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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antimikroba ekstrak 

etil asetat Dumortiera hirsuta pada berbagai konsentrasi terhadap bakteri gram 

negatif Escherichia coli ATCC 25922, bakteri gram positif Staphylococcus aureus

ATCC 25923 dan kapang Candida albicans ATCC 10231 dengan cara uji difusi 

dan uji dilusi. Penelitian ini terdiri atas tiga tahapan, yaitu ekstraksi, skrining 

fitokimia dan uji aktivitas antimikroba. Pengamatan aktivitas antimikroba

dilakukan dengan mengukur diameter zona hambat (halo) untuk uji difusi dan 

menghitung jumlah koloni (TPC) untuk mengetahui nilai MIC dan MBC/MFC 

pada uji dilusi. 

4.1.1 Ekstraksi lumut hati D. hirsuta

Lumut hati D. hirsuta dikeringkan pada suhu kamar, kemudian dipotong 

menjadi bagian yang lebih kecil dengan tujuan agar diperoleh luas permukaan 

yang lebih besar sehingga mempercepat proses pelarutan (Bernasconi et al., 

1995). Serbuk kering D. hirsuta diekstraksi dengan cara maserasi (perendaman) 

menggunakan pelarut etil asetat. Etil asetat merupakan pelarut semi polar dan 

dapat  melarutkan senyawa semipolar pada dinding sel seperti aglikon flavonoid 

(Harbone, 1987). Penggunaan pelarut etil asetat diharapkan agar kandungan zat 

aktif pada D. hirsuta yang bersifat semipolar akan terbawa masuk ke dalam 

ekstrak etil asetat, dengan demikian akan diperoleh senyawa kimia yang bersifat 
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semipolar serta mempunyai aktivitas sebagai antimikroba. Proses maserasi serbuk  

D. hirsuta dilakukan sebanyak 3 tahap dengan masing – masing tahap selama 3 x 

24 jam. Setiap tahap ekstrak disaring dan diganti dengan pelarut etil asetat yang 

baru. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil ekstraksi serta efisiensi

penggunaan pelarut (Rakhmawati, 2008). Hasil ekstrak kemudian disaring dengan 

corong Buchner dan kemudian diuapkan pada suhu kamar sampai semua 

pelarutnya menguap, seperti tampak pada gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1. Hasil maserasi lumut hati D. hirsuta dengan pelarut etil asetat

Dari 20 gram serbuk D. hirsuta dilarutkan dalam 900 ml etil asetat, 

didapatkan hasil ekstrak sebanyak 1 gram. Hasil ekstraksi lumut hati D. hirsuta 

dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1. Hasil ekstraksi lumut hati D. hirsuta 

Maserasi 
ke

serbuk (gr)
gelas beaker

(gr)
gelas beaker + 

ekstrak (gr)
ekstrak (gr)

1 20 181,5 182,2 0,7
2 20 237,6 237,7 0,1
3 20 181,5 181,7 0,2

Jumlah 1,0
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4.1.2 Skrining fitokimia ekstrak etil asetat D. hirsuta

Uji skrining fitokimia dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa 

antimikroba yang terdapat dalam ekstrak etil asetat lumut hati D. hirsuta. Dalam 

hal ini dilakukan uji terhadap adanya senyawa flavonoid, alkaloid, steroid dan 

terpenoid. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil positif adanya senyawa 

flavonoid yang ditandai warna hijau pada uji Willstater-sianidin dan senyawa 

alkaloid yang ditandai warna putih pada pereaksi Meyer, warna cokelat 

kemerahan pada pereaksi Dragendorff dan Wagner (Kristanti et al., 2008). Pada 

uji steroid juga terlihat hasil positif dengan ditandai perubahan warna hijau pada 

pereaksi Lieberman Burchard dan menunjukkan hasil negatif adanya senyawa 

terpenoid karena hasil tidak menunjukkan warna merah atau ungu (Harborne, 

1987).

Tabel 4.2. Hasil uji skrining fitokimia ekstrak D. hirsuta

Golongan 
senyawa

Pereaksi

HCL pekat Dragendorrf Meyer Wagner
Lieberman 
Burchard

Flavonoid +
Alkaloid + + +
Steroid +

Terpenoid -
Keterangan : (+) Menunjukkan hasil yang positif

         ( - ) Menunjukkan hasil yang negatif
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Gambar 4.2. Hasil uji skrining fitokimia ekstrak D. hirsuta; (a) uji flavonoid , dan 
(b) uji alkaloid dengan perekasi Dragendorff, Meyer dan Wagner (c) 
uji steroid/terpenoid dengan pereaksi Lieberman Buchard

4.1.3 Aktivitas antimikroba metode cakram kertas (disc diffusion method)

Hasil ekstrak lumut hati D. hirsuta kemudian diujikan pada mikroba 

E.coli, S. aureus dan C. albicans dengan menggunakan 8 konsentrasi, yaitu 0 

ppm, 2.500 ppm, 5.000 ppm, 10.000 ppm, 20.000 ppm, 40.000 ppm, 60.000 ppm, 

80.000 ppm. Pembuatan berbagai konsentrasi dengan cara membuat larutan induk,

yaitu sebanyak 80 mg ekstrak D. hirsuta dilarutkan dalam 1 ml DMSO 20%. 

Kemudian dilakukan pengenceran dengan menambahkan aquades sesuai 

konsentrasi yang dibutuhkan dengan menggunkan rumus V1.N1=V2.N2. DMSO 

(Dimetyl Sulfoxide) berfungsi melarutkan ekstrak juga sebagai larutan kontrol.

Gambar 4.3. Berbagai konsentrasi ekstrak etil asetat D. hirsuta

(a(a) (b) (c)
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Hasil uji difusi ekstrak D. hirsuta dengan berbagai konsentrasi terhadap 

pertumbuhan mikroba E. coli, S. aureus dan C. albicans dapat dilihat pada tabel 

4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3. Diameter daerah penghambatan pertumbuhan mikroba uji pada 
berbagai konsentrasi ekstrak D. hirsuta

Mikroba Ulangan
Diameter daerah penghambatan

0 2.500 5.000 10.000 20.000 40.000 60.000 80.000

E. coli

1 6,30 6,00 7,90 7,20 7,60 8,00 7,70 7,80
2 7,80 6,00 7,70 7,30 7,60 7,20 7,40 8,60
3 6,70 6,00 9,15 7,20 8,50 7,80 7,40 8,00

Rerata 6,93 6,00 8,25 7,23 7,90 7,67 7,50 8,13
Sd 0,35 0,00 0,79 0,60 0,52 0,42 0,17 0,42

S. aureus

1 6,30 8,55 8,60 8,85 10,25 10,75 10,30 8,30
2 6,45 7,80 8,80 9,00 8,70 10,20 9,60 8,00
3 6,50 7,00 8,30 10,00 10,10 11,30 8,70 7,70

Rerata 6,41 7,78 8,56 9,28 9,68 10,75 9,53 8,00
Sd 0,10 0,78 0,25 0,63 0,85 0,55 0,80 0,30

C. albicans

1 7,20 7,95 7,20 9,75 7,05 8,60 9,00 10,00
2 7,10 8,10 9,20 11,25 7,00 9,40 8,40 8,60
3 7,30 8,30 8,40 9,55 7,10 10,60 13,35 8,30

Rerata 7,20 8,12 8,26 10,18 7,05 9,53 10,25 8,97
Sd 0,10 0,18 1,01 0,93 0,05 1,01 2,70 0,91

Keterangan :
Diameter cakram kertas : 6 mm
0 ppm : berisi DMSO 20% dengan tanpa penambahan ekstrak

D. hirsuta (kontrol)
Sd : standar deviasi

Hasil penghambatan tertinggi pada masing-masing mikroba, yaitu pada 

E. coli terdapat pada konsentrasi 5000 ppm, pada S. aureus terdapat pada 

konsentrasi 40.000 ppm dan C. albicans terdapat pada konsentrasi 60.000 ppm. 

Sedangkan nilai rata-rata diameter penghambatan terkecil E. coli terletak pada 

konsentrasi 2500 ppm, S. aureus terletak pada konsentrasi 0 ppm dan C. albicans

terletak pada konsentrasi 20.000 ppm. 
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Gambar 4.4. Diagram batang zona hambat pertumbuhan E. coli, S. aureus dan 
C. albicans dengan berbagai konsentrasi ekstrak D. hirsuta

Pada gambar 4.4 di atas dapat diketahui bahwa konsentrasi ekstrak etil 

asetat D. hirsuta berpengaruh terhadap diameter daerah penghambatan 

pertumbuhan mikroba uji. Hal ini ditunjukkan dengan semakin besarnya 

konsentrasi ekstrak D. hirsuta maka semakin besar pula rata - rata diameter 

penghambatan yang terbentuk di sekitar kertas cakram. Sel – sel mikroba akan 

semakin banyak yang terbunuh jika konsentrasi zat antimikroba lebih tinggi 

(Pelczar dan Chan, 1988). 

Kontrol Zona hambat terkecil Zona hambat terbesar

E. coli 0 ppm E. coli 2500 ppm E. coli 5000 ppm
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S. aureus 0 ppm S. aureus 2500 ppm S. aureus 40.000 ppm

C. albicans 0 ppm C. albicans 20.000 ppm C. albicans 60.000 ppm

Keterangan : Tanda panah  menunjukkan daerah penghambatan mikroba

Gambar 4.5. Hasil pengamatan diameter daerah penghambatan pada mikroba 
E. coli, S. aureus dan C. albicans

Dari hasil gambar 4.5 di atas terlihat bahwa setiap mikroba memiliki 

respon penghambatan yang berbeda. Hal ini menunjukkan kemampuan ekstrak

etil asetat D. hirsuta dalam menghambat berbagai jenis mikroba uji. Hasil uji 

aktivitas antimikroba terhadap S. aureus memiliki rata-rata diameter 

penghambatan yang lebih besar daripada E coli. dan C. albicans.

Hasil perbedaan konsentrasi ekstrak terhadap besarnya diameter daerah 

penghambatan dipertegas oleh data uji statistik menggunakan SPSS 16.0. 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test, diketahui hasil data berdistribusi normal. Selanjutnya, dianalisis

menggunakan uji ANOVA dua arah dengan tingkat kepercayaan 95% (α=0,05). 
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Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa p (E. coli =0,001) < α (0,05), p (S. 

aureus =0,000) < α (0,05) dan p ( C. albicans = 0,021)< α (0,05) (lampiran 3). Hal 

ini dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak atau H1 diterima, artinya ada pengaruh 

perbedaan konsentrasi esktrak D. hirsuta terhadap diameter daerah penghambatan 

pertumbuhan E. coli, S. aureus dan C. albicans.

Untuk mengetahui beda nyata antar perlakuan dilakukan analisis data 

dengan uji LSD untuk data S. aureus yang homogen, yaitu p > α  (0,213>0,05). 

Untuk data yang tidak homogen digunakan uji Games-Howell (Field, 2009), yaitu 

untuk data E. coli dan C. albicans dimana p E. coli  <α (0,006 < 0,05)  dan p C. 

albicans <α (0,01<0,05). Nilai signifikansi pada penelitian ini adalah apabila 

variabel yang dianalisis memiliki nilai p>0,05 (lampiran 3).

Tabel 4.4. Hasil uji Games-Howell antar konsentrasi ekstrak D. hirsuta terhadap 
pertumbuhan E. coli

konsentrasi 0 ppm
2500 
ppm

5000 
ppm

10.000 
ppm

20.000 
ppm

40.000 
ppm

60.000 
ppm

80.000 
ppm

0 ppm TS TS TS TS TS TS TS
2500 ppm TS TS S TS TS S TS
5000 ppm TS TS TS TS TS TS TS

10.000 ppm TS S TS TS TS TS TS
20.000 ppm TS TS TS TS TS TS TS
40.000 ppm TS TS TS TS TS TS TS
60.000 ppm TS S TS TS TS TS TS
80.000 ppm TS TS TS TS TS TS TS

     Keterangan :
     S : Signifikan
     TS : Tidak signifikan

Berdasarkan uji Games-Howell E. coli diatas dapat diketahui bahwa beda 

nyata antar masing – masing perlakuan tidak signifikan. Namun, pada konsentrasi   

10.000 ppm dan 60.000 ppm terjadi peningkatan diameter zona hambat yang 
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signifikan terhadap konsentrasi 2500 ppm. Sehingga konsentrasi 10.000 ppm dan 

60.000 ppm merupakan konsentrasi yang lebih baik dalam menghambat mikroba 

uji. 

Tabel 4.5. Hasil uji LSD antar konsentrasi ekstrak D. hirsuta terhadap 
pertumbuhan S. aureus

Konsentrasi 0 ppm
2500 
ppm

5000 
ppm

10.000 
ppm

20.000 
ppm

40.000 
ppm

60.000 
ppm

80.000 
ppm

0 ppm S S S S S S S
2500 ppm S TS S S S S TS
5000 ppm S TS TS S S TS TS

10.000 ppm S S TS TS S TS S
20.000 ppm S S S TS S TS S
40.000 ppm S S S S S S S
60.000 ppm S S TS TS TS S S
80.000 ppm S TS TS S S S S

     Keterangan :
     S :Signifikan
     TS :Tidak signifikan

Berdasarkan uji LSD S. aureus diatas dapat diketahui beda nyata antar 

perlakuan. Pada konsentrasi 2500 ppm ekstrak D. hirsuta menunjukkan perbedaan 

signifikan terhadap kontrol, sehingga pada konsentrasi tersebut sudah mulai 

menghambat pertumbuhan S. aureus. Pada kisaran konsentrasi antara 0 ppm dan 

2500 ppm diduga terdapat nilai MIC ekstrak etil asetat D. hirsuta   terhadap 

S. aureus.
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Tabel 4.6. Hasil uji Games-Howell antar konsentrasi ekstrak D. hirsuta terhadap 
pertumbuhan C. albicans

konsentrasi 0 ppm
2500 
ppm

5000 
ppm

10.000 
ppm

20.000 
ppm

40.000 
ppm

60.000 
ppm

80.000 
ppm

0 ppm S TS TS TS TS TS TS
2500 ppm S TS TS S TS TS TS
5000 ppm TS TS TS TS TS TS TS

10.000 ppm TS TS TS TS TS TS TS
20.000 ppm TS S TS TS TS TS TS
40.000 ppm TS TS TS TS TS TS TS
60.000 ppm TS TS TS TS TS TS TS
80.000 ppm TS TS TS TS TS TS TS

    Keterangan :
     S :Signifikan
    TS :Tidak signifikan

Berdasarkan uji Games-Howell C. albicans di atas dapat diketahui beda 

nyata antar perlakuan. Pada konsentrasi 2500 ppm ekstrak D. hirsuta

menunjukkan perbedaan signifikan terhadap kontrol, sehingga pada konsentrasi 

tersebut sudah mulai menghambat pertumbuhan C. albicans. Dan pada 

konsentrasi 20.000 ppm juga menunjukkan perbedaan signifikan terhadap 2500 

ppm yaitu daerah hambat mengalami penurunan. Pada kisaran konsentrasi antara 

0 ppm dan 2500 ppm  diduga  terdapat  nilai  MIC  ekstrak  etil  asetat D. hirsuta   

terhadap C. albicans.

4.1.4 Aktivitas antimikroba metode pengenceran dalam tabung (tube 

dilution method)

Metode pengenceran dalam tabung dilakukan untuk mengetahui nilai MIC 

(Minimal Inhibitory Concentration) melalui uji dilusi. Pada penelitian ini, 

konsentrasi ekstrak etil asetat yang diujikan pada E. coli adalah 0 ppm, 250 ppm, 

500 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm, 2000 ppm, 2500 ppm, 5000 ppm, sedangkan 

untuk S. aureus dan C. albicans adalah 0 ppm, 250 ppm, 500 ppm, 750 ppm, 1000 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Respon Ekstrak Etil Asetat Lumut Hati 
(Dumortiera hirsuta) sebagai Antimikroba terhadap Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus dan Candida albicans

Muhimatus Sa’diyah



48

ppm, 1500 ppm, 2000 ppm, 2500 ppm. Suspensi kultur mikroba dengan berbagai 

konsentrasi ekstrak D. hirsuta pada uji dilusi dapat dilihat pada gambar (gambar 

4.6, gambar 4.7 dan gambar 4.8).

Gambar 4.6. Suspensi kultur uji dilusi E. coli

Gambar 4.7. Suspensi kultur uji dilusi S. aureus

Gambar 4.8. Suspensi kultur uji dilusi C. albicans

Penentuan nilai MIC diawali dengan pengamatan secara visual, yaitu pada 

tabung kultur yang terlihat jernih dari deretan tabung uji dilusi dengan konsentrasi 

yang terendah. Kemudian dilakukan pencawanan untuk mengetahui pertumbuhan 
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mikroba. Namun, pada penelitian ini tidak dilakukan pengamatan secara visual 

karena esktrak D. hirsuta merupakan ekstrak yang berwarna hijau keruh sehingga 

sulit membedakan kekeruhan kultur uji yang disebabkan warna ekstrak atau hasil 

pertumbuhan mikroba uji.  Pencawanan dilakukan pada ketiga konsentrasi yang 

terendah, yaitu 104, 105 dan 106. Setelah itu dilakukan pengamatan pertumbuhan 

mikroba dengan metode TPC (Total Plate Count), sehingga dapat diketahui 

penurunan jumlah koloni bakteri terhadap kontrol. Hasil pengamatan uji dilusi 

secara kuantitatif dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut ini :

Tabel 4.7.Nilai log TPC (Total Plate Count) kultur mikroba uji E. coli, S. aureus

dan C. albicans pada berbagai kosentrasi ekstrak D. hirsuta

Mikroba uji
Konsentrasi 

ekstrak (ppm)
Jumlah sel 
(CFU/ml)

Nilai Log TPC

E. coli

0 24,4x 107 8,387
250 18,1 x 106 7,258
500 15,0 x 105 6,176

1000 26,7 x 106 7,427
1500 10,0x 105 6
2000 3,0 x 105 5,477
2500 24,2 x 106 7,384
5000 75,3 x 106 7,877

S. aureus

0 12,16 x 106 7,085
250 16,06 x 106 7,206
500 20,8 x 105 6,318
750 52,0 x 105 6,716

1000 67,2 x 105 6,827
1500 40,0 x 105 6,602
2000 5,6 x 105 5,748
2500 56 x 105 6,748

C. albicans

0 43,0 x 107 8,633
250 51,0 x 105 6,708
500 21,0x 105 6,322
750 5,0 x 105 5,699

1000 4,0 x 105 5,602
1500 36,0 x 105 6,556
2000 11,0 x 106 7,041
2500 78,0 x 105 6,892
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Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat diketahui jumlah koloni dengan 

perhitungan TPC (Total Plate Count) mikroba uji pada berbagai konsentrasi 

ekstrak etil asetat D. hirsuta. Penurunan jumlah koloni E. coli paling signifikan 

terdapat pada konsentrasi 2000 ppm yaitu jumlah koloni 3,0 x 105  CFU/ml, 

dimana penurunan log koloni sebesar 34, 7% dari jumlah log awal koloni. Pada 

bakteri S. aureus, penurunan jumlah koloni paling signifikan pada konsentrasi 

2000 ppm, yaitu jumlah koloni 5,6 x 105 CFU/ml dengan penurunan log koloni 

sebesar 18,9% dari jumlah log awal koloni. Sedangkan penurunan paling 

signifikan jumlah koloni C. albicans terdapat pada konsentrasi 1000 ppm yaitu 4 x 

105 CFU/ml, dengan penurunan log koloni sebesar 35, 1% dari jumlah log awal

koloni. 

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis skrining fitokimia ekstrak D. hirsuta

Pada penelitian ini dilakukan ekstraksi dengan cara maserasi

menggunakan pelarut etil asetat yang bersifat semipolar, sehingga mampu 

mengikat beberapa senyawa bioaktif yang bersifat semipolar dalam tumbuhan. 

Dari hasil uji skrining fitokimia  diperoleh  bahwa dalam ekstrak etil asetat 

D. hirsuta mengandung metabolit sekunder flavonoid, alkaloid dan steroid. 

Flavonoid merupakan golongan terbesar senyawa fenol alam. Flavonoid 

terdapat dalam tumbuhan sebagai campuran, jarang sekali dijumpai hanya 

flavonoid tunggal dalam jaringan tumbuhan (Harborne, 1987). Kebanyakan 

flavonoid merupakan senyawa berwarna kuning dan berperan pada warna kuning 

bunga dan buah, dimana flavonoid ini sebagai glikosida. Kebanyakan flavonoid 
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merupakan senyawa antioksidan yang poten. Beberapa flavonoid mempunyai sifat 

antiinflamasi, antihepatoksik, antitumor, antimikroba, dan antivirus. Beberapa 

obat tradisional dan tanaman obat mengandung flavonoid sebagai senyawa 

bioaktif (Sarker dan Nahar, 2009). Asakawa et al. (2000) melaporkan lumut hati 

Marchantia polymorpha memiliki sifat antibakteri karena mengandung senyawa 

fenolik sederhana.

Alkaloid merupakan kelompok metabolit sekunder alami, mengandung 

nitrogen aktif yang secara farmakologis berasal dari tanaman, mikroba, atau 

hewan. Alkaloid bersifat basa dan membentuk garam yang larut air dengan asam –

asam mineral (Sarker dan Nahar, 2009). Alkaloid tersebar luas di dunia tumbuhan, 

berbagai perkiraan menyatakan bahwa persentase jenis tumbuhan yang 

mengandung alkaloid terletak dalam rentang 15 – 30 %. Senyawa ini berupa 

senyawa padat berbentuk kristal tidak berwarna. Beberapa alkaloid berupa cairan, 

sedangkan alkaloid yang berwarna langka. Alkaloid telah dikenal selama 

bertahun-tahun dan telah menarik perhatian terutama karena pengaruh 

fisiologinya terhadap binatang menyusui dan pemakaiannya di bidang farmasi, 

tapi fungsinya dalam tumbuhan belum diketahui. Senyawa ini merupakan 

senyawa pahit yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri  (Robinson, 1995).

Steroid memiliki sejumlah karbon-hidrogen sehingga bersifat non-polar. 

Steroid larut dalam pelarut-pelarut organik non polar seperti eter, kloroform, 

aseton, benzene, dan secara umum tidak larut dalam air disebabkan oleh 

komponen hidrokarbonnya yang signifikan. Meskipun demikian, dengan

meningkatnya jumlah hidroksil atau gugus fungsional polar lainnya pada kerangka 
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steroid, membuat kelarutan steroid dalam pelarut polar menjadi meningkat (Sarker 

dan Nahar, 2009). Steroid sebagian bersifat nonpolar hingga semipolar, hanya 

terekstrak dalam pelarut heksan dan etil asetat sehingga dalam proses isolasi dapat 

menggunakan pelarut yang bersifat nonpolar dan semipolar (Robinson, 2000 

dalam Fadhilla, 2010).

4.2.2 Aktivitas antimikroba ekstrak D. hirsuta terhadap bakteri E. coli, S.

aureus dan C. albicans 

Pada umumnya semakin besar konsentrasi ekstrak yang diberikan pada 

mikroba uji, semakin besar pula aktivitasnya dalam menghambat pertumbuhan 

mikroba. Suatu senyawa antimikroba tidak memiliki aktivitas yang sama terhadap 

bakteri, fungi, virus dan mikroba lainnya (Pelczar dan Chan, 1988), namun pada 

penelitian ini naiknya konsentrasi ekstrak D. hirsuta tidak selalu diikuti dengan 

besarnya diameter zona hambat. Hal ini karena ekstrak yang digunakan 

merupakan ekstrak kasar yang kelarutan senyawanya belum maksimal, sehingga 

aktivitasnya tidak maksimal pula (Dewi, 2010). Sehingga masih banyak senyawa 

lain yang mempengaruhi kemampuannya untuk menghambat pertumbuhan  

bakteri. Di sisi lain aktivitas kerja gabungan dari beberapa senyawa antibakteri 

dapat juga kurang efektif dibandingkan dengan daya kerja masing-masing 

senyawa (Kusumaningrum et al., 2003).

Pada penelitian ini, zona hambat terbesar pada  E. coli sebesar 

(8,25 0,79)mm, pada S. aureus sebesar (10,75 0,55)mm dan pada C. albicans

sebesar (10,25 2,70)mm. Besarnya zona hambat menunjukkan bahwa ekstrak 
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etil asetat D. hirsuta termasuk dalam kategori daya hambat sedang terhadap 

bakteri   gram   negatif E. coli,   bakteri   gram    positif S. aureus   dan   kapang 

C. albicans. Penentuan kriteria ini berdasarkan ketentuan kekuatan daya 

antibakteri yaitu daerah hambatan 20 mm atau lebih termasuk sangat kuat, daerah 

hambatan 10-20 mm kategori kuat, daerah hambatan 5-10 mm kategori sedang, 

dan daerah hambatan 5 mm atau kurang termasuk kategori lemah (Davis dan 

Stout, 1971 dalam Dewi, 2010). 

4.2.3 Mekanisme penghambatan ekstrak D. hirsuta terhadap bakteri 

E. coli, S. aureus dan C. albicans

Penghambatan oleh zat antibakteri dilakukan dengan berbagai mekanisme 

yaitu melalui perusakan membran sel, penghambatan dinding sel, inaktivasi 

enzim, dan inaktivasi fungsi material genetik, sehingga mengganggu proses 

metabolisme dan pertumbuhan bakteri (Pelczar dan Chan, 1988).

Pada penelitian ini, zona hambat pada bakteri gram positif S. aureus lebih 

tinggi dari pada bakteri gram negatif E. coli. Hal ini disebabkan oleh perbedaan   

kemampuan   penghambatan   ektsrak etil asetat D. hirsuta dalam hal mekanisme 

pembentukan dinding sel dan perusakan membran sel mikroba. Bakteri gram 

positif cenderung lebih sensitif terhadap komponen antibakteri. Hal ini disebabkan 

oleh struktur dinding selnya yang lebih sederhana sehingga memudahkan senyawa 

antibakteri untuk masuk ke dalam sel dan menemukan sasaran untuk bekerja, 

sedangkan struktur dinding sel gram negatif lebih kompleks dan berlapis tiga, 

lapisan luar berupa lipoprotein, lapisan tengah yang berupa lipopolisakarida, dan 

lapisan peptidoglikan (Pelczar dan Chan, 1986). Sehingga bakteri gram negatif 
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E. coli yang memiliki daerah hambatan lebih kecil menunjukkan pertahanan yang 

lebih kuat dari serangan senyawa antimikroba dari pada bakteri gram positif S. 

aureus.

Kelompok utama bahan kimia yang dapat memberikan aktivitas 

antimikroba adalah  fenol dan turunan persenyawaan dari fenol. Persenyawaan 

fenol bekerja dengan cara mendenaturasi protein sel dan merusak membran sel. 

Persenyawaan fenol dapat bersifat bakterisidal atau bakteriostatik bergantung 

kepada konsentrasi yang digunakan (Pelczar dan Chan, 1988).

Gunawan (2009), menyatakan bahwa di dalam senyawa alkaloid terdapat 

gugus basa yang mengandung nitrogen yang akan bereaksi dengan senyawa asam 

amino penyusun dinding sel bakteri dan DNA bakteri. Reaksi ini mengakibatkan 

terjadinya perubahan struktur susunan asam amino, sehingga menimbulkan 

perubahan keseimbangan genetik pada rantai DNA  selanjutnya akan mengalami 

kerusakan yang mendorong terjadinya lisis sel bakteri yang menyebabkan 

kematian sel pada bakteri.

Steroid merupakan senyawa metabolit sekunder yang telah dikenal 

berfungsi sebagai penolak serangga dan serangan mikroba (Harborne, 1987). 

Steroid dapat berinteraksi dengan membran fosfolipid sel yang bersifat 

impermeabel terhadap senyawa-senyawa lipofilik sehingga menyebabkan 

integritas membran menurun, morfologi membran sel berubah, dan akhirnya dapat 

menyebabkan membran sel rapuh dan lisis (Bangham dan Horne, 2006 dalam

Yani, 2011).
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Antimikroba yang bekerja terhadap dinding sel dan membran sitoplasma 

mempunyai cara kerja bakterisid, karena tanpa dinding sel mikroba tidak dapat 

bertahan terhadap pengaruh luar demikian pula kerusakan membran dapat 

mengganggu pertukaran zat aktif yang penting untuk kehidupan mikroba. 

Antimikroba yang bekerja menghambat sintesis protein bekerja bakteriostatik, 

karena kekurangan protein mengakibatkan hambatan pertumbuhan. Namun 

demikian, senyawa bakterisid pada konsentrasi rendah dapat bersifat 

bakteriostatik atau tidak bekerja sama sekali, sedangkan senyawa bakteriostatik 

pada konsentrasi yang lebih tinggi dapat bersifat bakterisid (Wattimena et al., 

1991).

Secara umum, serangan suatu agen antifungi diduga dengan mengetahui 

struktur dan komposisi kapang. Sebuah sel hidup yang normal mempunyai 

dinding sel, membran sitoplasma yang tersusun oleh sebagian besar protein yang 

salah satunya adalah enzim, asam nukleat dan senyawa lainnya. Kerusakan pada 

salah satu komponen penyusunnya dapat mengawali terjadinya perubahan yang 

menuju kematian sel tersebut (Pelczar dan Chan, 1988).

4.2.4 Penentuan nilai minimal inhibitory concentration (MIC) dan minimal 

bactericidal/fungicidal concentration (MBC/MFC)

Aktivitas antibakteri dapat ditentukan oleh spektrum kerja luas atau 

sempit, cara kerja bakterisid atau bakteriostatik dan konsentrasi hambat minimal

atau MIC. Suatu antibakteri dikatakan mempunyai aktivitas yang tinggi bila MIC 

terjadi pada kadar antibiotik yang rendah tetapi mempunyai daya bunuh atau daya 

hambat yang besar (Wattimena et al., 1991). 
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Penentuan nilai MIC pada peneltian ini tidak diawali dengan pengamatan 

secara visual karena esktrak D. hirsuta merupakan ekstrak yang berwarna hijau 

keruh sehingga sulit membedakan kekeruhan kultur uji yang disebabkan warna 

ekstrak atau hasil pertumbuhan mikroba uji. Penentuan dilakukan dengan 

menghitung jumlah koloni mikroba uji. Nilai MIC dapat ditentukan dari 

konsentrasi terendah ekstrak D. hirsuta yang mampu menghambat pertumbuhan 

mikroba sebanyak 90%, sedangkan nilai MBC juga belum bisa ditentukan karena 

ekstrak D. hirsuta tidak mampu mereduksi 99% dari populasi mikroba awal (Kim 

dan Yamamoto, 1996 dalam Fadhilla, 2010).

Pada penelitian ini penurunan jumlah log koloni paling signifikan pada  E. 

coli terdapat pada konsentrasi 2000 ppm yaitu sebesar 34, 7%, pada S. aureus

terdapat pada   konsentrasi 2000 ppm   sebesar 18,9%, sedangkan   pada C. 

albicans terdapat pada konsentrasi 1000 ppm yaitu sebesar 35, 1% dari jumlah log 

awal koloni. Dengan demikian, pada penelitian ini masih belum diketahui nilai 

MIC karena jumlah mikroba yang tumbuh pada konsentrasi terendah ekstrak etil 

asetat D. hirsuta belum menunjukkan penghambatan sebesar 90 % (1 log koloni 

dari jumlah koloni awal). Belum diketahuinya nilai MIC pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa ekstrak D. hirsuta memiliki sifat penghambatan yang rendah 

terhadap ketiga mikroba uji E. coli, S. aureus dan C. albicans. Hal ini

dimungkinkan karena ekstrak D. hirsuta merupakan hasil ekstrak kasar, sehingga 

perlu dilakukan pemurnian ekstrak untuk bisa menentukan nilai MIC nya. 

Selain itu, pada penelitian ini belum diketahui nilai MBC/MFC karena 

pada semua konsentrasi ekstrak D. hirsuta masih terdapat pertumbuhan mikroba 
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lebih dari 1%, atau dengan kata lain ekstrak D. hirsuta tidak bisa mereduksi 99% 

dari populasi mikroba awal. Nilai MBC/MFC diperkirakan berada di atas 

konsentrasi 80.000 ppm, karena pada konsentrasi tersebut mikroba uji masih bisa 

tumbuh. Penentuan nilai MIC dan MBC/MFC penting dilakukan, karena untuk 

menghindari kesalahan dan penggunaan antibiotik yang mahal dan memperkecil 

reaksi yang beracun akibat dosis yang berlebihan (Tortora et al, 2007).
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