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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 
A. Rhizophora sp.  
 
Rhizophora sp. merupakan salah satu jenis tanaman mangrove, yaitu kelompok 

tanaman tropis yang bersifat halophytic atau toleran terhadap garam (Irwanto, 

2006).  Mangrove memiliki kemampuan khusus untuk beradaptasi dengan kondisi 

lingkungan yang ekstrim, seperti kondisi tanah yang tergenang, kadar garam yang 

tinggi serta kondisi tanah yang kurang stabil. Kondisi lingkungan seperti itu 

menyebabkan beberapa jenis mangrove mengembangkan mekanisme yang 

memungkinkan secara aktif mengeluarkan garam dari jaringan, sementara yang 

lainnya mengembangkan sistem akar napas untuk membantu memperoleh oksigen 

bagi sistem perakarannya (Setyawan dkk, 2002).   

 

Gambar 1.  Zonasi Mangrove 
 
 

Rhizophora sp. termasuk dalam famili Rhizophorazceae. Ada tiga jenis yang 

tergolong dalam Rhizophora sp., yaitu R. mucronata, R. apiculata dan R. stylosa. 
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Jenis-jenis ini dikenal dengan nama bakau, dan merupakan jenis yang umum dan 

selalu tumbuh di hutan mangrove (Sukardjo, 1984). Noor (2006) mengemukakan 

taksonomi jenis Rhizophora sp. adalah sebagai berikut: 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Dicotiledonae 

Sub kelas : Dialypetalae 

Ordo   : Myrtales 

Famili  : Rhizophoraceae 

Genus  : Rhizophora 

Spesies : Rhizophora sp.  

 

             
          (A)                     (B)                                  (C) 
Gambar 2. daun (A) bunga (B) dan buah (C) Rhizophora mucronata 
 
 

  
(A)                                      (B)                                        (C) 

Gambar 3. Daun (A) bunga (B) dan buah (C) Rhizophora apiculata 
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(A)             (B) 

Gambar 4. Daun dan bunga (A) serta buah (B) Rhizophora stylosa 
 
 

Hampir semua bagian tanaman Rhizophora sp. mengandung senyawa alkaloid, 

saponin, flavonoid dan tannin (Rohaeti dkk, 2010). Alkaloid bersifat toksik 

terhadap mikroba, sehingga efektif membunuh bakteri dan virus (Sari, 2008).  

Senyawa saponin dapat bekerja sebagai antimikroba karena akan merusak 

membran sitoplasma dan membunuh sel (Rahayu, 2007).  Senyawa flavonoid 

mekanisme kerjanya mendenaturasi protein sel bakteri dan merusak membran sel 

tanpa dapat diperbaiki lagi (Rinawati, 2011).   Tanin merupakan senyawa fenolik 

komplek yang dapat menghambat aktivitas bakteri sehingga tumbuhan yang 

mengandung tanin sering digunakan dalam bidang farmasi karena tanin 

mengandung asam tanik yang telah digunakan sebagai antiseptik (Trianto dkk, 

2004).   

 

B. Bakteri 
 
Bakteri adalah sel prokariota yang khas dan bersifat uniseluler.  Bakteri umumnya 

memiliki dinding sel, seperti sel hewan dan jamur, tetapi dengan komposisi yang 

sangat berbeda (peptidoglikan) dibandingkan dengan sel hewan.  Bakteri memiliki 
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beragam bentuk seperti berbentuk bulat, batang, atau spiral dan berdiameter antara 

0,5 sampai dengan 1,0 μm dan panjang antara 1,5 sampai dengan 2,5 μm 

(Underwood, 2006). 

 

Bakteri dapat dibedakan menjadi bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif 

berdasarkan perbedaan pada komposisi dan struktur dinding selnya.  Bakteri Gram 

positif mempunyai struktur dinding sel yang tebal antara 15-80 nm dan berlapis 

tunggal. Bakteri gram positif lebih rentan terhadap penisilin (Juliantina dkk, 

2009).  Bakteri Gram negatif mempunyai struktur dinding sel berlapis tiga dengan 

ketebalan yang tipis berkisar antara 10-15 nm.  Komposisi dinding sel bakteri 

Gram negatif pada lapisan luar terdiri dari 5-10% peptidoglikan, sedangkan pada 

lapisan lainnya terdiri dari protein, lipopolisakarida, dan lipoprotein.  Lapisan ini 

merupakan lapisan lipid kedua yang disebut lapisan lipopolisakarida (LPS) 

(Underwood, 2006).  Bakteri gram negatif umumnya kurang rentan terhadap 

penisilin, dan kurang resisten terhadap gangguan fisik (Juliantina dkk, 2006). 

 

C. Aeromonas hydrophila 

Klasifikasi A. hydrophila menurut Janda & Sharon (2010): 

Kingdom : Bacteria 

Filum  : Protophyta 

Kelas  : Schizomycetes 

Ordo  : Pseudanonadeles 

Famili  : Vibrionaceae 

Genus  : Aeromonas 

Spesies : Aeromonas hydrophila 
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Kelompok bakteri dari genus Aeromonas merupakan bakteri yang dapat 

ditemukan di daerah perairan tawar, bersifat Gram Negatif dan berbentuk batang 

(Gardenia dkk, 2010).  A. hydrophila mempunyai morfologi batang pendek 

dengan ukuran bervariasi antara lebar 0,8 sampai 1,0 mikron dengan panjang 1,0 

sampai 3,5 mikron, tidak memiliki spora, bakteri bersifat motil karena mempunyai 

flagela monotrichous.  Morfologi koloni permukaannya agak menonjol, berbentuk 

bulat, dan mengkilat (Herupradoto dan Gandul, 2010). 

 

Bakteri A. hydrophila merupakan penyebab penyakit hemoragic septicaemia yang 

juga disebut sebagai MAS (Motile Aeromonas Septicaemia), dan bakteri ini 

dikenal bersifat oportunis karena akan menyerang saat ikan mengalami stress.  

Gejala ikan yang terinfeksi MAS bervariasi tetapi umumnya ditandai oleh adanya 

pendarahan (hemoragik) pada kulit, insang, rongga mulut, borok pada kulit, dan 

bola mata menonjol (exopthalmia) dan perut kembung serta ikan lemas dan sering 

di permukaan atau dasar kolam (Jayavignesh dkk, 2011). 

 

D. Edwardsiella tarda 
 

Park (2012) menjelaskan klasifikasi ilmiah dari bakteri Edwardsiella tarda : 

Kingdom  : Bacteria 

Filum   : Proteobacteria 

Kelas    : Gamma Proteobacteria 

Ordo   : Enterobacteriales 

Famili   : Enterobacteriaceae 

Genus   : Edwardsiella 

Spesies  : Edwardsiella tarda 
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E. tarda merupakan bakteri Gram-negatif yang berbentuk batang bengkok, dengan 

ukuran 1 x 2-3 µm, bersifat gram negatif bergerak dengan bantuan flagella, tidak 

membentuk spora atau kapsul dan bersifat fakultatif anaerob.  Bakteri ini dapat 

dijumpai di lingkungan air tawar dan air laut, dengan suhu optimal bagi 

pertumbuhannya sekitar 35oC, sedangkan pada suhu di bawah 10oC atau di atas 

45oC tidak dapat tumbuh (Park dkk, 2012).   

 

E. tarda merupakan bakteri penyebab penyakit edwardsiellosis.  Bakteri ini 

menyerang spesies-spesies ikan di daerah tropis dan bisa menjadi patogen 

oportunistik pada manusia, menyebabkan meningitis dan diare (Wyatt dkk, 1979).  

Penularannya secara horizontal yaitu kontak antara inang satu dengan inang 

lainnya atau melalui air (Tan dkk, 2002). Nadirah (2012) menjelaskan ikan yang 

terjangkit edwardsiellosis akan memperlihatkan gejala sebagai berikut: 

1. Terjadi luka pada kulit yang kemudian akan meluas ke bagian daging, 

sehingga dengan segera akan mengakibatkan perdarahan. Luka semacam ini 

sering dijumpai pada hati ikan. 

2. Jika tidak segera diobati, luka-luka ini akan berkembang menjadi bisul dan 

mengeluarkan nanah (abses).  

3. Pada jaringan daging, hati dan ginjal sering terjadi nekrosa. 

 

E. Pseudomonas stutzeri 

Klasifikasi Pseudomonas stutzeri menurut Sijderius (1946) 

Kingdom : Bacteria  

Filum   : Proteobacteria  

Kelas  : Gamma Proteobacteria 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bacterium
http://en.wikipedia.org/wiki/Proteobacteria


11 

 

Ordo  : Pseudomonadales  

Famili  : Pseudomonadaceae  

Genus   : Pseudomonas  

Spesies : Pseudomonas stutzeri 

 

P. stutzeri adalah anggota dari genus Pseudomonas.  Ciri Genus Pseudomonas 

antara lain memiliki sel berbentuk lurus atau sedikit berlekuk.  Bersifat motil oleh 

satu atau beberapa flagella. Bersifat aerob, tipe metabolisme respirasi 

menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron, pada beberapa kasus nitrat dapat 

digunakan sebagai alternatif akseptor elektron. dan termasuk bakteri Gram negatif 

(Bryan, 1999).  P. stutzeri banyak ditemukan di tanah, dan juga sering menyerang 

ikan air tawar. Bakteri P. stutzeri disebut juga sebagai dinitrifiers karena bakteri 

ini mampu merubah nitrat menjadi gas nitrogen (Hardhianto, 2010).   

 

P. stutzeri mempunyai tiga tahap infeksi, yang pertama dimulai dengan bakteri 

yang berkolonisasi, kemudian infeksi lokal, dan yang ketiga adalah penyebaran ke 

dalam aliran darah (Bisharat, 2012).   P. stutzeri umumnya bersifat oportunistik 

ketika mekanisme pertahanan ikan mulai melemah. P. stutzeri  dapat 

menghasilkan eksotoksin, yang  menyebabkan nekrosis  jaringan  dan  dapat   

mematikan  ikan (Guasp dkk, 2000). 

 

F. Streptococcus iniae 
 
Klasifikasi bakteri Streptococcus iniae menurut Pier (1976): 

Kingdom : Bacteria 

Filum  : Firmicutes 

Kelas  : Bacilli 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudomonadales
http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudomonadaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas
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Ordo  : Lactobacillales 

Famili  : Streptococcaceae 

Genus  : Streptococcus 

Spesies : Streptococcus iniae 

 

S. iniae adalah bakteri Gram-Positif yang berbentuk bulat dengan karakteristik 

membentuk pasangan atau rantai selama pertumbuhannya (Locke dkk, 2007).  

Buchanan (2008) menjelaskan morfologi bakteri S. iniae adalah koloni tumbuh 

pada suhu 25 - 45°C (suhu optimum 37°C) selama 24 - 48 jam, dan berdiameter 

0,5 mm. 

 

Bakteri S. iniae menyebabkan penyakit streptococcosis.  Penyakit ini biasa 

menyerang pada ikan nila dan merupakan golongan HPIK (Hama Penyakit lkan 

Karantina) golongan bakteri.  Ikan yang terserang streptococosis menunjukkan 

gejala seperti sisiknya hilang, gerakan berenang yang tidak menentu (erratic), 

sirip gripis (Purwaningsih dan Taukhid, 2010), pigmen kulit lebih gelap 

(melanosis), bola mata menonjol (exopthalmia), pendarahan (haemorhagic), perut 

kembung (dropsy), pada infeksi yang akut terdapat infeksi pada hati menjadi 

pucat, limpa membesar (bengkak), dan terjadi kerusakan pada otak (Purwaningsih 

dan Taukhid, 2010).  

 

G. Senyawa Antibakteri 
 
Senyawa antibakteri adalah zat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan 

dapat digunakan untuk pengobatan infeksi pada manusia, hewan dan tumbuhan. 

Senyawa antibakteri dalam bidang farmakologi digunakan untuk membasmi 

bakteri penyebab infeksi pada manusia maupun pada hewan.  Antibiotik yang bisa 
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digunakan dengan baik, adalah antibiotik yang memiliki sifat toksisitas selektif 

setinggi mungkin. Sifat toksisitas selektif artinya zat antibakteri tersebut harus 

toksik untuk bakteri tetapi tidak toksik untuk inang (host). Bila ada zat antibakteri 

yang sangat toksik untuk bakteri tetapi membahayakan untuk inang bukan kriteria 

antibakteri yang baik, bahkan dianggap beracun. Karena dasar pengobatan 

terhadap suatu penyakit adalah usaha untuk menyembuhkan penyakit tersebut 

tanpa mengakibatkan adanya bahaya ataupun adanya efek samping yang 

merugikan pengguna suatu obat-obatan (Budyanto dan Joni, 2012).   

 

Berdasarkan cara kerjanya antibakteri dibedakan menjadi bakteriostatik dan 

bakterisida. Antibakteri bakteriostatik dengan cara menghambat perbanyakan 

populasi bakteri dan tidak mematikan, sedangkan bakterisida bekerja membunuh 

bakteri. Bakteriostatik dapat bertindak sebagai bakterisida pada konsentrasi tinggi. 

(Sari, 2008).  Mekanisme kerja senyawa yang bersifat antimikroba ada beberapa 

cara, yaitu penghambatan sintesis dinding sel yang menyebabkan kerusakan 

dinding sel sehingga terjadi lisis, perubahan permeabilitas membran sel atau 

transpor aktif melalui membran sel yang dapat menyebabkan kebocoran dan 

kematian sel, penghambatan sintesis protein, dan penghambatan sintesis asam 

nukleat (Ramachandran dkk, 2004). Suada (2012)  memaparkan, ketentuan kekuatan 

antibiotik-antibakteri antara lain: 

1. Daerah hambatan 20 mm atau lebih berarti sangat kuat 

2. Daerah hambatan 10-20 mm (kuat) 

3. Daerah hambatan 5-10 mm (sedang) 

4. Daerah hambatan 5 mm atau kurang (lemah).  
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Penghambatan aktivitas mikroba oleh komponen bioaktif tanaman dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (1) gangguan pada senyawa 

penyusun dinding sel, (2) peningkatan permeabilitas membran sel yang 

menyebabkan kehilangan komponen penyusun sel, (3) menginaktifkan enzim 

metabolik, dan (4) dekstruksi atau kerusakan 13 material genetik (Sari, 2008).  

Ciri-ciri antibakteri yang baik menurut Pelczar dan Chan (2005) adalah:  

1) Mampu membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri. 

2) Substansi itu harus dapat larut dalam air atau pelarut-pelarut lain sampai pada  

taraf yang diperlukan. 

3) Perubahan yang terjadi pada substansi itu bila dibiarkan beberapa lama harus  

seminimal mungkin dan tidak boleh mengakibatkan kehilangan sifat 

antimikrobialnya dengan nyata.  

4) Tidak bersifat racun bagi manusia maupun hewan lain.  

5) Komposisinya harus seragam sehingga bahan aktifnya selalu terdapat pada 

setiap aplikasi.  

6) Tidak bergabung dengan bahan organik.  

7) Aktivitas antimikrobial pada suhu kamar atau pada suhu tubuh. 

8) Kemampuan untuk menembus dinding sel.  

9) Tidak menimbulkan karat dan warna. 

10) Kemampuan menghilangkan bau yang kurang sedap. 

 
H. Penggunaan Rhizophora sp. sebagai Antibakteri 

Hampir semua bagian tanaman Rhizophora sp. mengandung senyawa alkaloid, 

saponin, flavonoid dan tannin (Rohaeti dkk, 2010) dan senyawa-senyawa tersebut 
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bersifat bakterisidal. Oleh karena itu beberapa bagian Rhizophora sp. telah  

digunakan sebagai bahan penelitian untuk melihat potensinya sebagai antibakteri. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Feliatra (2000) terhadap beberapa spesies 

mangrove terhadap bakteri vibrio sp. menunjukkan adanya zona antibakteri (Tabel 

1). Zona hambat terbesar dihasilkan oleh Avicennia alba, sementara untuk 

Rhizophora apiculata memiliki zona hambat terkecil. 

Tabel 1. Hasil Uji Zona Hambat Mangrove terhadap Vibrio sp. (Feliatra, 
2000) 

 
No. Spesies Mangrove Diameter Zona bebas Bakteri 
1 Rhizoopra apiculata 1,5 – 3 mm 
2. Nypa fruticans 2,5 – 4,5 mm 
3. Bruiuiera gymnorrhiza 1,5 – 3, 5 mm 
4.  Aviciennia alba 3,5 – 5,5 mm 
 

Penelitian lain yang memanfaatkan mangrove Rhizophora adalah Suciati (2012), 

dan Setyaningrum (2011). Pada penelitian oleh Suciati, menggunakan 3 jenis daun 

dari Rhizophora mucronata sebagai antibakteri terhadap bakteri Aeromonas 

salmonicida dan Vibrio harveyi dengan 3 pelarut yang berbeda kepolaran melalui 

metode cakram (Tabel 2). Hasil zona hambat terbesar terdapat pada daun pucuk 

dengan pelarut methanol. Sedangkan pada A. salmonicida zona hambat bakteri 

sama sekali tidak muncul. 
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Tabel 2. Hasil Uji Zona Hambat Daun Rhizophora mucronata terhadap 
Bakteri A. salmonicida dan V. harveyi (Suciati, 2012) 

 

No. 
Jenis Sampel 
Daun/Pelarut 

Jenis Bakteri & Diameter Zona Hambat 
A. salmonicida V. harveyi 

1. Daun Pucuk/Methanol - 14,8 mm 
2. Daun Tua/Methanol - 8,5 mm 
3. Daun Rontok/Methanol - - 
4. Daun Pucuk/Ethanol - - 
5. Daun Tua/Ethanol - 8 mm 
6. Daun Rontok/Ethanol - 6,66 mm 
7. Daun Pucuk/Hexan - - 
8. Daun Tua/Hexan - - 
9. Daun Rontok/Hexan - - 

 
  
Pada penelitian oleh Setyaningrum (2011), menggunakan daun Rhizophora 

apiculata sebagai antibakteri terhadap bakteri Vibrio parahemolyticus dengan 

menggunakan metode cakram menunjukkan kisaran zona bebas bakteri yang 

cukup besar (Tabel 3).  

Tabel 3. Hasil Uji Zona Hambat ekstrak daun Rhizophora apiculata terhadap V. 
parahemolyticus (Setyaningrum, 2011) 

 
No. Konsentrasi Diameter zona bebas bakteri 
1. 100 ppm 6,73 mm 
2. 200 ppm 7,17 mm 
3. 300 ppm 8,53 mm 

 
 
Pada hasil penelitiannya menunjukkan makin besar konsentrasi ekstrak daun 

Rhizophora apiculata maka diameter zona bebas bakteri yang ditimbulkan juga 

makin besar. 

 
 
 


