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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh
ekstrak daun simbukan terhadap zona hambat bakteri
Escherichia coli dan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun
simbukan terhadap zona hambat bakteri Escherichia coli dapat
digunakan sebagai sumber belajar biologi SMA kelas X.
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan 6 perlakuan yaitu konsentrasi 5%, 10%, 20%, 40%, dan
80% dengan 4 kali ulangan dasar penentuan konsentrasi
berdasarkan implementasi tidak berdasarkan uji pendahuluan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
pemberian ekstrak daun simbukan (Paederia foetida) dengan
konsentrasi 40% memiliki pengaruh yang paling efektif dengan
luas zona hambat 14.05mm. penelitian ini dapat digunakan
sebagai sumber belajar biologi kelas X pada KD 3.5, KD 4.5, dan
KD 4.1.
Copyright © 2020 Universitas Muhammadiyah Malang

PENDAHULUAN
Bakteri Escherichia coli merupakan
salah satu patogen penyebab diare. Bakteri
Escherichia coli dapat menyebabkan
penyakit diare akut yang dapat dialami
oleh semua usia. Menurut Atmiati, (2012)
Penularan
penyakit
diare
dapat
disebabkan oleh makanan atau minuman
yang terkontaminasi oleh lalat rumah yang
merupakan salah satu agen pembawa
bakteri Escherichia coli.
Masyarakat desa dalam mengobati
penyakit diare menggunakan obat-obatan
kimia
seperti
obat
Diapet
yang
mengandung ekstrak daun jambu biji,
diketahui bahwa ekstrak daun jambu biji
memiliki kandungan senyawa antimikroba
berupa tannin, minyak atsiri, flavonoid,
dan alkaloid yang dapat menghambat
pertumbuan bakteri (Ajizah, 2004).
Beberapa tanaman obat yang dapat
menghambat
perkembangan
bakteri
Echerichia coli yaitu daun lidah mertua
(Sansevieriae) dan daun kersen (Muntigia

calabura), Kandungan zat aktif yang
terkandung dalam eksrak daun lidah
mertua yaitu saponin, fenol, dan flavonoid
(Lombogia, Budiarso, & Bodhi, 2016),
sedangkan Kandungan zat aktif dalam
daun kersen (Muntigia calabura) adalah
Flavionoid, tripenoid, saponin, dan steroid
(Sabaruddin, Wulandari, & Sulistyrati,
2012).
Penelitian terdahulu yang berfungsi
sebagai anti bakteri adalah daun lidah
mertua (Sansevieriae) dan daun kersen
(Muntigia calabura), yang memiliki
kandungan yang sama dengan daun
sembukan. Sejauh ini belum dilakukan
penelitian tentang penggunaan daun
sembukan sebagai antibakteri terhadap
bakteri Eschericia coli. Penelitan yang
pernah dilakukan oleh Utary (2016),
terhadap
daun
sembukan
adalah
penggunaan ekstrak daun sembukan
terhadap
daun
sembukan
adalah
penggunaan ekstrak daun sembukan untuk
menghambat pertumbuhan bakteri Sigella
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sonnei dan Salmonella typhi, dan pada
penelitian Handrianto (2018), adalah
analisis kandungan kimia daun dan batang
sembukan. Zat aktif yang terdapat dalam
daun sembukan cukup banyak diantaranya
saponin,
tanian,
fenol,
flavonoid,
terpenoid, dan alkaloid (Wahjuningrum &
Hasanah, 2016).
Oleh karena itu, peneliti ingin
meninjau lebih dalam tentang efektivitas
daun sembukan (paederia foetida) dalam
menghambat
pertumbuhan
bakteri
Escherichia coli sehingga nantinya dapat
dimanfaatkan sebagai alternatif obat alami
penyakit yang diakibatkan oleh bakteri
Escherichia coli. Hasil penelitian pengaruh
berbagai konsentrasi ekstrak daun
sembukan (Paederia Foetida) terhadap
zona hambat bakteri Escheria coli biologi
dapat dijadikan sebagai sumber belajar
biologi bagi siswa SMA dalam materi
monera khususnya pada eubacteria yang
termasuk dalam peranan bakteri yang
merugikan bagi manusia yaitu Eschericha
coli penyebab penyakit diare serta cara
menanggulangi penyakit yang diakibatkan
dengan menggunakan bahan antibakteri,
yang telah disesuaikan dengan materi
pembelajaran monera di SMA kelas X.

konsentrasi ekstrak daun sembukan
(Paederia foetida) yaitu 5%, 10%, 20%,
40%, dan 80%. Pembuatan suspense,
Media kultur bakteri Escherichia coli , dan
penanaman biakan bakteri Escherichia coli
serta pemberian paper diks yang telah
ditetesi
ekstrak
daun
simbukan,
Mengingkubasi bakteri pada suhu 37OC
selama 24 jam, kemudian melakukan
pengamatan dengan mengukur zona
bening yang terbentuk disekitar Paper
Diks.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian mengenai pengaruh
ekstrak daun simbukan (Paederia foetida)
terhadap zona hambat pertumbuhan
bakteri Escherichia coli Gambar 1.
Berdasarkan Tabel 1 dan Gambar 1,
menginformasikan bahwa pada perlakuan
A pemberian konsentrasi ekstrak daun
simbukan (Paederia foetida) sebesar 5%
memiliki rata-rata diameter zona hambat
sebesar 8.24mm. Perlakuan B yaitu
pemberian konsentrasi ekstrak daun
simbukan (Paederia foetida) sebesar 10%
memiliki rata-rata diameter zona hambat
sebesar 9.26mm. Perlakuan C pemberian
konsentrasi ekstrak daun sembukan
(Paederia foetida) sebersar 20% memiliki
rata-rata diameter zona hambat sebesar
9.22mm.
Perlakuan
D
pemberian
konsentrasi ekstrak daun simbukan
(Paederia foetida) sebesar 40% memiliki
diameter zona hambat sebesar 14.05mm.
perlakuan E pemberian konsentrasi
ekstrak daun simbukan (Paederia foetida)
sebesar 80% memiliki diameter zona
hambat sebesar 9.42mm. Kemudian untuk
perlakuan
KA
(kontrol
negatif)
menggunakan aquadest memiliki diameter
zona hambat sebesar 0.00mm dan pada
perlakuan
KB
(kontrol
positif)
menggunakan Tetrasiklin memiliki ratarata diameter zona hambat sebesar
27.06mm.

METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan Labolatorium
Biologi
Universitas
Muhammadiyah
Malang yang beralamat di Jl. Raya
Tlogomas
No.
246
Malang
dan
dilaksanakan pada 23-24 September 2019.
Rancangan penelitian yang digunakan
adalah rancangan acak lengkap (RAL)
dengan 5 perlakuan (konsentasi 5%, 10%,
20%, 40%, dan 80%) dengan ulangan 4 kali
setiap perlakuan, maka banyak unit
eksperimen adalah 28 unit penelitian.
Alur penelitian dimulai dengan
mempersiapkan
Alat
dan
Bahan,
pembuatan ekstrak daun sembukan
(Paederia
foetida),
pembuatan
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Tabel 1. Tabel hasil penelitian
Zona Hambat
Total

Perlakuan

Rata-Rata
(mm)

U1

U2

U3

U4

Aquadest

0

0

0

0

0

0

Tetrasiklin

25.75

27.82

27.8

26.85

108.22

27.06

5%

8.25

7.52

8.47

8.70

32.94

8.24

9.00

7.25

9.37

11.42

37.04

9.26

2.47

14.37

0.82

19.2

36.86

9.22

40%

12.77

15.46

13.75

14.2

56.18

14.05

80%

9.42

8.32

10.12

9.82

37.68

9.42

Rata-rata Zona hambat (mm)

10%
20%

30

27.06

25

1

20

0.8
14.05

15

10

1.2

0.6
9.42

8.24 9.26 9.22

5

0.4
0.2

0

0

0
A

B

C

D

E

KA

KB

Perlakuan konsentrasi Ekstrak daun simbukan
Rerata Diameter Zona hambat
Gambar 1. Diagram batang hasil penelitian

Tanin merupakan salah satu jenis
senyawa yang termasuk kedalam golongan
polifenol. Sifat antibakteri tanin dapat
merusak membran sel bakteri, senyawa
astringent tanin dapat menginduksi
pembentukan komplek ikatan tanin
terhadap ion logam yang dapat menambah
daya toksisitas tanin, mekanisme kerja
tanin diduga dapat mengkerutkan dinding
sel atau membran sel yang mengakibatkan
sel tidak dapat melakukan aktivitas hidup
sehingga pertumbuhannya terhambat dan
mengalami kematian(Arlofa, 2015)
Menurut Sasongko (2014) Mekanisme
kerja antibakteri senyawa fenol dengan
merusak struktur sel bakteri dan
menghambat proses pembentukan dinding
sel sehingga dapat menyebabkan lisis pada
dinding bakteri sehingga mengakibatkan
bakteri mati, selain itu senyawa fenol
mempunyai
kemampuan
untuk
mendenaturasi protein, sebagian struktur
membran sitoplasma bakteri mengandung
protein dan lemak, akibat dinding sel dan
membrane
sitoplasma
tidak
stabil
menyebabkan
fungsi
permeabilitas

Hasil penelitian pengaruh berbagai
konsentrasi ekstrak daun sembukan
(Paederia foetida ) terhadap zona hambat
pertumbuhan bakteri Escherichia coli di
duga diakibatkan adanya zat senyawa aktif
yang terkandung dalam daun simbukan.
Senyawa yang terkandung diantaranya
adalah senyawa saponin, senyawa tanin,
senyawa fenol, senyawa flavonoid,
terpenoid, dan senyawa alkaloid, senyawa
tersebut memiliki peran penting sebagai
antimikroba dan memiliki fungsi yang
sama untuk menghambat pertumbuhan
bakteri Eschehrichia coli namun pada
setiap
senyawa
tersebut
memiliki
mekaisme
kerja
antimikroba
yang
berbeda-beda.
Senyawa saponin dapat berkerja
sebagai antibakteri senyawa ini dapat
merusak membran sitoplasma dan
membunuh sel (Noventi.2016). Akibat
rusaknya
membran sitoplasma
sel
menyebabkan
keluarnya
komponen
penting dalam sel bakteri seperti protein,
asam nukleat dan nukleotida.
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selektif, fungsi pengangkutan aktif,
pengendalian susunan sel bakteri menjadi
terganggu dan mengakibatkan pada
lolosnya makromolekul dan ion dari sel
sehingga sel bakteri kehilangan bentuk dan
terjadi lisis.
Mekanisme kerja flavonoid sebagai
antibakteri menurut Ngajow (2013)
dengan
cara
membentuk
senyawa
kompleks dengan protein ekstraseluler dan
terlarut sehingga dapat merusak membran
sel bakteri dan dikuti dengan keluarnya
senyawa intraseluler, selain itu flavolniod
juga berperan dalam menghambat
metabolisme energi, senyawa ini dan
mengganggu matabolisme energi dengan
cara yang mirip dengan menghambat
sistem respirasi, karena dibutukan energi
yang cukup untuk penyerapan aktif berbagi
metabolit
dan
untuk
biosintesis
makromolekul.
Mekanisme kerja senyawa terpenoid
yaitu menggangu proses transportasi ion
penting ke dalam sel bakteri. Terpenoid
mampu berikatan dengan lemak dan
karbohidrat yang akan menyebabkan
permeabilitas
dinding
sel
bakteri
terganggu.(Bontjura, 2015)
Mekanisme kerja senyawa alkaloid
sebagai
antibakteri
dengan
cara
menghambat sintesis dinding sel yang
akan menyebabkan lisis sel bakteri
sehingga bakteri mengalami kematian
(Amalia, dkk, 2016).
Berdasarkan
hasil
penelitian
menunjukkan bahwa pada konsentrasi
40% ekstrak daun simbukan (Paederia
foetida ) memiliki respon zona hambat
paling luas. Diameter zona bening pada
umumnya meningkat sebanding dengan
meningkatnya konsentrasi ekstrak, namun
terdapat beberapa perlakuan yang
memiliki konsentrasi ekstrak tinggi
mengalami penurunan diameter zona
bening.
Konsentrasi suatu bahan yang befungsi
sebagai antibakteri merupakan salah satu
faktor
penentu
besar
kecilnya
kemampuannya
dalam
menghambat
pertumbuhan mikroba yang diuji selain itu
ukuran zona hambat dipengaruhi oleh
beberapa faktor yaitu mikroognaisme uji
(strain dan fisiologi uji bakteri), medium

kultur, metode uji serta kecepatan difusi
zat. (Selvyana.2012)
Diameter daya hambat tidak selalu
naik
sebanding
dengan
naiknya
konsentrasi perlakuan, kemungkinan hal
ini terjadi karena adanya percepatan difusi
senyawa aktif pada media agar serta jenis
dan konsentrasi senyawa antimikroba juga
memberikan diameter daya hambat yang
berbeda pada waktu yang lama (Sari &
Suryani, 2014). Dan menurut (Utami et al.,
2013) terdapat beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi kecepatan difusi agar yaitu
konsentrasi mikroorganisme, komposisi
media, suhu inkubasi, dan waktu inkubasi.
Hasil penelitian dapat dimanfaatkan
sebagai salah satu sumber belajar biologi,
berdasarkan beberapa syarat diantaranya
syarat kejelasan potensi, kejelasan tujuan
pembelajaran, kejelasan sasaran, kejelasan
informasi, dan kejelasan hasil. Kejelasan
potensi dilihat dari hasil penelitian kajian
tentang minyak yang bisa dimanfaatkan
sebagai sumber belajar biologi karena
kurangnya materi pada pembelajaran.
Kesesuaian
tujuan
pembelajaran
penelitian ini sesuai dengan KD 3.5 yaitu
mengidentifikasi struktur, cara hidup,
reproduksi dan peran bakteri dalam
berbagai aspek kehidupan, kejelasan
sasarannya yaitu siswa SMA kelas X
dengan sasaran materinya yaitu siswa
mampu menjelaskan peran bakteri bagi
kehidupan dan siswa mampu menjelaskan
peran bakteri yang merugikan dalam
kehidupan sehari-hari. KD 4.5 yaitu
Menyajikan data Tentang ciri-ciri dan
peran
bakteri
dalam
kehidupan
berdasarkan studi literatur dalam bentuk
laporan tertulis, dengan sasaran materi
siswa mampu menyajikan laporan hasil
pengamatan cara hidup bakteri serta
perannya dalam kehidupan. Dan pada KD
4.1 Menunjukkan Masalah Tentang Objek
Biologi pada berbagai tingkatan organisasi
kehidupan dengan sasaran materi Siswa
membuat laporan hasil data observasi
indentifikasi anatomi maupun morfologi
suatu organisasi kehidupan.

KESIMPULAN
Dalam penelitian peneliti dapat
menarik kesimpulan yaitu ada pengaruh
pemberian berbagai konsentrasi ekstrak
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daun simbukan (Paederia foetida)
terhadap zona hambat bakteri Escherchia
coli yaitu pada konsentrasi 40% memiliki
pengaruh paling baik terhadap zona
hambat. Hasil penelitian pengaruh
berbagai ekstrak daun simbukan (Paederia
foetida)
terhadap
zona
hambat
pertumbuhan bakteri Escherichia coli
dapat dimanfaatkan sebagai sumber
belajar Biologi SMA kelas X pada KD 3.5,
KD 4.5, KD 4.1.
Penelitian berikutnya diharapkan
melakukan penelitian lanjutan untuk
menentukan
konsentrasi
hambat
minimum (KHM) dan konsentrasi bunuh
minimum (KBM) ektrak daun simbukan
terhadap pertumbuhan bakteri Escherchia
coli, dan perlu dilakukannya penelitian
lebih lanjut dengan menggunakan bakteri
uji yang berbeda yang memiliki sifat
patogen dan tergolong bakteri gram
negatif.
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