan 

H2S. Hasil yang tampak adalah positif, hal ini ditandai dengan berubahnya 

warna menjadi kuning (asam) pada bagian tegak dan miring dari media dan 

terbentuknya gas dapat ditandai dengan pecahnya media atau terangkatnya 

media. 

4.      Simmons Citrate Agar 

Bakteri diambil  dengan menggunakan ose steril kemudian 

digoreskan pada permukaan miring dari media, kemudian diinkubasi pada 

suhu 37oC selama 24 jam. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan 

bakteri dalam memanfaatkan citrat. Hasil yang tampak adalah negatif, hal 

ini ditandai dengan tidak berubahnya warna media atau media tetap 

berwarna hijau. 

5.       Urea Agar 

Bakteri diambil dengan menggunakan ose steril kemudian 

digoreskan pada permukaan miring dari media, kemudian diinkubasi pada 

suhu 37oC selama 24 jam. Tujuannya adalah untuk mengetahui adanya 

enzim urease dari bakteri. Hasil yang tampak adalah negatif,  hal ini ditandai 

dengan tidak berubahnya warna media atau tetap berwarna merah muda. 
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6.        Gula-gula  (glukosa, sukrosa, laktosa) 

Bakteri diambil dengan menggunakan  ose steril kemudian 

dicelupkan pada media, setelah itu diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 

jam. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan fermentasi bakteri 

terhadap gula-gula. Hasil yang tampak adalah positif, hal ini ditandai 

dengan berubahnya warna media menjadi kuning. 

(Sumber: Iman dkk., 2002) 
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Lampiran 4.  Analisis Chi Kuadrat 
Perlakuan  (Konsentrasi) * Hasil MBC Crosstabulation 

 
Hasil  MBC    

Positif Negatif 
 

Total 
100% Count 

Expected Count 
% within perlakuan (konsentrasi) 
% within Hasil MBC 
% of Total 

0 
2,1 

,0% 
,0% 
,0% 

3 
,9 

100,0% 
33,3% 
10,0% 

3 
3,0 

100,0% 
10,0% 
10,0% 

50% Count 
Expected Count 
% within perlakuan (konsentrasi) 
% within Hasil MBC 
% of Total 

0 
2,1 

,0% 
,0% 
,0% 

3 
,9 

100,0% 
33,3% 
10,0% 

3 
3,0 

100,0% 
10,0% 
10,0% 

25% Count 
Expected Count 
% within perlakuan (konsentrasi) 
% within Hasil MBC 
% of Total 

0 
2,1 

,0% 
,0% 
,0% 

3 
,9 

100,0% 
33,3% 
10,0% 

3 
3,0 

100,0% 
10,0% 
10,0% 

12,5% Count 
Expected Count 
% within perlakuan (konsentrasi) 
% within Hasil MBC 
% of Total 

3 
2,1 

100,0% 
14,3% 
10,0% 

0 
,9 

,0% 
,0% 
,0% 

3 
3,0 

100,0% 
10,0% 
10,0% 

6,25% Count 
Expected Count 
% within perlakuan (konsentrasi) 
% within Hasil MBC 
% of Total 

3 
2,1 

100,0% 
14,3% 
10,0% 

0 
,9 

,0% 
,0% 
,0% 

3 
3,0 

100,0% 
10,0% 
10,0% 

3,125% Count 
Expected Count 
% within perlakuan (konsentrasi) 
% within Hasil MBC 
% of Total 

3 
2,1 

100,0% 
14,3% 
10,0% 

0 
,9 

,0% 
,0% 
,0% 

3 
3,0 

100,0% 
10,0% 
10,0% 

1,563% Count 
Expected Count 
% within perlakuan (konsentrasi) 
% within Hasil MBC 
% of Total 

3 
2,1 

100,0% 
14,3% 
10,0% 

0 
,9 

,0% 
,0% 
,0% 

3 
3,0 

100,0% 
10,0% 
10,0% 

0,781% Count 
Expected Count 
% within perlakuan (konsentrasi) 
% within Hasil MBC 
% of Total 

3 
2,1 

100,0% 
14,3% 
10,0% 

0 
,9 

,0% 
,0% 
,0% 

3 
3,0 

100,0% 
10,0% 
10,0% 

0,391% Count 
Expected Count 
% within perlakuan (konsentrasi) 
% within Hasil MBC 
% of Total 

3 
2,1 

100,0% 
14,3% 
10,0% 

0 
,9 

,0% 
,0% 
,0% 

3 
3,0 

100,0% 
10,0% 
10,0% 

Perlakuan 
(Konsentrasi) 

0,195% Count 
Expected Count 
% within perlakuan (konsentrasi) 
% within Hasil MBC 
% of Total 

3 
2,1 

100,0% 
14,3% 
10,0% 

0 
,9 

,0% 
,0% 
,0% 

3 
3,0 

100,0% 
10,0% 
10,0% 

Total  Count 
Expected Count 
% within perlakuan (konsentrasi) 
% within Hasil MBC 
% of Total 

21 
21,0 

70,0% 
100,0% 
70,0% 

9 
9,0 

30,0% 
100,0% 
30,0% 

30 
30,0 

100,0% 
100,0% 
100,0% 
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Chi-Square Tests 
 
  

Value 
 

df 
Asymph. Sig. 

(2-sided) 
Pearson Chi-Square 
Continuity Correction 
Likehood Ratio 
Linear-by-Linear Association 
N of Valid Cases 

30,000a 

 

36,652 
18,455 

30

9 
 

9 
1

,000 
 

,000 
,000 

a. 20 cells (100,0%) have expected count less than 5.  The minimum  
 expected count is ,90. 
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Lampiran 5.  Gambar-gambar Penelitian  
 
 

         Gambar 1.  Hasil Pembuktian Uji Biokimiawi Bakteri  Escherichia coli 
 
 
 
 

 
                 Gambar 2.  Hasil MBC perasan buah mengkudu ulangan ke-I 
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      Gambar 3. Hasil MBC perasan buah mengkudu ulangan ke-II 

 
    Gambar 4.  Hasil MBC perasan buah mengkudu ulangan ke-III 

 
 
Keterangan 
P1 =  1 ml perasan mengkudu konsentrasi 100%  
P2 =  1 ml perasan mengkudu konsentrasi 50%  
P3 =  1 ml perasan mengkudu konsentrasi 25%  
P4 =  1 ml perasan mengkudu konsentrasi 12,5%  
P5 =  1 ml perasan mengkudu konsentrasi 6,25%  
P6 =  1 ml perasan mengkudu konsentrasi 3,125%  
P7 =  1 ml perasan mengkudu konsentrasi 1,5625%  
P8 =  1 ml perasan mengkudu konsentrasi 0,781%  
P9 =  1 ml perasan mengkudu konsentrasi 0, 391%  
P10        =  1 ml perasan mengkudu konsentrasi 0, 195% 
KK       =  Kontrol Bakteri 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Daya Antibakterial Perasan Buah Mengkudu ... Lylyan Februnyca



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Daya Antibakterial Perasan Buah Mengkudu ... Lylyan Februnyca



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Daya Antibakterial Perasan Buah Mengkudu ... Lylyan Februnyca


	Halaman Judul
	Abstrak
	Kata Pengantar
	Daftar Isi
	Daftar Tabel
	Daftar Gambar
	Daftar Lampiran
	Bab I
	Bab II
	Bab III
	Bab IV
	Bab V
	Ringkasan
	Daftar Pustaka

