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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Rosella 

1. Klasifikasi 

Tanaman Rosella (Hibiscus sabdariffa Linn.) dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut (Mandroh, 2018) : 

 

 

 

 

 

 

 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Ordo  : Malvales 

Famili  : Malvaceae 

Genus  : Hibiscus 

Spesies   : Hibiscus sabdariffa Linn. 

2. Morfologi tanaman Rosella 

Keberadaan rosella di Indonesia diperkirakan sudah ada pada abad ke-

14, namun manfaat tanaman ini belum diketahui oleh masyarakat dan hanya 

(Dokumentasi pribadi) 

 

Gambar 1. Bunga Rosella Merah 
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dijadikan tanaman hias karena keindahan bunganya. Berdasarkan warna 

bunganya rosella terdapat 3 jenis yakni : 

a. Rosella merah 

Rosella yang paling umum diketahui oleh masyarakat, rosella merah ini 

berwarna merah menyala, panjang, batang kuat, daun menjari dan beraroma 

kuat (Haidar, 2016). 

b. Rosella ungu 

Rosella ungu ini disebut juga sebagai rosella hitam atau burgundy. Jenis 

daun dari rosella ini tebal dan agak membulat. Tidak seperti rosella merah, jenis 

ini memiliki batang yang mudah patah dan memiliki aroma yang kuat (Haidar, 

2016). 

c. Rosella putih 

Rosella ini memiliki kelopak atau kaliks berwarna putih kekuningan 

dan dengan kapsul biji berwarna hijau. Sama seperti rosella ungu jenis daun ini 

bulat namun dengan tulang daun menjari. Pertumbuhan rosella ini cenderung 

kuat dan memiliki batang yang kuat (Haidar, 2016).  

Rosella merupakan tanaman semusim yang berdaun tunggal, berbentuk 

menjari bulat telur dan memiliki gerigi pada pinggiran daun. Pada umumnya 

panjang daun rosella ini berkisaran 6-15 cm dan lebar 5-8 cm. Tangkai daun 

bulat berwarna hijau dengan panjang sekitar 4-7 cm. Rosella memiliki bunga 

tunggal yang di setiap tangkai bunga terdapat satu kuntum bunga yang 

memiliki 8-11 helai kelopak yang berbulu. Tangkai sari rosella berukuran 

pendek dan tebal sedangkan putik berbentuk tabung berwarna kuning atau 
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merah. Rosella mampu melakukan penyerbukan sendiri sehingga rosella 

disebut sebagai tanaman hermaprodit (Haidar, 2016). 

3. Kandungan dan manfaat Rosella 

Rosella sebagai minuman kesehatan dipercaya dapat menyembuhkan 

berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, diuretik. Pada kelopak bunga 

rosella terdapat zat aktif seperti glukosa hibisci, gossypetin, dan antosianin. 

Antosianin merupakan senyawa yang mampu menghasilkan warna merah dan 

tergolong ke dalam flavonoid. Antosianin dipercaya mampu menyembuhkan 

penyakit degeneratif (Utari dkk., 2017). 

Selain itu pada rosella terdapat kandungan katekin, vitamin C, B1, B2, 

carotenoid, asam organik, saponin dan alkaloid yang mampu merusak protein 

sel bakteri dan kematian sel sehingga dengan kandungan tersebut rosella dapat 

digunakan sebagai antibakteri. Dengan kandungan antibakteri tersebut mampu 

untuk membunuh beberapa jenis bakteri seperti Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus dan Escherichia coli (Arifianti, 

2015). 

B. Kombucha 

1. Definisi 

 

 

  

(Dokumentasi pribadi) 
Gambar 2. Kombucha Rosella 
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Teh Kombucha adalah minuman tradisional yang memiliki ciri khas, 

karena proses dari pembuatan teh ini dibuat dengan cara fermentasi bahan alam 

atau beragam jenis teh yang dibantu dengan kultur simbiotik. Kultur simbiotik 

yang digunakan memiliki beragam sebutan seperti jamur kombu, jamur dipo, 

jamur banteng dan Symbiotic Culture Of Bacteria And Yeast (SCOBY). Kultur 

kombucha atau SCOBY berbentuk bulat berwarna putih pucat dan memiliki 

tekstur kenyal seperti karet dan menyerupai gel. Kultur folikel ini dibuat dari 

selulosa hasil metabolisme bakteri asam asetat yang mampu mengapung dan 

terkadang tenggelam di dalam cairan kombucha  (Firdaus dkk., 2020). 

Pada SCOBY mengandung bakteri dan khamir seperti Acetobacter 

xylinum, Acetobacter ketogenum, Saccharomycodes ludwigii, 

Saccharomycodes apiculatus, Schizosaccharomyces pombe, 

Zygosaccharomyces, Saccharomyces cerevisiae, Brettanomyces sp., 

Lactobacillus sp., Pediococcus sp., Gluconacetobacter kombuchae 

Zygosaccharomyces kombuchaensis (Haryanto, 2018). 

2. Kandungan kombucha 

Kombucha sangat bermanfaat bagi tubuh serta kesehatan, di dalam 

minuman kombucha terdapat berbagai komponen – komponen pendukung 

sebagai berikut (Naland, 2008) : 

a. Vitamin B1  

Vitamin B1 berperan dalam metabolisme karbohidrat untuk 

pembentukan energi. Kecukupan vitamin B1 yang dianjurkan dikaitkan dengan 

kecukupan energi, yakni sekitar 0,4 mg untuk setiap 1000 kalori. Tiamin tidak 

bisa disimpan banyak oleh tubuh dan dalam jumlah terbatas dapat disimpan 



9 
 

dalam hati, ginjal, jantung, otak dan otot, jika vitamin yang dikonsumsi 

berlebihan maka akan dibuang melalui air kemih. Pada prinsipnya, tiamin 

berperan sebagai koenzim dalam reaksi-reaksi yang menghasilkan energi dari 

karbohidrat dan memindahkan energi untuk membentuk senyawa kaya energi 

yang disebut dengan adenosin trifosfat (ATP). 

b. Vitamin B2 

Vitamin B2 diperlukan tubuh untuk memproses asam amino, lemak dan 

karbohidrat sehingga menghasilkan energi ATP. Energi ATP diperlukan bagi 

sel tubuh kita dan juga berfungsi sebagai antioksidan. Penyerapan riboflavin 

paling banyak terjadi di usus kecil dan disimpan didalam tubuh  pada hati dan 

ginjal.  

c. Vitamin B3 

Vitamin B3 berfungsi membantu dalam proses metabolisme dan 

menghasilkan energi. Niasin juga berperan dalam proses metabolisme lemak 

untuk menurunkan kadar kolesterol jahat, yakni LDL dan trigliserida, serta 

meningkatkan kadar HDL hingga mampu mengurangi penyakit pembuluh 

darah dan jantung koroner.  

d. Vitamin B6 

Vitamin B6 dapat dibagi menjadi beberapa bentuk yakni dari tumbuhan 

yaitu piridoksin sedangkan dari hewan yaitu piridoksal dan piridoksamin. 

Ketiga bentuk tersebut dapat diubah menjadi piridoksal fosfat yang merupakan 

koenzim dalam metabolisme berbagai asam amino. 
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e. Vitamin B12 

Vitamin B12 dibantu dengan asam folat memiliki peranan penting 

dalam metabolisme antar sel pada tubuh. Kekurangan vitamin B12 membuat 

perkembangan tubuh menjadi lambat dalam waktu yang cukup lama. Keadaan 

ini ditandai dengan gangguan pembentukan dan perkembangan sel darah 

(hematopoiesis) yang menimbulkan anemia megaloblastik (anemia pernisiosa) 

gangguan neurologi seperti berkurangnya daya ingat dan gangguan 

keseimbangan, kerusakan sel epitel terutama epitel saluran cerna, serta 

debilitas umum atau kelemahan secara umum.  

f. Vitamin B15 

Vitamin B15 disebut juga dengan asam pangamic. Vitamin B15 berasal 

dari asam amino glycine dimana vitamin B15 berperan sebagai oksigenator 

jaringan tubuh dan sebagai penangkap radikal bebas.  

g. Vitamin C 

Vitamin C memiliki peranan dalam pembentukan substansi antar sel 

dan berbagai jaringan, serta mampu meningkatkan daya tahan tubuh, misalnya 

aktivitas fagositosis sel darah putih dan transportasi zat besi didalam darah ke 

ferritin di dalam sumsum tulang, hati dan limpa.  

h. Asam Folat 

Asam folat berfungsi dalam membantu produksi sel-sel darah, 

menyembuhkan luka, membentuk otot, serta membantu proses pembelahan sel. 

Asam folat sangat penting untuk pembentukan DNA dan RNA (zat-zat 

pembentukan dinding sel). Kekurangan asam folat dapat menyebabkan 

kerusakan DNA yang dapat menyebabkan penyakit kanker.  
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i. Asam Glukoronat 

Asam glukoronat berfungsi mengkonjugasi atau mengikat toksin 

(racun) dan logam-logam berat, sehingga lemak mudah larut dalam air dan 

mudah dikeluarkan oleh tubuh.  

j. Asam Glukonat 

Asam Glukonat dalam kombucha berfungsi untuk mengawetkan 

makanan dalam tubuh.   

k. Asam Asetat 

Asam asetat merupakan bagian terbesar dari asam yang dihasilkan oleh 

proses fermentasi kombucha. Asam ini memberikan rasa asam pada kombucha. 

Peran utama asam asetat yakni dapat mengikat toksin dan bisa menjadi bentuk 

ester yang mudah larut dalam air, sehingga mudah dikeluarkan oleh tubuh. Di 

Dalam tubuh, peranan asam asetat diperkirakan lebih besar dibandingkan 

dengan asam glukoronat. 

l. Asam Chondroitin sulfat 

Asam ini merupakan bagian dari tulang rawan yang melapisi 

permukaan sendi dan memiliki peran untuk menjaga keutuhan dan kesehatan 

persendian. 

m. Asam Hyaluronic 

Asam ini juga berada di cairan sendi dan berperan sebagai pelumas, 

sehingga fungsi sendi tetap terjaga dengan baik. 

n. Asam Laktat 

Asam laktat yang dihasilkan dalam proses fermentasi kombucha sangat 

tinggi, sehingga dapat mencegah serangan penyakit kanker.  
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o. Acetaminophen 

Kombucha mengandung senyawa yang sangat mirip dengan 

Acetaminophen. Dimana memiliki fungsi sebagai analgesik atau penghilang 

rasa nyeri yang sangat kuat.  

p. Asam Amino Esensial 

Selain mengandung jenis protein tertentu, kombucha juga mengandung 

berbagai macam asam amino. Asam amino berperan sebagai bahan untuk 

membangun protein yang bermanfaat menganti bagian sel-sel tubuh yang telah 

rusak. Jenis asam amino tersebut antara lain isoleusin, leusin, lisin, metionin, 

treonin, triptofan, glisin dan valin.  

q. Enzim 

Enzim adalah senyawa organik tertentu yang berperan memperlancar 

metabolisme zat-zat didalam tubuh.  

r. Antibiotik 

Antibiotik yang terkandung didalam kombucha terutama dalam 

membatasi pertumbuhan bakteri lain (terutama bakteri patogen) yang dapat 

mencemari koloni jamur kombu. Dengan adanya antibiotik ini jamur kombu 

dapat memproteksi dirinya sendiri.  

s. Fitokimia 

Fitokimia kombucha terutama kombucha rosella mengandung senyawa 

saponin, flavonoid, alkaloid, tanin dan triterpenoid yang dipercaya mampu 

menentukan zona hambat dari bakteri uji dan bertanggung jawab sebagai 

antibakteri (Chofidah dkk., 2019). 
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3. Manfaat kombucha 

Dengan berbagai kandungan yang terdapat pada kombucha, maka 

kombucha dipercaya dapat mengatasi masalah kesehatan seperti darah tinggi, 

rematik, obesitas, arthritis, migrain, diabetes dan lainnya. Kandungan 

antimikroba pada kombucha mampu menghambat pertumbuhan Shigella 

sonnei, Escherichia coli, dan Salmonella typhimurium. Kombinasi asam 

glukoronat dan asam laktat dalam kombucha sangat efektif untuk 

menghancurkan mikroorganisme (bakteri, virus, dan jamur). Selain itu asam 

asetat yang terkandung pada kombucha diketahui mampu menghambat dan 

membunuh sejumlah bakteri gram positif dan gram negatif. Efektifitas 

penyembuhan dengan mengkonsumsi kombucha berbasis pada asam glukonat, 

asam glukoronat, asam laktat, asam asetat, vitamin C, vitamin B serta zat-zat 

antibiotik. Walaupun demikian, kombucha tidak dapat digunakan sebagai 

pengganti obat resep dokter. Prinsipnya kombucha memiliki peran dalam 

meningkatkan derajat kesehatan dan daya tahan tubuh. Hasil fermentasi dan 

oksidasi dari mikroorganisme pada kombucha mampu sebagai pencegah 

kanker, memperbaiki fungsi hati, membantu mengontrol tekanan darah tinggi, 

pencegahan stroke, Pereda nyeri tenggorokan, pengikis lemak dan kolesterol, 

penjaga stamina tubuh dan menjaga kebersihan kulit (Naland, 2008). 

4. Proses fermentasi teh kombucha 

Menurut Restuati (2011) proses fermentasi kombucha sebagai berikut: 

a. Pertumbuhan khamir dan bakteri 

Pada pertumbuhan khamir dan bakteri diperlukan waktu inkubasi 

selama 6-14 hari sehingga jumlah khamir hidup lebih meningkat. Walaupun 
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jumlah sel akhir tetap tinggi namun jumlahnya akan terus menurun selama 

fermentasi dilakukan. Konsentrasi sel khamir dalam cairan umumnya lebih 

tinggi daripada yang terdapat dalam pelikel. Hal ini menunjukkan adanya dua 

tupe khamir yang terdapat pada kombucha. Hal serupa juga terjadi pada bakteri 

asam asetat yang menunjukkan jumlah dalam larutan lebih tinggi daripada 

dalam pelikel.  

b. Perubahan kandungan gula 

Konsentrasi sukrosa menurun secara linier dengan waktu selama 30 

hari diikuti dengan penurunan yang lebih lambat. Rata-rata konsentrasi glukosa 

meningkat dan mencapai konsentrasi tertinggi yakni 1,2% setelah 30 hari. 

Dengan kata lain, konsentrasi fruktosa meningkat selama periode fermentasi 

dan dapat mencapai 5,5% pada 30 hari fermentasi.  

c. Produksi etanol 

Perubahan konsentrasi etanol yang terdapat dalam kombucha selama 

fermentasi menunjukkan peningkatan pada masa awal fermentasi, yang 

mencapai 0,55% pada 20 hari fermentasi kemudian turun sampai akhir 

fermentasi. 

d. Perubahan asam organik 

Produksi asam organik menunjukkan peningkatan selama fermentasi 

dan mencapai 1,1 gram /100 ml yang dicapai pada fermentasi 30 hari, yang 

kemudian turun menjadi 0,8 gram /100 ml pada hari ke 60 fermentasi. Asam 

glukonat dan asam organic lain juga ditemukan setelah 6 hari fermentasi dan 

mencapai 3,9 gram /100 ml pada akhir fermentasi. Kadar succinic acid dan 

gluconic acid meningkat seiring dengan lama fermentasi. Demikian juga 
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dengan daya antibakteri terhadap V.cholera, S. typhi, P.aeruginosa dan 

Escherichia coli meningkat dengan peningkatan waktu fermentasi. 

C. Escherichia Coli 

1. Klasifikasi 

Bakteri Escherichia coli dapat diklasifikasikan sebagai berikut 

(Kuswiyanto, 2014) : 

 

 

 

 

 

 

 

Kingdom : Bacteria 

Phylum : Proteobacteria 

Class  : Gammaproteobacteria 

Ordo  : Enterobacteriales 

Family  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Escherichia 

Species  : Escherichia coli 

2. Morfologi 

Escherichia coli adalah salah satu bakteri yang tergolong ke dalam 

Enterobacteriaceae. Escherichia coli memiliki bentuk basil yang pendek, 

termasuk dalam gram negatif karena dalam pewarnaan gram berwarna merah,  

berflagel, dan mempunyai ukuran berkisar 0,4 – 0,7 µm x 1,4 µm serta 

(Sumber : Islam,Md.,dkk,2016) 

 

Gambar 3. Bakteri Escherichia coli dengan pembesaran 100x 
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memiliki kapsul (Kurniawan, 2016). Pada umumnya bakteri ini dapat tumbuh 

pada media sederhana dengan pH 7,2 dan suhu 10 – 40˚C dengan suhu optimal 

37,5˚C tumbuh pada suasana aerob dan anaerob  (Kuswiyanto, 2014). 

Bakteri Escherichia coli ini diketahui memiliki dua  jenis toksin 

(enterotoksin) yakni toksin termolabil yang menyebabkan diare pada penderita, 

hal itu dapat terjadi dikarenakan cara kerja dari toksin tersebut merangsang 

enzim adenilat siklase pada mukosa usus halus. Selain itu toksin yang dimiliki 

yakni Toksin termostabil yang berperan merangsang bagaimana keaktifan 

enzim guanilat siklase dalam pembentukan guanosin monofosfat siklik 

sehingga terjadi gangguan klorida ( Cl-) dan natrium (Na+) serta menurunkan 

motilitas usus halus (Radji, 2011). 

3. Patogenesis 

Bakteri Escherichia coli dapat menyebabkan berbagai masalah 

kesehatan pada manusia salah satunya diare dan muntaber yang dapat 

menyerang berbagai kalangan dan umumnya persentase terbanyak terjadi pada 

anak-anak (Kuswiyanto, 2014). Adapun gejala klinis yang ditimbulkan oleh 

strain Escherichia coli yakni diare akut parah yang disebabkan oleh kelompok 

diarrheagenic Escherichia coli, seperti Enterotoxigenic Escherichia coli 

(ETEC), Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC), Enterohemorrhagic 

Escherichia coli (EHEC) Sementara itu kelompok Enteropathogenic 

Escherichia coli (EPEC) dan Enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) 

berasosiasi dengan diare sedang hingga kronis (Rahayu dkk.,2018).  

Adapun kelompok penyebab diare menurut Kuswiyanto (2014) 

memiliki mekanisme yang berbeda- beda yakni : 
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a. Enteropathogenic Escherichia coli (EPEC) 

Bakteri ini merupakan penyebab terpenting saat terjadi diare pada bayi 

yang tinggal di negara berkembang. Hal tersebut dapat terjadi karena 

melekatnya bakteri pada sel mukosa usus kecil dan membentuk filamentous 

actin pedestal sehingga penderita mengalami diare yang cair (watery 

diarrhea). Hal ini dapat sembuh sendiri atau berlanjut menjadi kronis dan dapat 

disembuhkan dengan bantuan antibiotik. 

b. Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) 

Selain bakteri (EPEC) bakteri ini juga menjadi penyebab diare pada 

bayi di negara berkembang salah satunya Indonesia. Perbedaan bakteri (ETEC) 

dan (EPEC) adalah bakteri ini dapat memproduksi eksotoksin yang tahan 

maupun tidak tahan panas di bawah kontrol genetik plasmid. Eksotoksin yang 

dihasilkan mampu mensekresikan banyak cairan sehingga terjadi diare. 

c. Enterohaemorrhagic Escherichia coli (EHEC) 

Bakteri ini dapat memproduksi neurotoksin (VTEC) yang 

menyebabkan sejumlah kejadian yang luar biasa diare dan kolitis hemoragik. 

Penyakit ini bersifat akut dan dapat sembuh secara spontan. Gejala awal yang 

ditimbulkan apabila terinfeksi yakni nyeri abdomen dan diare disertai darah 

yang jika berkepanjangan dapat menyebabkan komplikasi dari diare ringan. 

d. Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC) 

Penyakit ini diketahui banyak menyerang pada anak-anak di negara 

berkembang. Keberadaan penyakit dengan bakteri ini memiliki kemiripan 

dengan penyakit yang dihasilkan oleh bakteri Shigella sp. Bakteri ini mampu 

menginvasi sel epitel mukosa usus sehingga menimbulkan penyakit.  
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e. Enteroaggregative Escherichia coli (EAEC) 

Bakteri ini dapat menyebabkan diare pada tingkat akut dan kronik, hal 

ini ditandai dengan pola pelekatan yang khas pada sel usus manusia dan 

biasanya terjadi di negara berkembang.  

D. Pertumbuhan Bakteri 

1. Fase pertumbuhan bakteri 

Menurut Kurniawan (2016) ada empat macam fase pertumbuhan 

mikroorganisme yakni : 

a.  Fase adaptasi (fase lag) 

Pada fase ini bakteri mulai menyesuaikan lingkungan yang baru. Fase 

ini memiliki ciri khas dengan tidak adanya peningkatan jumlah sel (kuantitas) 

namun terdapat peningkatan ukuran sel (kualitas). Waktu yang diperlukan pada 

fase ini bergantung pada kondisi dan jumlah awal mikroorganisme serta media 

pertumbuhan. 

b. Fase pertumbuhan dan pembelahan ( fase eksponensial) 

Selanjutnya fase pertumbuhan dan pembelahan, pada fase ini bakteri 

tumbuh dan membelah pada kecepatan maksimum. Hal itu terjadi dengan 

memperhatikan jenis mikroorganisme, sifat media, dan kondisi pertumbuhan 

yang melibatkan suhu, pH, kelembaban, oksigen dan nutrisi. Laju pertumbuhan 

dapat terhambat apabila satu kultur atau lebih nutrisi dalam kultur habis, yang 

menyebabkan hasil metabolisme bersifat racun tertimbun dan menghambat laju 

pertumbuhan.  
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c. Fase stasioner 

Pada fase stasioner pertumbuhan bakteri berhenti dan terjadi 

keseimbangan antara jumlah bakteri yang membelah diri dan jumlah bakteri 

yang mati. Pada fase ini pun terjadi penumpukan produk buangan yang bersifat 

toksik.  

d. Fase kematian 

Pada fase terakhir yakni fase kematian, akan terjadi kematian jumlah 

sel yang meningkat. Hal ini terjadi karena ketidaktersediaan nutrisi dan 

akumulasi produk buangan yang bersifat toksik bagi bakteri itu sendiri.  

2. Faktor pertumbuhan bakteri 

Faktor pertumbuhan bakteri dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek 

sebagai berikut : 

a.  Suhu 

Suhu dapat mempengaruhi aktivitas enzim yang terlibat dalam aktivitas 

kimia. Contohnya pada suhu yang sangat tinggi protein akan mengalami 

denaturasi yang kurang baik (irreversible), namun pada suhu sangat rendah 

aktivitas enzim akan berhenti. Maka dari itu dalam kondisi pertumbuhan 

bakteri gunakanlah suhu optimal agar jumlah sel yang dihasilkan akan 

maksimal (Kurniawan, 2016).  

b.  pH 

pH adalah indikasi tinggi rendahnya ion hidrogen. Maka jika pH dari 

suatu media mengalami peningkatan atau penurunan konsentrasi ion hidrogen 

maka protein akan mengalami denaturasi protein sehingga mengganggu 

pertumbuhan bakteri (Kurniawan, 2016). 



20 
 

c. Tekanan osmosis 

Osmosis merupakan perpindahan air melewati membran 

semipermeabel karena ketidakseimbangan material terlarut dalam media. Pada 

larutan hipotonik air akan masuk ke dalam sel bakteri sehingga menyebabkan 

bakteri akan mengembang, sedangkan pada larutan hipertonik air akan keluar 

dari dalam sel mikroorganisme sehingga membran plasma akan mengkerut dan 

lepas dari dinding sel (plasmolisis) (Kurniawan, 2016). 

d.  Oksigen 

Berdasarkan kebutuhan oksigen mikroorganisme akan dibagi menjadi 

3 yaitu aerob merupakan bakteri yang membutuhkan oksigen untuk kebutuhan 

hidup, anaerob obligat merupakan bakteri yang tidak membutuhkan oksigen 

untuk kebutuhan hidup, anaerob fakultatif merupakan bakteri yang dapat hidup 

ada dan tanpa oksigen (Kurniawan, 2016). 

e.  Radiasi 

Radiasi merupakan cahaya yang dapat mempengaruhi tumbuhnya 

bakteri (Kurniawan dan Sahli, 2016). Radiasi di bumi dapat didapatkan dari 

sinar matahari (visible light), radiasi UV (ultraviolet), sinar inframerah, dan 

gelombang radio (Sylvia, 2008). 

E. Aktivitas Antibakteri 

1. Tujuan uji aktivitas antibakteri 

Keberadaan antibakteri sebagai zat pengganggu pertumbuhan atau 

mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang 

merugikan. Keberadaan mikroorganisme sangat berbahaya karena dapat 

menginfeksi dan menimbulkan penyakit (Annissa, 2019).  
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Uji aktivitas antibakteri dilakukan agar dapat diketahui senyawa kimia 

terhadap bakteri, menentukan konsentrasi suatu antibakteri, kepekaan suatu 

antibiotik terhadap konsentrasi-konsentrasi obat (Pangestu, 2017). 

Senyawa antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri dimulai 

dengan perusakan dinding yang dilakukan dengan menghambat 

pembentukannya atau mengubahnya setelah terbentuk, merubah permeabilitas 

membran sitoplasma sehingga menyebabkan keluarnya bahan makanan dari 

sel, perubahan molekul protein dan asam nukleat, menghambat enzim serta 

menghambat sintesis asam nukleat dan protein. Senyawa antibakteri dapat 

bekerja secara bakteriostatik, bakteriosidal dan bakteriolitik (Wahyuni, 2020). 

Bakteriostatik merupakan proses yang dimana menghambat metabolisme sel 

mikroba. Bakterisidal adalah mencegah pertumbuhan dan menyebabkan 

kematian namun tidak menyebabkan sel bakteri lisis sedangkan bakterilitik 

bekerja dengan cara membuat lisis sel-sel bakteri (Chofidah dkk., 2019) 

2. Mekanisme kerja antibiotik 

Adapun mekanisme kerja zat aktif dalam sel bakteri sehingga antibiotik 

dapat menjadi salah satu anti bakteri yaitu (Ester, 2018) : 

1. Penghambat sintetis dinding sel bakteri 

Dinding sel bakteri memiliki struktur yang komplek yang tersusun dari 

gula amino dan asam amino yang berupa peptidoglikan. Dinding sel yang 

dimiliki oleh bakteri sangat penting demi kelangsungan hidup bakteri maka 

dengan rusaknya peptidoglikan akan menyebabkan kematian pada sel bakteri. 

Adapun antibiotik yang dapat menggangu proses pembentukan dinding sel 
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bakteri yakni antibiotik yang berikatan dengan bahan kimia seperti golongan 

penisilin, sefalosporin dan vankomisin. 

2. Intervensi sintesis protein 

Bakteri memproduksi protein yang tersusun oleh polipeptida yang 

dihasilkan dari proses translasi mRNA. Proses tersebut membutuhkan ribosom, 

sehingga semua antibiotik yang menghambat kerja ribosom akan menghambat 

sintesis protein adalah golongan tetrasiklin, makrolida, kloramfenikol, dan 

aminoglikosida. 

3. Intervensi sintesis DNA bakteri 

Antibiotik yang dapat mengintervensi sintesis DNA adalah 

flurokuinolon. Flurokuinolon menghambat DNA gyrase pada bakteri gram 

negatif dan topoisomerase IV pada bakteri gram positif. Flurokuinolon sangat 

efektif terhadap infeksi oleh bakteri gram negatif. 

Dalam melakukan pemeriksaan antimikroba pentingnya penggunaan 

metode standar yang dapat mengontrol semua faktor yang memengaruhi 

antimikroba contohnya adalah antibiotik. Adapun jenis- jenis antibiotik pun 

beragam salah satunya adalah Ciprofloxacin yang dapat menghambat sintesis 

asam nukleat dimana antibiotik golongan ini dapat masuk kedalam sel dengan 

cara menghambat replikasi DNA bakteri dengan cara mengganggu kerja DNA 

girase (tropoisomerase II) selama pertumbuhan dan reproduksi bakteri silang 

(Katzung, 2007) 

Data diameter zona hambat tersebut dikategorikan ke penilaian 

menurut CLSI yaitu resisten, intermediet atau sensitif. Penilaian dikatakan 
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resisten, intermediet atau sensitif apabila zona hambat yang dihasilkan sebagai 

berikut (CLSI, 2020)  

Tabel 1  

Kategori Zona Hambat Antibiotik Ciprofloxacin 

Kategori Diameter 

Resisten ≤ 21 mm 

Intermediet 22- 25 mm 

Sensitif ≥ 26 mm 

(Sumber : CLSI, Clinical and Laboratory Standar Institute,2020) 

4. Metode aktivitas antibakteri 

Uji aktivitas bakteri dalam menentukan kepekaan suatu bakteri dapat 

dilakukan dengan metode sebagai berikut : 

a. Metode dilusi 

Metode ini menggunakan antibakteri dengan kadar yang menurun 

bertahap, baik media cair maupun padat. Setelah itu bakteri dieramkan, namun 

sebelum itu media yang digunakan diinokulasi terlebih dahulu dengan bakteri 

uji. Tahap akhir melarutkan antimikroba dengan kadar yang dapat menghambat 

atau mematikan. Keuntungan metode ini adalah senyawa uji dalam medium 

agar atau suspensi dapat memperkirakan konsentrasi, pada umumnya dapat 

digunakan dalam menentukan nilai KHM. Pertumbuhan mikroorganisme 

ditunjukkan oleh adanya kekeruhan dalam sumur (Pangestu, 2017).  

b. Metode difusi 

Uji aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan metode difusi agar 

yang diinokulasikan dengan mikroorganisme (Utomo dkk., 2018). Media agar 

yang dapat digunakan dalam metode ini adalah MHA yang telah cair yang 

kemudian dibagi menjadi beberapa konsentrasi, kemudian dicelupkan kertas 

cakram di atas agar yang sudah membeku secara aseptik. Lalu diinkubasi 
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selama 24 jam dengan suhu 37˚c yang dilakukan sebanyak 5 kali replikasi. 

Aktivitas antibakteri dikatakan memiliki zona hambat jika terbentuknya zona 

hambat pada bakteri yang diuji (Khofidah dkk., 2019). 

Agensi-agensi resmi telah merekomendasikannya, dengan sedikit 

modifikasi, sebagai metode rujukan yang digunakan sebagai teknik rutin dalam 

laboratorium klinik (Vandepitte,J.,dkk 2011). Maka adapun kategori diameter 

zona hambat menurut Sudrajat (2012) kategori diameter zona hambat dapat 

diklasifikasikan dalam tabel berikut : 

Tabel 2  

Kategori Diameter Zona Bening Antibakteri 

Kategori Diameter 

Lemah ≤ 5 mm 

Sedang 6 - 10 mm 

Kuat 11 – 20 mm 

Sangat kuat ≥ 21 mm 

 (Sumber : Sudrajat, Sadani dan Sudiastuti, Analisis Fitokimia Senyawa Metabolit 

Sekunder Ekstrak Kasae Etanol Daun Meranti Merah (Shorea leprosula Miq.) dan Sifat 

Antibakterinya terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli,2012) 

  


