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Abstract. Based on the information of society Aluh-aluh Besar Village, Banjar District. Fruit of Sonneratia caseolaris 
used as a traditional medicine diarrheal diseases. Secondary metabolites contained in S. caseolaris namely saponin, 
tannin, steroid, and flavonoid, a compound can act as anti-bacteria, especially bacteria that cause diarrheal diseases to 
human. Because of that, it is necessary to do a research to test infused of fruit of S. caseolaris to E. coli Bacteria’s 
growth. Objective of this research are (1) determine Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of infusion of S. caseolaris 
fruit is effective in hibiting the growth of E. coli, (2) prove that the effect of giving  different concentrate infused of fruit of 
S. caseolaris in inhibiting the growth of  E. coli. The method of this research is using experiment method, test on bacteria 
using diffusion method. The result of this research shows that the growth of  E. coli is on concentrate 25%. Give infused 
of fruit of S. caseolaris in inhibit the growth of E. coli significantly (α ˂ 0,05). 
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1. PENDAHULUAN 
 

Salah satu ekosistem mangrove yang ada di 
Kalimantan Selatan terdapat di desa Aluh-aluh 
Besar, Kabupaten Banjar. Ekosistem mangrove di 
daerah ini didominasi tumbuhan dari genus 
Sonneratia, yaitu Sonneratia caseolaris atau dikenal 
dengan nama lokal rambai. S. caseolaris memiliki 
berbagai macam manfaat bagi kehidupan manusia 
dan lingkungan sekitarnya. Masyarakat pesisir telah 
lama memanfaatkan S. caseolaris untuk berbagai 
tujuan. 

Produk yang dihasilkan tumbuhan S. 
caseolaris di antaranya: kayu bakar, bahan 
bangunan, obat-obatan, dan bahan makanan 
(Fadilah, 2006). Tumbuhan S. caseolaris yang ada 
di Desa Aluh–aluh Besar, Kecamatan Aluh–aluh, 
Kabupaten Banjar dimanfaatkan oleh masyarakat 
sekitar sebagai obat tradisional untuk pengobatan 
diare. Biasanya bagian yang digunakan untuk 
pengobatan diare adalah buah tua dan segar. 

Menurut Fadilah (2006) senyawa metabolit 
sekunder yang terkandung pada infusa buah S. 
caseolaris yaitu alkaloid, terpenoid, saponin, tanin 
dan flavonoid. Senyawa metabolit sekunder 
merupakan senyawa yang dapat berperan sebagai 
antibakteri. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut untuk 
memastikan kebenarannya dalam menghambat 
pertumbuhan bakteri, khususnya bakteri yang 

menyebabkan penyakit diare pada manusia.  S. 
caseolaris dapat digunakan sebagai alternatif obat 
tradisonal untuk menyembuhkan penyakit, salah 
satu bakteri yang dapat menyebabkan penyakit 
pada manusia adalah E. coli. 

Tujuan penelitian adalah menentukan 
konsentrasi hambat minimal (KHM) infusa buah S. 
caseolaris dalam menghambat pertumbuhan  
bakteri E. coli . Selain itu untuk menguji pengaruh 
pemberian infusa buah S. caseolaris dalam 
menghambat pertumbuhan bakteri E. coli.  
 

2. METODE  
 

Penelitiansdari bulan Februari sampai dengan 
bulan Juni 2016 di Laboratorium Biologi FKIP ULM 
Banjarmasin. Sampel buah S. caseolaris yang 
digunakan adalah buah dewasa dengan warna kulit 
buah hijau mengkilap, dengan massa +  50 gram, 
diameter buah 6-8 cm dan warna daging buah putih. 
Sebanyak 5 kg buah S. caseolaris dikeringkan 
dalam oven pada suhu 60°C selama + 1 jam, 
kemudian dihaluskan. Bakteri  E.coli diperoleh dari 
stok biakan murni Balai Laboratorium Kesehatan. 

 

2.1  Pembuatan Medium Bakteri Uji 
 

Menimbang NA sebanyak 20 gr dengan 
menggunakan neraca analitik, memasukkan NA 
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yang sudah ditimbang ke dalam gelas kimia sambil 
menambahkan aquades sebanyak 1000 ml dan 
mengaduknya secara perlahan-lahan, memanaskan 
di atas hot plate, menunggu sampai larutan 
homogen dan memasukkan NA yang sudah 
homogen ke dalam labu erlenmeyer dan menutup 
bagian mulutnya dengan kapas, membungkusnya 
dengan kertas pembungkus, dan kemudian 
memasukkannya ke dalam autoklaf dengan tekanan 
2 atm dan suhu 121°C selama 20 menit. Setelah 
larutan steril lalu menuangkan NA ke dalam cawan 
petri dengan metode tuang, lalu didinginkan. 

 

2.2  Pembuatan Suspensi Bakteri 
 

Satu ose biakan bakteri yang telah diremajakan 
pada media NA disuspensikan ke dalam tabung 
berisi 5 ml media NB dan diinkubasi selama 24 jam 
pada suhu 37°C kemudian suspensi bakteri tersebut 
diencerkan menggunakan NaCl 0,9% steril sampai 
kekeruhannya setara dengan larutan standar Mc. 
Farland 0,5 (biakan cair yang kekeruhannya setara 
dengan Mc. Farland 0,5 mempunyai populasi 1×107 

CFU/ml - 1×108 CFU/ml). 
 

2.3  Pembuatan Infusa Buah S. caseolaris 
 

Simplisia buah S. caseolaris yang telah 
dihaluskan ditimbang sebanyak 50 gram. Buah S. 
caseolaris yang telah halus direbus dengan 
aquadest 100 ml {100 ml di dapat dari ketentuan 
banyaknya pelarut = 2 x bobot sampel yang 
digunakan (2 x 50 gram = 100 ml)}, dengan suhu 
90°C selama 15 menit. Merebus aquadest selama 
25 menit menggunakan pemanas air (10 menit 
untuk mencapai suhu 90°C tanpa dimasukkan 
serbuk buah S. caseolaris, setelah 10 menit baru 
dimasukkan simplisia S. caseolaris dan merebusnya 
selama 15 menit untuk proses infusa sambil 
sesekali diaduk). Menyerkai hasil infusa dengan 
kain flanel, kemudian filtrat hasil saringan ditampung 
pada gelas kimia, kemudian dipindahkan ke dalam 
labu erlenmeyer dan ditutup menggunakan 
alumunium foil. Ditjen POM (2000). 

 

2.4 Pengujian antibakteri dengan metode 
cakram  

 
Uji mikrobiologis menggunakan metode 

cakram kertas (disk diffusion method) yang 
mengacu pada metode Kirby-Bauer yang sudah 
terstandarisasi (Lalitha, 2004) dan penuntun 
praktikum mikrobiologi oleh Ajizah, Aulia et al. 
(2016). Banyaknya pengulangan mengikuti rumus 
Federer, yaitu: ( t – 1 ) x ( n – 1 ) ≥ 15; t adalah 

jumlah perlakuan, n adalah jumlah replikasi (Pratiwi, 
2008). Jumlah perlakuan dalam penelitian ini 6, 
sehingga diperoleh pengulangan 4 kali. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Hasil Uji Konsentrasi Hambat Minimal  

 
Daya antimikroba dinyatakan dengan nilai 

KHM, yaitu konsentrasi terendah dari komponen 
antimikroba. Pada uji KHM infusa S. caseolaris 
dengan 6 konsentrasi (1,56%; 3,125%; 6,25%; 
12,5%; 25%, dan 50%) menunjukkan perbedaan 
jumlah koloni bakteri yang tumbuh setelah 
diinkubasi 24 jam pada suhu 37°C (Tabel 1). 

 
Tabel 1. Hasil uji KHM dengan berbagai konsentrasi 

infusa buah S. caseolaris 

 
Konsentrasi 

Infusa 
Rata-rata Jumlah 
Koloni (CFU/ml) 

1,56% TBUD 
3,125% TBUD 
6, 25% TBUD 
12, 5% 334 

25% 178 
Keterangan : TBUD (tidak bisa untuk dihitung) 

 

3.2 Pengujian Daya Antibakteri Buah S. 
caseolaris terhadap Bakteri E. coli 

 
Uji daya hambat infusa buah S. caseolaris 

terhadap bakteri E. coli menunjukkan bahwa 
senyawa aktif yang terkandung di dalam buah S. 
caseolaris memiliki potensi menghambat 
pertumbuhan bakteri E. coli. Hal ini terbukti dari 
hasil uji tampak terbentuknya zona jernih yang 
merupakan zona hambat pertumbuhan di sekeliling 
kertas cakram yang mengandung bahan aktif infusa 
buah S. caseolaris (Tabel 2, Gambar 1). 
 
Tabel 2. Lebar diameter zona hambat pertumbuhan 

bakteri E. coli 

 

Konsentrasi 
Lebar diameter zona 

hambat (mm) pada ulangan ke 

1 2 3 4 

25% 3,80 3,20 3,45 2,60 

30% 3,10 4,60 5,35 4,35 

35% 8,50 5,60 6,42 7,25 

40% 9,20 9,75 10,84 8,34 

45% 11,10 10,50 14,95 10,26 

50% 13,25 13,56 16,20 13,45 

Tetrasiklin 17,10 15,20 16,94 15,24 

 
Infusa S. caseolaris menghambat 

pertumbuhan bakteri E. coli. Menurunnya jumlah 
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koloni bakteri pada konsentrasi Infusa 12,5% 
mengindikasikan bahwa pada konsentrasi ini 
dianggap sudah efektif menghambat pertumbuhan 
bakteri, apabila dibandingkan dengan konsentrasi 
infusa 6,25%, pada konsentrasi 25% jumlah koloni 
sebesar 178 CFU/ml. Hal ini berarti bahwa infusa 
buah S. caseolaris bersifat antimikroba terhadap 
bakteri E. coli. Semakin besar konsentrasi infusa 
semakin besar daya hambat antimikrobanya, artinya 
semakin besar konsentrasi semakin besar pula 
senyawa aktif yang terlarut dalam infusa yang 
mampu menghambat pertumbuhan bakteri.  
 

 
 
Gambar 1. Diagram rerata diameter zona hambat yang 

terbentuk pada bakteri E. coli oleh infusa 
buah S. caseolaris dan antibiotik tetrasiklin 
(kontrol). 

 
Menurut Schlegel (1996), kemampuan suatu 

bahan antimikroba dalam meniadakan hidup 
mikroorganisme tergantung pada bahan 
antimikroba. Hal ini dapat dilihat dari konsentrasi 
12,5% sampai 25% jumlah koloni bakteri CFU/ml 
menurun. Menurut Fadilah (2006), infusa S. 
caseolaris mengandung flavonoid, steroid, dan tanin 
yang aktif sebagai senyawa antibakteri Vibrio 
harveyi secara in vitro. Senyawa aktif inilah yang 
menyebabkan infusa S. caseolaris bersifat 
antibakteri hal ini juga dapat terjadi terhadap bakteri 
E. coli.  

Senyawa aktif dari tumbuhan yang berfungsi 
sebagai zat antimikroba bekerja menurut salah satu 
atau lebih dari berbagai cara untuk menghambat 
bekteri. Mekanisme kerja antibakteri, yaitu 
penghambatan sintesis dinding sel, kerusakkan 
membran sel atau perubahan permeabilitas sel, 
penghambatan sintesis protein dan penghambatan 
sintesis DNA atau RNA (Volk dan Wheeler 1993).  

Pelczar (1988) menyatakan bahwa banyak 
faktor dan keadaan dapat mempengaruhi 
penghambatan atau pembasmian mikroorganisme 
oleh bahan atau proses antimikrobial. Beberapa 
faktor tersebut antara lain, konsentrasi atau 

intensitas zat antimikrobial, jumlah mikroorganisme, 
dan spesies mikro-organisme. Faktor pertama yaitu 
konsentrasi atau intensitas zat antimikrobial, 
semakin tinggi konsentrasi zat antimikrobial yang 
diaplikasikan dalam suatu waktu tertentu maka 
semakin cepat pula sel-sel bakteri akan terbunuh 
(tentunya sampai suatu batas tertentu). 

Faktor yang kedua adalah jumlah 
mikroorganisme, semakin banyak jumlah bakteri     
E. coli maka semakin lama waktu 
penghambatannya, dengan ketentuan apabila 
segala kondisi yang lain konstan, faktor yang ketiga 
adalah spesies mikroorganisme, spesies 
mikroorganisme menunjukkan kerentanan yang 
berbeda-beda terhadap sarana fisik dan bahan 
kimia. Ajizah (1997) menyatakan bahwa pada infusa 
dari jambu biji peningkatan konsentrasi 
menyebabkan semakin besar kadar bahan aktif 
yang berfungsi sebagai antibakteri, sehingga 
kemampuannya dalam menghambat pertumbuhan 
bakteri juga semakin besar. Infusa buah S. 
caseolaris konsentrasi 25% sampai 50% dinyatakan 
tergolong kategori resisten, karena diameter yang 
terbentuk 13,25 mm. 

Kandungan fitokimia buah S. caseolaris 
adalah saponin, tanin, steroid dan flavonoid. Namun 
flavonoid diduga rusak pada saat ekstraksi dengan 
metode infusa. Rompas, et al., (2012) menyatakan 
bahwa senyawa flavonoid adalah golongan 
senyawa yang tidak tahan panas dan mudah 
teroksidasi pada suhu tinggi. Sehingga diduga 
senyawa flavonoid rusak pada saat proses ekstraksi 
dengan metode infusa.  

Zahro dan Agustini (2013) menyatakan bahwa 
mekanisme  kerja saponin termasuk dalam 
kelompok antibakteri yang mengganggu 
permeabilitas membran sel bakteri yang 
mengakibatkan kerusakan membran sel dan 
menyebabkan  keluarnya berbagai komponen 
penting dari dalam sel bakteri yaitu protein, asam 
nukleat, dan nukleotida. Membran sitoplasma 
bekerja untuk mempertahankan bahan-bahan 
tertentu di dalam sel serta mengatur aliran keluar-
masuknya bahan-bahan lain. Membran sitoplasma 
juga menyediakan peralatan biokimiawi untuk 
memindahkan ion-ion mineral, gula, asam-asam 
amino, elektron, serta metabolit-metabolit lain 
melintasi membran. Kerusakan pada membran akan 
mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel atau 
matinya sel.  

Menurut Sariri (2013), senyawa aktif 
permukaan dari saponin bersifat seperti sabun dan 
dideteksi berdasarkan kemampuan membentuk 
busa pada pengocokan dan memiliki rasa pahit 
yang mempunyai efek menurunkan tegangan 
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permukaan sehingga merusak membran sel dan 
menginaktifkan enzim sel serta merusak protein sel. 
Tanin menurut Ngajow, et al.,  (2013) memiliki 
aktivitas antibakteri yang berhubungan dengan 
kemampuannya untuk menginaktifkan sel mikroba 
juga menginaktifkan enzim, dan mengganggu 
transpor protein pada lapisan dalam sel. 

Menurut Siregar, et al., (2012) tanin memiliki 
persenyawaan fenol yang memiliki gugus hidroksil di 
dalamnya. Maka mekanisme dalam menginaktifkan 
bakteri dengan memanfaatkan perbedaan polaritas 
antara lipid dengan gugus hidroksil. Apabila sel 
bakteri semakin banyak mengandung lipid maka 
dibutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk membuat 
bakteri tersebut lisis. Mekanisme steroid sebagai 
antibakteri berhubungan dengan membran lipid dan 
sensitivitas terhadap komponen steroid yang 
menyebabkan kebocoran pada liposom, steroid 
dapat berinteraksi dengan membran  fosfolipid sel 
yang bersifat permeabel terhadap senyawa lipofilik 
sehingga menyebabkan integritas membran 
menurun serta morfologi membran sel berubah yang 
menyebabkan sel rapuh dan lisis (Ahmed, 2007 
dalam Bontjura, 2015). 

Jenis mikroorganisme menunjukkan 
kerentanan yang berbeda terhadap sarana fisik 
bahan kimia, dilihat dari hasil penelitian infusa buah 
S. caseolaris dapat menghambat pertumbuhan 
bakteri E. coli. Hal ini berarti di dalam infusa 
tersebut mengandung senyawa aktif yang mampu 
menghambat pertumbuhan bakteri E. coli.  
 

4. SIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

tentang pengaruh infusa buah S. caseolaris 
terhadap pertumbuhan bakteri E.coli yang telah 
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Konsentrasi 
Hambat Minimal (KHM) infusa buah S. caseolaris 
yang mampu  menghambat pertumbuhan bakteri E. 
coli adalah 25% dan pemberian infusa buah S. 
caseolaris dengan konsentrasi yang berbeda 
berpengaruh nyata (ɑ ˂ 0,05) terhadap 
pertumbuhan bakteri E.coli. 
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