
38 

 

 

 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Penelitian 

1. Ekstraksi Senyawa Aktif 

Ekstraksi  terhadap   3  jenis  sampel  daun  pidada  menghasilkan  ekstrak 

metanol,  etil  asetat,  dan  heksana  dengan bobot  yang  berbeda.   Hasil  

ekstraksi  menunjukkan bahwa kombinasi  pelarut dan  bagian daun terbaik dalam 

menghasilkan rendemen ekstrak pidada   adalah   etil   asetat   yang   

dikombinasikan  dengan  daun.   Data  hasil  rendemen  dari  proses  ekstraksi  

daun  pidada disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 12 di bawah ini. 

Tabel 2.  Hasil Rendemen Proses Ekstraksi Daun Pidada  

Jenis Sampel 

(100 gr) 

 

Bobot Rendemen (gr) 

Pada Jenis Pelarut 

 

Metanol 

(500 ml) 

Etil asetat 

(500 ml) 

Heksana  

(500 ml) 

Pucuk Daun 2,1 9,6 6,6 

Daun 3,7 11,2 0,7 

Daun Rontok 2,3 7,7 3,5 
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Gambar 12.  Hasil Rendemen Sampel Daun Pidada  

2. Uji Sensitifitas   

  Untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  potensi  suatu  bahan   antibakteri  

yang terkandung    dalam   daun  pidada terhadap  bakteri   A. salmonicida   dan  

V. harveyi   maka  dilakukan  uji   pendahuluan berupa uji sensitifitas  yang 

hasilnya terdapat pada Tabel 3. di bawah ini 

Tabel 3.  Hasil Uji Sensitifitas Ekstrak Daun Pidada 

 Keterangan kode sampel : 

MP  : Metanol + Pucuk  daun 

MD  : Metanol + Daun 

MT  : Metanol + Daun rontok 

EP  : Etil asetat + Pucuk daun 

ED : Etil asetat + Daun 

ET : Etil asetat + Daun rontok 

HP : Heksana + Pucuk daun 

HD : Heksana + Daun 

HT : Heksana + Daun rontok 
 

 

 

Keterangan : (+) : Terbentuk Zona Hambat 

 .: (-)  .: Tidak Terbentuk Zona Hambat 

 

Sampel A. salmonicida V. harveyi 

MP - - 

MD - - 

MT - - 

EP - + 

ED - + 

ET - + 

HP - + 

HD - - 

HT - - 

K+ + + 

K- - - 

a b 

c 
c 

d 
de 

de ef 

f Heksana 
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3.  Uji In Vitro 

Hasil  uji  in vitro  dari ekstrak  daun mangrove terhadap bakteri V. harveyi 

dengan  metode  paper  disk  sebagai  uji  lanjut  hasil dari uji sensitifitas.  

Berdasarkan  pengamatan  yang telah dilakukan, diperoleh  hasil rata-rata 

diameter  zona  hambat  yang  terbentuk  untuk sampel  (EP) 7,4 mm, (ED) 7,7 

mm,  (ET) 7 mm,  dan  (HP) 14,8 mm.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa 

jenis  sampel  ED memiliki diameter zona hambat yang paling besar  

dibandingkan  jenis  sampel lainnya.  Jenis sampel ED selanjutnya diuji MIC. 

           Tabel 4.  Hasil Uji Zona Hambat  

Kombinasi  
Rerata diameter Zona 

Hambat (mm) 

Etil asetat + Pucuk 

Etil asetat + Daun 

Etil asetat + Daun rontok 

Heksana + Pucuk 

7,4 

7,7 

7 

6,7 

 

  Adanya aktifitas antibakteri   dapat  dilihat  dari  zona  hambat   yang  

ditimbulkan  oleh   ekstrak  di  sekitar   paper  disk  pada media agar seperti pada 

Gambar 13,  zona  hambat  adalah  daerah  bening  di  sekitar paper disk yang 

tidak ditumbuhi  oleh  bakteri A. salmonicida  dan  V. harveyi yang 

menggambarkan sensitifitas  antibakteri  ekstrak  daun  pidada dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri A. salmonicida   dan  V. harveyi. 
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Gambar 13.  Zona Hambat  

4. Uji MIC 

  Secara umum, hasil dari penelitian yang diperoleh adalah semakin besar 

konsentrasi   zat  antibakteri   pada   daun  pidada maka   semakin   sedikit  

pertumbuhan  bakteri  uji.  Uji  in  vitro  dilakukan  untuk  melihat aktifitas   

antibakteri   dari   ekstrak   daun   pidada terhadap bakteri  uji.  Uji  ini  dilakukan  

dengan  metode  dillution  tube  untuk  menentukan  nilai  minimum  dari  

konsentrasi  ekstrak  daun  pidada yang dapat   menghambat  pertumbuhan V. 

harveyi.  

  Hasil  uji  in vitro didapat konsentrasi ekstrak daun pidada yang  efektif  

dalam menghambat  pertumbuhan  bakteri V.  harveyi yaitu, sebesar 300 ppm.  

Pada  konsentrasi  tersebut  telah  mampu  menghambat  pertumbuhan  bakteri  V. 

harveyi.  Hal  ini dapat diperjelas  dari hasil  perhitungan  jumlah kepadatan 

bakteri dengan metode TPC, seperti pada tabel 5 di bawah ini. 
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                       Tabel 5.  Hasil Uji MIC  

Konsentrasi 

(ppm) 
Kepadatan Bakteri (cfu/ml) 

100 9,34 x 10
6 

200 8,48 x 10
6 

300 4,35 x 10
4
 

400 2,02 x 10
3 

500 1,01 x 10
2 

               

 Dari  tabel  di atas terlihat penurunan jumlah bakteri secara signifikan 

seiring meningkatnya  konsentrasi  ekstrak  daun pidada.  Pada konsetrasi 300  

ppm mampu menghambat  pertumbuhan bakteri uji.  

B. Pembahasan 

  Ekstraksi  merupakan  suatu  proses  yang  secara  selektif  mengambil  zat  

terlarut  dari  campuran  dengan  bantuan pelarut (Achmadi 1992).  Metode 

ekstraksi  digunakan  karena  seringkali  campuran  bahan padat dan cair 

(misalnya bahan alami)  tidak  dapat  atau  sukar  sekali dipisahkan dengan 

metode  pemisahan  mekanis  atau  termis  karena  komponennya saling 

bercampur  sangat  erat, peka terhadap panas,  beda sifat-sifat fisiknya terlalu 

kecil,  atau  tersedia  dalam  konsentrasi  yang  terlalu  rendah.   Selain itu 

ekstraksi adalah  satu-satunya  proses  yang  dapat  digunakan  dan  paling 

ekonomis.   Pada   penelitian  ini  proses  ekstraksi  dilakukan  dengan  cara 

maserasi,  yaitu   dilakukan   dengan merendam  serbuk  daun  pidada dalam 

cairan  penyari  (metanol,  etil  asetat  dan  heksana).  Keuntungan  cara   

penyarian  dengan   maserasi   adalah  cara  pengerjaan   dan peralatan sederhana 

dan..mudah..diusahakan.   Pada penelitian ini sampel diambil dari tiga bagian 
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daun  yaitu  pucuk,  daun, dan  daun  rontok.   Hal  ini dilakukan untuk mencari 

bagian daun mana yang paling baik untuk diekstrak sehingga menghasilkan 

rendemen yang besar.  Hasil  ekstraksi  senyawa  aktif   menunjukkan  bahwa 

bagian dari daun pidada yang terbaik dalam menghasilkan rendemen ekstrak  

kasar  adalah  bagian  daun  tengah  yang  dikombinasikan  dengan pelarut 

semipolar  yaitu,  etil asetat.   Rendemen  merupakan  perbandingan antara bobot 

ekstrak  yang  dihasilkan dengan bobot  awal  yang  digunakan dan dinyatakan 

dalam gram (Vogel, and P.W.G. Smith, 1996).  

Rendemen  menunjukkan  jumlah ekstrak bubuk yang terkandung pada 

daun pidada.   Berdasarkan  diagram  batang  pada gambar 12 di atas,  diketahui  

bahwa  rendemen   ekstrak   daun  pidada dengan  pelarut  etil  asetat  

menghasilkan  ekstrak  paling  banyak  dibandingkan dengan pelarut  lainnya.   

Hal   ini   menunjukkan  bahwa   komponen-komponen   pembentuk  daun  pidada 

cenderung  larut  pada  pelarut  yang bersifat  semipolar  seperti  etil   asetat 

(Herawati et.al, 2009).   Dari  proses  ekstraksi  yang telah  dilakukan  terhadap 

100  gr  sampel  yang  terdiri  dari  pucuk,  daun,  dan   daun   rontok  ini   

diperoleh   bobot  rendemen   yang   berbeda   dari   setiap   sampel  yang  

dilarutkan  dengan  pelarut  sebanyak  500 ml.   Markham (1988), menyatakan  

bahwa  komponen yang terbawa  pada  proses  ekstraksi  adalah komponen yang 

berpolaritas sesuai dengan pelarutnya.   

  Pada  bagian  pucuk  daun  yang  diekstrak  dengan  pelarut  metanol 

didapat bobot rendemen sebesar 2,1 gr, kemudian pelarut etil asetat sebesar 9,6 gr 

dan pelarut heksana  sejumlah 6,6 gr.   Pada   bagian  daun yang diekstrak dengan 

pelarut metanol didapat bobot rendemen sebesar 3,7 gr, kemudian pelarut etil 
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asetat sebesar 11,2 gr  dan  pelarut  heksana  sejumlah 0,7 gr.   Bagian sampel 

terakhir  adalah  daun  rontok  yang  diekstrak  dengan  pelarut  metanol 

menghasilkan  bobot  rendemen   sejumlah   2,3 gr,   kemudian   pelarut   etil  

asetat sebesar 7,7 gr   dan  pelarut heksana sebesar 3,5 gr.  

Hasil   rendemen   di   atas   menunjukkan  bahwa  pelarut  terbaik  adalah 

pelarut etil  asetat.  Berdasarkan  analisis  statistik  menunjukkan  bahwa 

perlakuan perbedaan pelarut berpengaruh signifikan terhadap nilai rendemen 

bahan  aktif  yang  dihasilkan.   Bagian  sampel  daun  merupakan bagian terbaik, 

hal ini  diduga  dikarenakan  bagian  daun  pidada  mempunyai   struktur   dan  

komponen   pembentuk   daun  yang lebih  kompleks,  sehingga  kandungan  zat  

kimia  termasuk zat antibiotik  banyak terakumulasi pada bagian ini (Lyla dan 

Ajmal, 2006).  

  Pada  penelitian  ini  dilakukan uji  pendahuluan berupa uji sensitifitas 

yang bertujuan  untuk  mengetahui potensi kombinasi  ekstrak  dengan  pelarut  

terhadap bakteri uji. Kemudian setelah didapat beberapa kombinasi yang 

menghasilkan    luas   zona   hambatan   terbesar,  kemudian  dilakukan uji in 

vitro. Pada perlakuan,  ekstrak   pucuk   dari   daun  pidada   yang  

dikombinasikan  dengan  pelarut  etil   asetat  (EP),  pada   bakteri   V. harveyi  

membentuk diameter   hambatan   sebesar   7,4  mm,  sedangkan untuk  bakteri  A. 

salmonicida  tidak terdapat daya hambat.  Selanjutnya  ekstrak daun pidada yang 

dikombinasikan   dengan   pelarut   etil   asetat (ED), pada  bakteri  V. harveyi  

membentuk  diameter   hambatan   sebesar   7,7   mm, sedangkan  untuk  bakteri  

A. salmonicida tidak   ada  daya  hambat.  Kombinasi ekstrak daun    rontok    dan   

pelarut  etil   asetat  (ET) terhadap bakteri V.  harveyi membentuk   diameter   
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daya   hambat  sebesar  7  mm, sedangkan pada bakteri A. salmonicida tidak  

terbentuk  zona  hambat.  Suatu  bahan  dikatakan  mempunyai   aktifitas   

antibakteri   apabila   diameter   hambatan  yang  terbentuk   lebih  besar  atau 

sama dengan 6 mm (Bell, 1984).  

  Hasil  di atas  menunjukkan  bahwa  zat  antibakteri  pada  ekstrak   daun   

pidada   sensitif  terhadap   bakteri  V. harveyi  dan  tidak  bagi  A.  Salmonicida.  

Hal ini  mungkin  karena  adanya kandungan senyawa kimiawi di dalam  ekstrak  

daun  pidada   sebagai  antibakteri yang cocok dengan  gentra  V. harveyi   yang   

lebih  kecil  dibandingkan  bakteri  A. salmonicida  sehingga  sifat resistensi  

terhadap   antibakteri  lebih  kecil  sehingga  lebih sensitif,  akibatnya  terbentuk  

daya  hambat (Sari, 2009).  Bakteri  patogen  seperti   A.  salmonicida  dan  V. 

harveyi  memiliki  gentra  yang  mampu   membentuk   sistem  pertahanan  

terhadap  antibakteri,  gen  tersebut  akan  membentuk  transfer  resistensi  

(Schlegel dan Karin, 1994).   Selain  itu, bakteri  A. salmonicida  merupakan 

bakteri yang banyak hidup di lingkungan air tawar (Ghufron, 2005),  berbeda  

dengan   pidada yang  hidup  di habitat  air  payau dan air  asin, sehingga memiliki 

kesamaan habitat dengan bakteri V. Harveyi.  

  Terbentuknya  diameter zona  hambat yang  kecil diduga   disebabkan  

oleh   senyawa   pada   ekstrak   heksana   yang   bersifat  non  polar   sulit  

berdifusi pada media agar yang  digunakan.   Diantara  senyawa kimia  tersebut  

adalah,  tanin,  kuinon,  lignin,  flavonoid,  dan  saponin (Salisbury dan Ross, 

1990).   Media agar yang digunakan   adalah   media   agar  TSA  yang  diketahui  

larut  dalam  air (polar).   Dugaan  ini  berdasarkan  laporan   Kelman  et al. 
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(1998)  yang menjelaskan bahwa   tingkat   atau   luasan   aktivitas   ekstrak   pada   

kertas cakram tergantung   pada   laju difusi ekstrak pada media agar dan potensi 

ekstrak.  

  Ekstrak   mempunyai   potensi   bioaktivitas   yang   tinggi   bisa saja 

memiliki sifat fisik yang sukar berdifusi pada media sehingga diameter 

penghambatan  bakteri  yang  terbentuk kecil.   Pada  penelitian   ini,  bakteri  uji  

mendapatkan   bahan   organik   dari  media  tumbuh   bakteri  yaitu  TSA  (Triptic 

Soy Agar), bahan  aktif  dari  ekstrak  pidada  akan  diadsorpsi  oleh  bakteri  uji  

bersamaan  dengan  bahan  organik. Bahan  organik  akan  didegradasi   oleh   

enzim   pada periplasma bakteri menjadi  molekul  sederhana (Irianto, 2006).  

  Hasil  penelitian  terhadap  masing-masing  menunjukkan bahwa bakteri 

uji  memberikan  respon yang berbeda-beda terhadap bahan aktif dari ekstrak 

daun pidada.   Respon  tersebut  dapat  berupa respon resistensi  yang ditandai 

dengan tumbuhnya koloni disekitar kertas cakram, serta respon sensitif yang 

ditandai  dengan  adanya  zona  hambat  di  sekitar  kertas cakram.  

  Bakteri   gram   negatif   memiliki   lapisan   tambahan  pada  dinding  

selnya, yang  disebut  membran  luar.  Membran  ini  tersusun  dari 

lipopolisakarida (LPS),  porin  matriks,  dan  lipoprotein.   Adanya  selaput  

khusus  berupa   molekul  protein (porin) pada bakteri gram negatif dapat 

memudahkan difusi  pasif   senyawa   hidrofilik   dengan berat   molekul rendah.  

Molekul-molekul yang  bersifat  hidrofilik,  seperti  alkaloid dan flavonoid lebih 

mudah melewati   LPS   dibandingkan   dengan  yang  hirofobik  (Jawet 1998).  

Bakteri gram negatif mempunyai  sisi  hidrofilik,  yaitu  karboksil,  asam  amino, 
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dan hidroksil  sehingga  bakteri  gram  negatif sensitif terhadap senyawa 

antibakteri yang bersifat polar (Madigan et al. 2003). 

  Konsentrasi    minimun    penghambatan   atau  lebih  dikenal  dengan 

MIC  adalah konsentrasi terendah dari antibiotika atau antimikrobial yang dapat 

menghambat  pertumbuhan  mikroba  tertentu.   Nilai   MIC   adalah spesifik 

untuk  tiap-tiap  kombinasi  dari  antibiotika dan mikroba (Greenwood, 1995).  

  Semakin tinggi konsentrasi dari ekstrak daun pidada akan menyebabkan  

meningkatnya  zat  antibakteri  yang  terdapat  didalamnya sehingga  

kemampuanya  dalam  menghambat  pertumbuhan  bakteri juga semakin besar.  

Pada  tabung   sampel   yang   mengalami  kekeruhan   yang   sama  dengan  

tabung  kontrol  positif,   maka  dapat  dinyatakan ada pertumbuhan,  berbeda 

dengan tabung  sampel  yang  tidak  mengalami  kekeruhan  atau  sedikit  keruh  

seperti  pada   tabung   kontrol negatif,  maka   dinyatakan   tidak   terdapat   

pertumbuhan  bakteri  atau  ada  hambatan  pertumbuhan.   

Hasil pengamatan  diperoleh  bahwa  jenis sampel ED mampu 

menghambat  pertumbuhan  bakteri V. harveyi  mulai  pada  konsentrasi  300  

ppm, 400 ppm dan 500 ppm.  Pada konsentrasi 300 ppm mulai terjadi perubahan 

warna pada media MHB dari keruh menjadi bening dan semakin bening pada 

konsentrasi  semakin  tinggi  yaitu  pada  400 ppm dan 500 ppm.   Semakin  tinggi  

konsentrasi ekstrak  daun pidada berarti kandungan bahan antibakteri juga 

semakin banyak, sehingga mampu menghambat pertumbuhan bakteri V. harveyi. 
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Pada  dosis  100  ppm  dan  200 ppm masih  menunjukkan  kekeruhan  pada  

tabung  sampel  yang  hampir  sama  dengan  tabung  kontrol  positif  yang  

artinya  bakteri  V.  harveyi   masih dapat  tumbuh.   

Hasil  perhitungan  menggunakan   metode  TPC  menunjukkan    

penurunan  kepadatan   bakteri  uji secara signifikan seiring dengan  

bertambahnya  konsentrasi  ekstrak  daun  pidada.   Pada  konsentrasi  ekstrak  

daun  pidada 100 ppm dan 200 ppm, hasil perhitungan  kepadatan  bakteri  dengan  

metode  TPC menunjukkan  hasil  yang  hampir  sama  dengan  kontrol  positif,   

sedangkan   pada   konsentrasi  yang  lebih  tinggi yaitu 300 ppm, 400 ppm, dan 

500 ppm mengalami penurunan kepadatan bakteri.  

Nilai  LC50  didapat  dari  hasil  antilog  nilai uji m. Nilai m merupakan 

nilai  x  pada  persamaan  dan  nilai  y  merupakan probit mortalitas sebesar 50% 

(Rand dan Petrocelli, 1985 dalam Aryawati,1999).  Hasil  perhitungan  LC-50 

menggunakan metode Finney (1971),  menunjukkan  bahwa   ekstrak   daun   

pidada  mampu   menghambat  pertumbuhan  bakteri  uji   pada konsentrasi 

sebesar 200 ppm,  hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  Juniarti (2009)  suatu zat 

senyawa  memiliki  potensi bioaktif apabila nilai LC50 kurang dari 1000 ppm. 

 

 


