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ABSTRAK 

Telah dilakukan uji aktivitas antimikroba dari ekstrak etanol herba Tespong 

(Oenanthe javanica D.C) terhadap Escherichia coli, Stapylococcus aureus dan 

Candida albicans. Uji ini dilakukan secara in vitro dengan metode difusi dengan 

metode sumur sebagai pencadang. Hasil penelitian ini didapat nilai KHM dari 

herba Tespong (Oenanthe javanica D.C) untuk Escherichia coli dan 

Stapylococcus aureus yaitu 0,17 g/mL dan untuk Candida albicans 0,06 g/mL. 

Nilai kesetaraan 1 mg ekstrak etanol herba Tespong (Oenanthe javanica D.C) 

terhadap antibiotik tetrasiklin HCl adalah 1,4427 x 10-3 mg untuk Escherichia 

coli, 1,466 x 10-3 mg untuk Staphylococcus aureus sedangkan dengan antibiotik 

ketokonazol 2,5697 x 10-3 mg untuk Candida albicans. 

 

ABSTRACT 

Antimicrobial activity test from tespong ethanol extract (Oenanthe javanica D.C) 

to Escherichia coli, Stapylococcus aureus and Candida albicans has been done. 

This test was done with in vitro test using diffusion method with well method as 

reserve. Result of this research showed MIC value from tespong (Oenanthe 

javanica D.C.) for Escherichia coli dan Stapylococcus aureus are 0,17 g/mL and 

for Candida albicans is 0,06 g/mL. Antibiotik equivalence value of 1 mg tespong 

ethanol extract to tetracycline HCl is 1,4427 x 10-3 mg for Escherichia coli, 1,466 

x 10-3 mg for Staphylococcus aureus and with antibiotic ketoconazole is 2,5697 x 

10-3 mg for Candida albicans. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, anugrah serta 

izin-Nya dalam menyelesaikan penelitian mandiri yang berjudul “Aktivitas 

Antimikroba Ekstrak Herba Tespong (Oenanthe javanica DC) Terhadap 

Eschericia Coli, Staphylococcus Aureus dan Candida albicans“ dapat 

diselesaikan.  

Penyusunan penelitian mandiri ini diperuntukan untuk melangkapi 

persyaratan kenaikan pangkat. Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian 

mandiri ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang 

membangun sangat diperlukan untuk penyempurnaan penelitian ini.  

 

Penulis 
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PENDAHULUAN 

 

Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia sudah mengenal dan memakai 

tumbuhan berkhasiat obat sebagai salah satu upaya penanggulangan masalah 

kesehatan yang dihadapi. Hal ini dilakukan jauh sebelum obat-obatan modern 

menyentuh masyarakat. Pengetahuan tentang tumbuhan obat merupakan warisan 

budaya bangsa turun menurun. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

kenyataannya belum mampu mengganti atau menghilangkan tentang arti 

pengobatan tradisional. Apalagi keadaan perekonomian Indonesia sekarang ini 

mengakibatkan harga obat-obatan menjadi mahal. Oleh karena itu salah satu 

alternatif yang dapat dilakukan dengan meningkatkan penggunaan tumbuhan 

berkhasiat obat di kalangan masyarakat (1). 

Agar peranan obat tradisional dalam pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan 

maka perlu dilakukan upaya penelitian, pengujian dan pengembangan khasiat dan 

keamanan suatu tumbuhan obat. Kajian pada bidang ilmu fitokimia sangat penting 

untuk mengetahui kandungan kimia pada tumbuhan yang memberikan aktivitas, 

selain itu dapat ditemukan pula senyawa aktif baru. Senyawa aktif baru yang 

ditemukan dapat digunakan dalam pengobatan (2, 3). 

Penyakit yang diakibatkan oleh infeksi mikroorganisme merupakan salah 

satu penyakit yang selalu menjadi pusat perhatian para praktisi dan pemerhati 

kesehatan. Kasus penyakit infeksi sering terjadi di kalangan masyarakat. Infeksi 

disebabkan oleh masuknya mikroba atau parasit atau bahkan metabolit dari suatu 

mikroba ke dalam sel tuan rumah dan menyebabkan gangguan fisiologis pada sel 



 

 
 

inang. Contoh mikroba antara lain kapang, fungi, bakteri, protozoa, clamidia dan 

virus (4).   

Berbagai penelitian yang telah dilakukan dalam rangka mencegah dan 

mengobati penyakit infeksi, telah ditemukan berbagai obat atau zat untuk 

mengobati penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroba. Pada prinsipnya 

pengobatan penyakit infeksi mikroba dilakukan dengan cara menghambat 

pertumbuhan mikroba penyebabnya, sehingga obatnya dikenal dengan istilah anti 

mikroba. 

Antimikroba merupakan suatu senyawa yang dalam konsentrasi rendah 

mempunyai kemampuan untuk menghambat atau mencegah proses hidup 

mikroorganisme atau membunuh mikroorganisme. Dari sekian banyak tanaman, 

diambil satu jenis tanaman untuk diuji aktivitasnya yaitu tespong (Oenanthe 

javanica DC). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antimikroba 

tanaman tersebut terhadap bakteri dan fungi sebagai penyebab infeksi.  

 

 

2 



 

3 

BAB I 

TINJUAN PUSTAKA  

 
 
I.1 Tinjauan Botani  

Tinjauan botani dari Oenanthe javanica DC meliputi klasifikasi tanaman, 

sinonim, nama daerah, morfologi tumbuhan, ekologi dan penyebaran, khasiat dan 

kegunaan serta kandungan kimia.   

1.1.1 Klasifikasi Tanaman  

Divisi   : Spermatopytha 

Kelas  : Dicotyledonae 

Sub kelas  : Rosidae 

Bangsa  : Apiales 

Suku  : Apiaceae 

Marga  : Oenanthe 

Jenis  : Oenanthe javanica DC  (3,5,6,7,8,9) 

 

1.1.2 Sinonim  

Nama lain dari Oenanthe javanica DC adalah Dasyloma javanica 

MIQ., Falcaria javanica DC., Oenanthe laciniata Zoll., Oenanthe 

stolonifera Wall., Sium javanicum B.L., dan Sium graecum Lour (6, 7). 

 

1.1.3 Nama Daerah  

Pada beberapa daerah Oenanthe javanica dikenal dengan nama yang 

berlainan, antara lain : bacarongi (Batam), bambung, tespong (Sunda), 
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seladren (Jawa), pampung, pampung alas, batjarongi, peeopo (malaysia), 

water dropwort, water celery, Indian pennywort (6, 7, 9). 

 

1.1.4 Morfologi Tumbuhan  

Oenanthe javanica DC merupakan tumbuhan berupa perdu tegak, 

tinggi mencapai 10 - 150 cm, daunnya bertangkai dan mempunyai anak 

daun yang tersusun berselang. Bunga berwarna putih yang tersusun satu 

tandan (6, 9). 

 

1.1.5 Ekologi dan Penyebaran 

Oenanthe javanica DC berasal dari benua Asia dan sudah lama 

tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia Timur, mulai dari Pakistan 

sampai Jepang, Taiwan dan Cina bagian utara sampai daerah tropis di bagian 

Australia yaitu Quensland. Oenanthe javanica DC banyak tumbuh liar di 

rawa, sawah, sepanjang selokan dan padang rumput yang lembab. Tumbuh 

baik di dataran rendah sampai daerah pegunungan dan tempat terbuka (6). 

 

1.1.6 Khasiat dan Kegunaan  

Selain banyak digunakan sebagai lalap, Oenanthe javanica DC sering 

digunakan sebagai anti nyeri pinggang, demam, flu, memar, digigit ular dan 

kalajengking.  

 

 

 



 

1.1.7 Kandungan Kimia  

Oenanthe javanica DC tidak mengandung Oenanthe racun/toksin 

seperti yang terkandung dalam spesies Oenanthe lainnya. Oenanthe 

javanica DC mengandung minyak atsiri dengan 117 komponen senyawa 

yang dapat digunakan sebagai fungisida.  

Oenanthe javanica DC mengandung vitamin C, B2 dan vitamin A. 

Selain itu tanaman ini juga kaya akan mineral seperti P, Fe dan Ca. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dinyatakan bahwa Oenanthe javanica 

mengandung senyawa flavonoid (turunan flavonoid 5,3’,4’ trihidroksi 

flavon) dan senyawa golongan asam fenolat yaitu asam kafeat, asam para 

hidroksi benzoat, asam protokatekuat dan asam vanilat (5, 6). 

 

I.2 Tinjauan Mikroba 

Dunia mikroba terdiri dari berbagai kelompok jasad renik. Kebanyakan 

bersel satu atau uniselular. Ada yang mempunyai ciri sel tumbuhan, ada yang 

mempunyai ciri sel binatang dan ada lagi yang mempunyai ciri-ciri keduanya. 

Mikroba terdiri dari lima kelompok organisme yaitu bakteri, protozoa, virus, serta 

algae dan cendawan mikroskopis. Mikroorganisme sangat erat kaitannya dengan 

kehidupan kita, beberapa diantaranya bermanfaat dan yang lainnya merugikan. 

Banyak diantarnya menjadi penghuni tubuh kita (10). 

I.2.1 Bakteri  

Bakteri merupakan suatu sel prokariot yang khas, uniseluler dan 

mengandung struktur yang dibatasi membran dalam sitoplasma. Dilihat dari 

bentuknya mikroba dapat dibedakan menjadi tiga yaitu bentuk bola, bentuk 

5 



 

 
 

batang dan bentuk spiral. Ukuran dari mikroba bervariasi mulai dari 0,5–1,0 

µm dengan panjang sekitar 1,5–2,5 µm. Bakteri berkembang biak secara 

aseksual dengan cara melakukan pembelahan biner. Beberapa jenis bakteri 

dapat menimbulkan penyakit sehingga merugikan hewan, tumbuhan maupun 

manusia (10). 

Secara umum bakteri dibedakan dalam dua kelompok yaitu gram 

positif dan gram negatif. Pengelompokan berdasarkan pewarnaan yang 

dilakukan oleh Christian Gram. Perbedaan komposisi dinding sel masing-

masing bakteri tersebut akan menyebabkan respon yang berbeda terhadap 

teknik pewarnaan. Hal inilah yang menjadi dasar pengelompokan bakteri 

(10). 

Dilihat dari strukturnya maka bakteri mempunyai karakteristik : 

i. Flagela  

Merupakan suatu filamen tipis seperti rambut yang mencuat dari 

membran sitoplasma ke dinding sel. Fungsi dari flagelum sebagai 

organel-lokomotorius yang menyebabkan terjadinya mekanisme gerak. 

Pada sebagian bakteri terdapat perbedaan dalam jumlah dan posisi dari 

flagela yang memberikan ciri masing-masing marga bakteri. (5) 

ii. Fili  

Merupakan struktur filamen tipis dengan diameter berkisar antara 3 – 10 

µm, lebih pendek, lebih lurus dan jumlahnya lebih banyak dibandingkan 

dengan flagela. Fili ditemukan terutama pada bakteri gram negatif. Fili 

berperan dalam transfer asam nukleat yang digunakan sebagai reseptor 
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pada bakteriofage. Pada bakteri patogen fili menempel pada permukaan 

sel (10). 

iii. Kapsul  

Merupakan suatu komponen bakteri tertentu yang tersusun dari 

kompleks polisakarida tunggal atau kombinasi dengan suatu polipeptida. 

Produk kapsul dipengaruhi lingkungannya. Suhu yang menyebabkan 

terjadinya variasi dalam hal ketebalan, kerapatan dan kelekatannya pada 

masing-masing bakteri. Kapsul dapat meningkatkan patogenitas suatu 

bakteri karena dapat mengelak dari fagositosis pertahanan tubuh (10). 

iv. Dinding Sel  

Dinding sel organisme prokariotik merupakan struktur kaku yang 

memberikan karakter bentuk pada setiap bakteri. Secara kimia dinding 

sel membentuk peptidoglikan yang membentuk suatu jaringan yang 

melengkapi sel. Komponen lainnya dapat berupa peptida yang terdiri 

dari empat asam amino, alanin, glisin, asam glutamat dan lisin (10). 

Penelitian ini akan menggunakan bakteri  Escherichia coli (mewakili 

bakteri gram negatif), Staphylococcus aureus (mewakili gram positif).        

E. coli merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk batang, lurus, 

berderet seperti rantai dan bersifat aerobik atau anaerob fakultatif. Bakteri 

ini merupakan flora normal pada saluran pencernaan, tetapi pada saat 

tertentu  E. coli dapat menyebabkan gastro enteritis baik ringan ataupun 

berat. Akibat yang dapat ditimbulkan antara lain diare dan dehidrasi fatal. 
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Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang berbentuk 

bola atau bulat, dengan diameter sekitar 0,8–1,0 µm, di dalam media padat 

membentuk koloni yang halus bergerombol seperti buah anggur yang 

mengkilat, sedangkan dalam media cair berderet. Pada dinding selnya terdiri 

atas dua komponen utama yaitu peptidoglikan dan asam teikoat. S. aureus 

merupakan flora normal pada kulit, namun bersifat invasif, cenderung 

menghasilkan koagulase serta figmen kuning dan bersifat hemolisis. Bakteri 

ini  tinggal  pada  folikel  rambut   dan   menyebabkan   nekrosis  jaringan.  

S. aereus cenderung tahan terhadap panas dan tetap hidup pada pemanasan 

sampai dengan suhu 60 0C  selama 30 menit. 

S. aereus mengkoagulasi fibrin di tempat sekitar terjadinya infeksi dan 

di saluran getah bening sehingga terjadi radang dan fibrosis jaringan. Infeksi 

lain yang disebabkab oleh S. aereus adalah pneumonia, abses paru, 

meningitis, endokarditis, infeksi laring, infeksi saluran urine dan disertai 

dengan pembentukan nanah.   

 

I.2.2 Fungi 

Fungi merupakan mikroorganisme yang berbentuk sel atau benang 

bercabang. Mikroorganisme ini mempunyai dinding sel yang kaku dan 

tersusun dari polisakarida atau kitin, mempunyai nukleosis dan spora, tidak 

berkloropil dan berkembang biak secara seksual dan aseksual. 

Tubuh atau talus suatu jamur pada hakekatnya terdiri dari dua bagian 

yaitu miselium dan spora. Miselium terdiri dari kumpulan filamen-filamen 

8 



 

yang disebut dengan hifa. Seperti halnya dengan bakteri, fungi tertentu juga 

merupakan flora normal dalam tubuh, kondisi tubuh sedang lemah, fungi 

dapat berubah menjadi lebih patogen. Infeksi yang disebabkan oleh fungi 

disebut dengan mikosis. Mikosis terdiri dari tiga jenis, yaitu : 

i. Mikosis Superfisial (Tinea) 

Tinea ini tejadi pada permukaan kulit atau kulit bagian luar. Mikosis ini 

biasanya sulit diobati dan menahun. Selain itu juga penderita biasanya 

tidak merasa terganggu.  

ii. Mikosis Subkutan 

Mikosis subkutan diawali dengan masuknya jamur ke dalam kulit dan 

menyebabkan infeksi di dalam kulit. 

iii. Mikosis Sistemik 

Mikosis sistemik umumnya terjadi dengan masuknya suatu jamur secara 

inhalasi melalui saluran pernapasan. Pada awalnya mikosis bersifat 

asimptomatis (tanpa gejala), tetapi setelah sekian lama waktu berjalan 

dapat menyebabkan gejala yang cukup berat. (4) 

Pada penelitian ini akan digunakan fungi Candida albicans.               

C. albicans  merupakan suatu flora normal pada saluran pernapasan, 

pencernaan dan alat kelamin wanita. Mikroba ini bersifat opurtunitis, 

menyebabkan infeksi saat kondisi tubuh sedang lemah, misalnya pada saat 

pemberian obat imunosupresiv dalam jangka waktu yang cukup panjang. C. 

albicans dapat membentuk pseudomiselin, menyerang jarigan darah dan 

dapat menyebabkan tromboflebitis, endokarditis, infeksi mata dan apabila 
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mencemari jarum intravena dapat menginfeaksi jaringan lain. Penyakit yang 

disebabkan oleh C. albicans disebut kandidiasis. C. albicans dapat dibawa 

oleh aliran darah dan apabila pertahanan tubuh lemah akan terjadi infeksi 

sistemik (10, 11). 

 

I.3 Tinjauan Antimikroba 

Antibiotik menurut Waksman (1951) dibatasi dengan hanya bahan yang 

dihasilkan oleh mikroorganisme saja. Pernyataan ini sekarang diperluas dengan 

definisi bahwa bukan saja produk mikroorganisme saja tetapi juga senyawa-

senyawa hasil sintesis atau senyawa-senyawa yang terdapat dalam tumbuhan, baik 

itu tumbuhan tingkat tinggi maupun tingkat rendah. 

Antibiotik ini digolongkan kedalam beberapa metode, yaitu : 

i. Berdasarkan Cara Kerja 

a. Bakterisid, yaitu membunuh bakteri secara langsung irreversibel. 

Contohnya : antiboitika β-laktam, aminolikosida, polipeptida, anti 

TBC. 

b. Bakteriostatik, yaitu menghambat perkembangan mikroorganisme 

saja tanpa membunuh. Dengan dibantu sistem pertahanan tubuh 

maka dapat membunuh sampai tuntas. Contohnya : sulfonamida, 

tetrasiklin, makrolida, kloramfenikol. 

ii. Berdasarkan Spektrum Kerja 
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a. Spektrum luas (broad spectrum), bekerja pada bakteri gram positif, 

gram negatif, jamur. Contohnya untuk bakteri tetrasiklin dan 

kloramfenikol. 

b. Spektrum sempit (narrow spectrum), bekerja hanya pada gram 

positif atau gram negatif saja. Contohnya : penisilin untuk gram 

positif dan polimiksin untuk gram negatif. 

iii. Berdasarkan Struktur Kimia 

Pada penggolongan ini antibiotik dibedakan menjadi : 

a. Golongan β-laktam, antara lain penisillin, kelompok monobaktam, 

karbafenem dan kelompok sepalosporin. 

b. Golongan aminoglikosida, antara lain streptomisin, kanamisin, 

neomisin, framisetin, paramomisin, gentamisin dan lain-lain 

c. Kloramfenikol, antara lain kloramfenikol dan tiamfenikol. 

d. Kelompok tetrasiklin, antara lain tetrasiklin, oksitetrasiklin, 

klortetrasiklin, dimetilklortetrasiklin, rolitetrasiklin, metasiklin, 

doksisiklin,minosiklin. 

e. Makrolida dan antibiotik yang berdekatan, contohnya eritromisin, 

oleandomisin, supramisin, linkomisin, klindamisin, sinergistin, 

pristenamisin, spiramisin, virginiamisin. 

f. Rifamisin, antara lain rifampisin dan rifamisin 

g. Polipeptida siklik, polimiksin β, polimiksin E (polistin) dan 

basitrasin. 

h. Antibiotik polien, antara lain nistamin dan amfoterasin B. 
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i. Antibiotik lain, antara lain vankomisin, ristosetin, novobiosin dan 

griseopulvin. 

 

iv. Berdasarkan Mekanisme Kerja 

Berdasarkan mekanisme kerjanya antibiotik dapat dikelompokan sebagai 

berikut : 

a. Antibiotik yang menginhibisi sintesis atau menginaktivasi enzim 

yang terlibat dalam pembentukan dinding sel bakteri sehingga 

menghilangkan kemampuan berkembang biak atau seringkali terjadi 

lisis. Contohnya penisilin, sepalosporin, sikloserin, vankomisin, 

ristosetin, basitrasin. 

b. Antibiotik yang bekerja langsung terhadap membran sel. Antibiotik 

ini mempengaruhi permaebilitas sel sehingga menimbulkan 

kebocoran dan menyebabkan kehilangan senyawa intraseluler. 

Contohnya polimiksin, kolistimetal untuk bakteri dan antifugal 

polien seperti nistamin, ampoterasin B. 

c. Antibiotik yang mengganggu fungsi ribosom bakteri, menyebabkan 

inhibisi sintesis protein secara reversibel. Contohnya senyawa 

bakteriostatik klorampenikol, tetrasiklin dan antibiotik makrolida 

yaitu eritromisin, linkomisin dan klindamisin. 

d. Antibiotik yang difiksasi pada subunit ribosom 30 S menyebabkan 

timbunan komplek pemula sintesis protein, salah tafsir kode mRNA, 
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sehingga produksi polipeptida menjadi tidak normal, Contohnya 

antibiotik aminoglikosida (bakterisida). 

e. Antibiotik yang mengganggu metabolisme asam nukleat. Contohnya 

ripampisin (inhibisi RNA polimerase yang dependen RNA) (12, 13, 

14). 
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BAB II 

METODE PENELITIAN  

 

Penelitian dimulai dengan penyediaan bahan meliputi pengumpulan bahan, 

determinasi, pengolahan bahan, kemudian dilakukan pembuatan ekstrak etanol 

herba tespong dengan cara maserasi. Pada penelitian ini dilakukan pengujian 

aktivitas antimikroba ekstrak Oenanthe javanica DC terhadap mikroba yang 

mewakili gram negatif, gram positif serta fungi. Pengujian dilakukan secara in 

vitro dengan metode difusi agar dengan metode sumur sebagai pencadang. Pada 

metode ini larutan uji yaitu ekstrak Oenanthe javanica DC dengan berbagai 

konsentrasi yang ditempatkan pada sumur akan bardifusi ke dalam agar yang telah 

diinokulasi dengan mikroba, sampel kemudian diinkubasi dan diamati zonanya. 

Daya hambat yang berasal dari ekstrak ditandai dengan adanya daerah bening 

yang membentuk lingkaran disekitar sumur yang menjadi parameter terhadap 

potensi zat aktif. Penelitian dilanjutkan dengan menentukan konsentrasi hambat 

minimum (KHM) ekstrak Oenanthe javanica DC dengan metode pengenceran 

ekstrak pada media agar yang kemudian diinokulasi dengan mikroba. Selanjutnya 

dilakukan pengujian kesetaraan aktivitas terhadap antibiotik menggunakan 

antibiotik pembanding tetrasiklin HCL (untuk bakteri) dan ketokonazol (untuk 

fungi). 



 
 

BAB III 

ALAT DAN BAHAN 

 

III.1 Bahan  

III.1.1 Bahan Tumbuhan 

Bahan tumbuhan yang digunakan adalah Oenanthe javanica DC. 

III.1.2 Bahan Kimia dan Media Agar 

Bahan kimia yang digunakan adalah etanol 95%, NaCl fisiologis, 

air suling steril, dan media agar yang digunakan adalah NA (Nutrien Agar) 

dan SDA (Sabouraod Dextrose Agar) serta antibiotik pembanding yaitu 

tetrasiklin HCl dan Ketokonazol. 

III.1.3 Mikroba Uji 

Mikroba yang digunakan mewakili bakteri gram positif 

(Staphylococcus aureus) bakteri yang mewakili gram negatif (Escherichia 

coli) dan fungi (Candida albicans). 

 

III.2 Alat  

Peralatan yang digunakan antara lain tabung reaksi, neraca analitis, 

erlenmeyer, botol infus, gelas ukur, kawat ose, batang pengaduk, termometer, 

spatel, pinset, cawan petri, inkubator, bejana, kain kasa steril, blender, penangas, 

auotoklaf, kompor listrik. 
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BAB IV 

PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN 

 

IV.1 Penyiapan Bahan  

Penyiapan bahan meliputi pengumpulan bahan dan pengolahan bahan 

(sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, penyerbukan).   

IV.1.1 Pengumpulan Bahan 

Tanaman yang diteliti yaitu Oenanthe Javanica DC dikumpulkan 

dari daerah Galunggung Kecamatan Padakembang kabupaten 

Tasikmalaya. Bahan yang diambil adalah herba, dari mulai bagian 

tanaman di atas tanah.  

IV.1.2 Determinasi 

Bahan yang telah dikumpulkan identitasnya ditentukan dengan 

melakukan determinasi di Herbarium Bandungense Sekolah Ilmu dan 

Teknologi Hayati  (ITB) Bandung. Hasil determinasi menyatakan bahwa 

bahan tanaman yang digunakan adalah spesies Oenanthe javanica DC 

dengan nama tespong dan termasuk pada famili Apiaceae. Hasil 

determinasi dapat dilihat pada Lampiran 1. 

IV.1.3 Pengolahan Bahan 

Oenanthe javanica DC dibersihkan dari tanaman liar lainnya. 

Setelah bersih tespong yang masih utuh dipotong-potong menjadi bahan 
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yang lebih kecil untuk mempermudah proses pengeringan. Tespong yang 

telah dipotong-potong dikeringkan dan disortasi kembali untuk 

membersihkan dari material yang masih menempel pada simplisia kering. 

Simplisia kering dan bersih dikurangi ukurannya dengan cara dibuat 

serbuk dengan menggunakan alat penggilingan. 

 

IV.2 Pemeriksaan Makroskopik Simplisia 

Pemeriksaan makroskopik dilakukan pada bagian-bagian tanaman 

Oenanthe javanica DC untuk melihat lebih jelas ciri-ciri tanaman tersebut. Hasil 

dapat dilihat pada Lampiran 2, Gambar IV.1 dan IV.2. 

 

IV.3 Karakteristik Simplisia 

Karakteristik simplisia dilakukan untuk standarisasi simplisia yang 

didapat. Karakteristik simplisia ini meliputi pemeriksaan kadar air, kadar abu, 

kadar abu larut air, kadar abu tidak larut asam kadar sari larut air, kadar sari larut 

etanol dan susut pengeringan.  

IV.3.1 Penetapan Kadar Air 

Penentuan kadar air dilakukan dengan cara destilasi, yaitu dengan 

memasukan sejumlah sampel uji yang ditimbang seksama yang 

diperkirakan mengandung 2-4 ml air. Kemudian dimasukan 200 mL toluen 

ke dalam labu yang telah berisi sampel uji lalu didihkan sampai toluen 

mendidih. Selanjutnya dilakukan penyulingan dengan kecepatan lebih 

kurang 2 tetes per detik pada awal penyulingan dan dinaikkan menjadi 4 
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tetes per detik. Penyulingan dihentikan saat seluruh air telah tersuling. 

Untuk mengantisipasi masih adanya air yang belum tersuling, maka 

dilakukan penyulingan kembali selama 5 menit. Setelah air dan toluen 

pada tabung penerima memisah, maka dilakukan perhitungan kadar air 

dengan cara menghitung volume air terhadap volume total dalam persen.  

IV.3.2 Penetapan Kadar Abu Total 

Simplisia uji yang telah ditimbang seksama lebih kurang 2-3 gram 

bahan yang telah digerus halus, dimasukkan ke dalam cawan krus 

kemudian dipijarkan hingga arang yang terbentuk menjadi habis, 

didinginkan dan ditimbang. Jika arangnya tidak dapat hilang, sisa pijar 

ditambahkan air panas, disaring melalui kertas saring bebas abu. Filtrat 

dan kertas saring dipijarkan pada cawan krus yang sama. Filtrat 

dimasukkan ke dalam krus, diuapkan, dipijarkan sampai bobot tetap, 

kemudian ditimbang. Kadar abu dihitung terhadap bahan simplisia yang 

telah dikeringkan di udara.  

IV.3.3 Penetapan Kadar Abu larut Air  

Abu yang diperoleh dari penetapan kadar abu total dididihkan 

dengan 25 mL air selama 5 menit. Bagian yang tidak larut disaring melalui 

kertas saring bebas abu, kemudian dicuci dengan air panas. Residu dan 

kertas saring bebas abu kemudian dipijarkan sampai bobot tetap. 

Perbedaan bobot sesuai dengan jumlah abu yang larut air. Kadar abu yang 

larut air dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara.  

 

18 



 
 

IV.3.4 Kadar Abu Tidak Larut Asam 

Abu yang diperoleh pada penetapan kadar abu total dididihkan 

dengan 25 mL asam klorida encer selama lima menit, kemudian 

dikumpulkan bagian yang tidak larut dalam asam, disaring melalui krus 

kaca masir atau kertas saring bebas abu, dicuci dengan air panas, 

dipijarkan sampai bobot tetap, kemudian timbang. Kadar abu yang tidak 

larut asam dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara. 

IV.3.5 Penetapan Kadar Sari Larut Air 

Serbuk dikeringkan di udara, kemudian 5 g serbuk dimaserasi 

selama dua puluh empat jam dengan 100 mL air-kloroform (1000 mL : 2,5 

mL), menggunakan labu bersumbat sambil berkali-kali dikocok selama 

enam jam pertama dan kemudian dibiarkan selama delapan belas jam. 

Kemudian disaring, 20 mL filtrat diuapkan hingga kering dalam cawan 

dangkal berdasar rata yang telah ditara, kemudian dipanaskan sisa pada 

suhu 105oC hingga bobot tetap. Kadar sari larut air dicatat dalam persen, 

dihitung terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara. 

IV.3.6 Penetapan Kadar Sari Larut Etanol 

Serbuk dikeringkan di udara, kemudian 5,0 g serbuk dimaserasi 

selama dua puluh empat jam dengan 100 mL etanol 95%, menggunakan 

labu bersumbat sambil berkali-kali dikocok selama enam jam pertama dan 

kemudian dibiarkan selama delapan belas jam. Kemudian disaring cepat 

dengan menghindarkan penguapan etanol. Kemudian 20 mL filtrat 

diuapkan hingga kering dalam cawan dangkal berdasar rata yang telah 
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ditara, kemudian dipanaskan sisa pada suhu 105 oC hingga bobot tetap. 

Kadar sari yang larut dalam etanol 95% dicatat dalam persen, dihitung 

terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara. 

IV.3.7 Penetapan Susut Pengeringan 

Simplisia uji yang sudah ditimbang sebanyak 2 gram, dimasukkan 

ke dalam cawan petri yang sudah dipanaskan selama 30 menit dan sudah 

ditara. Simplisia diratakan hingga membentuk lapisan setebal 5-10 mm, 

kemudian dimasukkan ke dalam oven pengering dengan tutup terbuka lalu 

dikeringkan beserta tutupnya pada suhu 105oC hingga bobot tetap. Cawan 

segera ditutup jika oven pengeringan dibuka, kemudian cawan dimasukkan 

ke dalam desikator dan dibiarkan mendingin. Kadarnya dihitung terhadap 

bobot awal simplisia. Hasil karakteristik simplisia dari herba Oenanthe 

javanica DC dapat dilihat pada Lampiran 4, tabel IV.2.  

 

IV.4 Penapisan Fitokimia 

Penapisan fitokimia meliputi pemeriksaan terhadap senyawa alkaloid, 

flavonoid, saponin, kuinon, tanin dan sterol ataupun triterpenoid. 

i. Alkaloid 

Sebanyak 2 gram serbuk simplisia dilembabkan dengan cara menambahkan 

5 mL amoniak 25% kemudian digerus di dalam mortir. Sebanyak 25 mL 

kloroform ditambahkan ke dalam campuran tersebut. Campuran disaring, 

kemudian filtratnya  diteteskan pada kertas saring dan ditambahkan pereaksi 

Dragendorff. Hasil positif ditunjukkan dengan perubahan warna merah atau 
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jingga pada kertas saring. Filtrat diekstraksi kembali dengan larutan HCl 

10% dan larutan airnya dipisahkan. Selanjutnya ditambahkan pereaksi 

Mayer pada 5 mL larutan air. Hasil positif ditunjukkan dengan dengan 

terbentuknya endapan putih. 

ii. Flavonoid 

Sebanyak 1 gram serbuk simplisia ditambah dengan 100 mL air panas, 

kemudian dididihkan selama 15 menit lalu disaring. Serbuk Mg dan 2 mL 

larutan alkohol-asam klorida (1:1) ditambahkan ke dalam 5 mL filtrat 

kemudian ditambah amil alkohol, dikocok kuat dan dibiarkan memisah. 

Hasil positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna merah, jingga atau 

kuning pada lapisan amil alkohol. 

iii. Saponin 

Sebanyak 1 gram serbuk simplisia ditambah dengan 100 mL air panas, 

kemudian dididihkan selama 15 menit lalu disaring. Filtrat dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi sebanyak 100 mL kemudian dikocok secara vertikal 

selama 10 detik dan didiamkan selama 10 menit. Hasil positif ditunjukkan 

dengan terbentuknya busa yang stabil. 

iv. Kuinon 

Terbagi menjadi 2 yaitu apabila hasil pemeriksaan tanin menunjukkan hasil 

negatif, maka untuk pengujian kuinon dilakukan pengujian sebagai berikut : 

sebanyak 1 gram serbuk simplisia ditambah dengan 100 mL air panas, 

kemudian dididihkan selama 15 menit lalu disaring. Sebanyak 5 mL filtrat 

diambil dan ditambah beberapa tetes larutan NaOH 1N. Hasil positif 
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ditunjukkan dengan terbentuknya warna merah yang menunjukkan adanya 

kuinon. 

Apabila hasil pemeriksaan tanin menunjukkan hasil positif, maka untuk 

pengujian kuinon dilakukkan pengujian sebagai berikut : sejumlah 2 gram 

serbuk simplisia dimaserasi dalam 10 mL asam klorida 10% selama 

beberapa jam. Larutan dibagi dua, satu bagian diekstraksi dengan benzen, 

bagian lain diekstraksi dengan campuran eter-kloroform (2:1). Kedua fase 

organic masing-masing dikeringkan dengan Na2SO4 anhidrat dan diuapkan 

sampai kira-satu persepuluhnya (± 0,5 mL). Kedua ekstrak tersebut masing-

masing dikocok dengan larutan NaOH 30%. Terbentuknya warna jingga, 

merah atau violet pada fase air, menunjukkan adanya kuinon.  

v. Tanin 

Sebanyak 1 gram serbuk simplisia ditambah dengan 100 mL air panas, 

kemudian dididihkan selama 15 menit lalu disaring. Filtrat dimasukkan ke 

dalam empat tabung reaksi sebanyak 5 mL kemudian tabung pertama 

ditambahkan larutan FeCl3 1%. Sebanyak 5 mL filtrat dalam tabung reaksi 

yang lain ditambah dengan gelatin. Hasil positif ditunjukkan dengan warna 

biru tua atau kehijauan pada penambahan FeCl3 1% dan endapan putih pada 

penambahan gelatin. 

Penambahan tanin katekat dan tanin galat dilakukan sebagai berikut : filtrat 

pada tabung reaksi ditambah dengan peraksi Steasny kemudian dipanaskan 

dalam penangas air, terbentuknya endapan merah muda menunjukkan 

adanya tanin katekat, filtrat dipisahkan, kemudian dijenuhkan dengan 
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natrium asetat dan ditambahkan larutan besi (III) klorida 1%, terbentuknya 

warna biru tinta atau hitam menunjukkan adanya tanin galat.  

vi. Sterol/Triterpenoid 

Sebanyak 1 gram serbuk simplisia dimaserasi dengan 20 mL eter selama 2 

jam kemudian disaring. Filtrat diuapkan sebanyak 5 mL ditambahkan 

larutan Libermann-Burchard diuapkan menggunakan cawan uap. Hasil 

positif ditunjukkan dengan terbentuknya warna merah / ungu / biru / hijau.  

 

IV.5 Pembuatan Ekstrak 

Pembuatan ektrak dilakukan dengan cara ekstraksi dingin yaitu maserasi 

dengan menggunakan alat maserator dan pelarut etanol 95% pada suhu kamar 

selama 3x24 jam dan dilakukan sebanyak 3 kali maserasi. Simplisia yang 

digunakan sebanyak 1000 g dan di maserasi dengan menggunakan etanol 95% 

sebanyak 16 L. Pada proses maserasi sekali-kali simplisia di aduk untuk 

memaksimalkan penjarian. Untuk memperoleh ekstrak dilakukan penyaringan 

dengan kain flanel dan disaring lagi dengan menggunakan kertas saring, sehingga 

diperoleh ekstrak yang bebas dari partikel besar. Setelah diperoleh ekstrak etanol, 

ekstrak dipekatkan dengan menggunakan evaporator sehingga didapat ekstrak 

etanol yang pekat. Dan diperoleh ekstrak kental etanol yang diperoleh 11,5 %.  

 

IV.6 Persiapan Pengujian Aktivitas Antimikroba 

Sebelum dilakukan pengujian aktivitas antimikroba terlebih dahulu di 

lakukan persiapan-persiapan yang meliputi: 
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IV.6.1 Pembuatan Media Uji 

Sebanyak 65 gram SDA dicampurkan dengan 1000 mL air suling 

dan dididihkan sampai larut sempurna, kemudian dimasukkan wadah dan 

disterilisasi. Untuk pembuatan NA sebanyak 28 mg dicampurkan dengan 

1000 mL air suling dan dididihkan sampai larut sempurna, kemudian 

dimasukkan wadah dan disterilisasi.  

 

IV.6.2 Sterilisasi Alat dan bahan 

Semua alat yang akan dipakai terlebih dahulu disterilisasi dengan 

menggunakan oven (untuk alat gelas yang tidak berskala seperti cawan 

petri, tabung reaksi, pipet dan lain-lain). Proses strelisasi dilakukan pada 

suhu 160-1650C selama minimal 2 jam. Dapat juga dengan menggunakan 

autoklaf (untuk alat gelas yang berskala seperti gelas ukur, labu 

erlenmeyer, gelas kimia dan lain-lain). Proses streilisasi dilakukan dalam 

keadaan tekanan tinggi. Tekanan yang digunakan biasanya 15,0 Psi pada 

suhu 1210C selama 2 jam. 

 

IV.6.3 Pembuatan Suspensi Mikroba 

Bakteri dibiakan pada media pertumbuhan Nutrien Agar (NA) 

miring dan diinkubasi pada suhu 370C selama 18-24 jam. Fungi dibiakan 

dalam media Subouraud Dextrose Agar (SDA) miring dan diinkubasi pada 

suhu 250C selama 2-5 hari. Suspensi mikroba uji dibuat dengan cara 

menumbuhkan mikroba dalam media cair (NaCl Fisiologis) dan diinkubasi 
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selama 18-24 jam pada suhu 370C untuk bakteri dan 250C untuk fungi 

selama 2-5 hari. 

 

IV.7 Pengujian Aktivitas Antimikroba  

Pengujian aktivitas antimikroba menggunakan metode difusi agar dengan 

sumur. Sebanyak 200 µL suspensi bakteri ditambahkan ke dalam 20 mL media 

Nutrien Agar (NA) dalam cawan Petri steril kemudian diputar dan didinginkan 

dan dibiarkan menjadi padat. Sumur dibuat dengan menggunakan preporator 

(diameter 6 mm) kemudian ditetesi 50 µL zat uji. Setelah itu, dilakukan 

prainkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Selanjutnya dilakukan inkubasi 

selama 18-24 jam pada suhu 370C.  

Sebanyak 200 µL suspensi fungi ditambahkan ke dalam 20 mL media 

Sabouraud Dextrose Agar (SDA) dalam cawan Petri steril kemudian diputar dan 

didinginkan dan dibiarkan menjadi padat. Sumur dibuat dengan menggunakan 

preporator (diameter 6 mm) kemudian ditetesi 50 µL zat uji. Setelah itu, dilakukan 

prainkubasi selama 30 menit pada suhu kamar. Selanjutnya dilakukan inkubasi 

selama 2-5 hari pada suhu 250C.  

 

IV.8 Penentuan KHM  

Penentuan KHM dilakukan dengan metode pengenceran agar. Sebanyak 

1000 µl ekstrak tanaman uji dengan berbagai konsentrasi ditambahkan ke dalam 

19 ml media agar yang telah dicairkan dalam cawan petri steril. Campuran diputar 

dan didinginkan menjadi padat. Suspensi bakteri dan fungi di ambil 1 ose 
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kemudian diinokulasikan di atas permukaan agar padat kemudian diinkubasikan 

pada suhu 370C selama 18-24 jam untuk bakteri dan 250C untuk fungi selama 2 

hari. Konsentrasi hambat minimum ditujukan dengan tidak adanya pertumbuhan 

mikroba pada konsentrasi terkecil. 

 

IV.9 Penetapan Kesetaraan Ekstrak terhadap Antibiotik Pembanding 

Penentuan kesetaraan aktivitas zat uji dengan antibiotik pembanding 

dilakukan dengan metode difusi agar dengan sumur. Antibiotik yang digunakan 

antara lain tetrasiklin HCL untuk bakteri dan ketokonazol untuk fungi. Berbagai 

konsentrasi antibiotik pembanding dibuat menggunakan pelarut yang sesuai 

seperti yang tertera dalam Farmakope Indonesia edisi IV. Berdasarkan hasil 

pengukuran diameter hambat antibiotik, dibuat persamaan garis antara logaritma 

konsentrasi dengan diameter hambat. Persamaan yang diperoleh digunakan untuk 

melihat kesetaraan aktivitas antara ekstrak uji dengan antibiotik pembanding.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini dilakukan determinasi terhadap herba tespong (Oenanthe 

javanica DC) untuk mengetahui identitas tanaman tersebut. Berdasarkan hasil 

determinasi menunjukkan tanaman tersebut termasuk jenis Oenanthe javanica 

(Blume) DC. Penapisan fitokimia dilakukan untuk mengetahui golongan senyawa 

kimia yang terkandung dalam simplisia. Hasil penapisan fitokimia terdapat pada 

lampiran 1, tabel IV.2.  

Pengujian aktivitas antimikroba menunjukkan terdapat aktivitas antimikroba 

dari herba tespong (Oenanthe javanica DC). Berdasarkan hasil pengujian herba 

tespong memiliki aktifitas yang sama terhadap E. colli dan S. aureus dengan 

diameter hambat 16,5 mm pada konsentrasi 1 g/ml. Sedangkan aktifitas herba 

tespong terhadap jamur C. albicans memiliki diameter yang lebih besar yaitu 21 

mm pada konsentrasi 1 g/ml.  

Dengan menggunakan metode pengenceran agar, diperoleh nilai KHM 

ekstrak etanol herba tespong terhadap S. aureus dan E. colli dengan nilai sama 

yaitu  pada  konsentrasi  0,17  g/ml,   sedangkan   nilai   KHM   terhadap   jamur  

C. albicans yaitu pada konsentrasi 0,06 g/ml. 

Nilai kesetaraan 1 mg ekstrak etanol herba tespong terhadap antibiotik 

tetrasiklin HCL adalah 1,4427 x 10-3 mg untuk E. coli dan 1,466 x 10-3 mg untuk 

S. aureus. Sedangkan 1 mg ekstrak etanol herba tespong setara dengan antibiotik 

ketokonazol adalah 2,5697 x 10-3 mg  terhadap C. albicans.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan herba 

tespong (Oenanthe javanica DC) memiliki aktivitas antimikroba. Nilai 

Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) herba tespong (Oenanthe javanica DC) 

yaitu 0,17 g/ml untuk E. coli dan S. aureus, sedangkan terhadap  C. albicans 

sebesar 0,06 g/ml. Nilai kesetaraan 1 mg ekstrak etanol herba tespong terhadap 

antibiotik tetrasiklin HCL adalah 1,4427 x 10-3 mg untuk E. coli dan 1,466 x 10-3 

mg untuk S. aureus. Sedangkan 1 mg ekstrak etanol herba tespong setara dengan 

antibiotik ketokonazol 2,5697 x 10-3 mg terhadap C. albicans. 

 

VI.2 Saran 

Perlu dilakukan pengujian lebih lanjut mengenai kandungan kimia yang 

aktif sebagai antimikroba, uji secara in vivo dari herba tespong (Oenanthe 

javanica DC) serta uji kombinasi herba tespong (Oenanthe javania DC) dengan 

tumbuhan lain. 
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LAMPIRAN 1 

HASIL DETERMINASI TANAMAN 
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LAMPIRAN 2 

MAKROSKOPIK TANAMAN UJI 

 

 

Gambar IV.1 Herba Tespong
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LAMPIRAN 2 

(lanjutan) 

 

a 

 

b 

Gambar IV.2 bagian tanaman Oenanthe javanica DC. 

Keterangan : a = herba tespong,  

b = bagian daun dan anak daun
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LAMPIRAN 3 

EKSTRAKSI Herba Tespong (Oenanthe javanica DC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar IV.3   Bagan pembuatan ekstrak etanol  herba Tespong  
 (Oenanthe javanica DC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diuapkan 

 Dimaserasi dgn etanol 95% 
 Disaring 
 Dilakukan 3 kali 

 

Serbuk Oenanthe jvanica DC  

Ampas Ekstrak cair etanol 

Ekstrak pekat etanol 



 
 

LAMPIRAN 4 

HASIL KARAKTERISTIK DAN PENAPISAN FITOKIMIA 

Tabel IV.1 Rendemen Ekstrak Simplisia Uji 

 
No Simplisia uji Rendemen (%) 

1 Tespong 11,5 

 

Tabel IV.2 Hasil Pemeriksaan Karakterisasi Simplisia 

 
No  Pemeriksaan  Hasil  

1 Kadar air 4.84  % (v/b) 

2 Kadar abu total 6.60  % (b/b) 

3 Kadar abu larut air 3.72  % (b/b) 

4 Kadar abu tak larut asam 2.70  % (b/b) 

5 Kadar sari larut air 7.82  % (b/b) 

6 Kadar sari larut etanol 8.45  % (b/b) 

7 Susut pengeringan 4.73  % (b/b) 

 

Tabel IV.3 Hasil Penapisan Fitokimia Simplisia Uji 

 
No. Golongan senyawa Pereaksi Hasil keterangan 

1. Alkloid 1 -  

2. Flavonoid 2 +  

3. Tanin 3 + Katekat 

4. Kuinon 4 +  

5. Triterpenoid/Steroid 5 +  

6. Saponin 6 +  

Keterangan :  (-) = tidak terdeteksi ; (+) = terdeteksi 
  1 = pereaksi Mayer dan Dragendorff  ; 2 = serbuk Mg+HCl pekat 
  3 = larutan FeCl dalam air ; 4 = NaOH encer ; 5 = Liebermenn- 
  Burchard ; 6 = pengocokan + HCl 10% 
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KONSENTRASI 

LAMPIRAN 5 

HASIL PENGUJIAN AKTIVITAS ANTIMIKROBA  

 

Tabel IV.4 Diameter Hambat Ekstrak Etanol Herba Tespong   
 (Oenanthe javanica DC.) 

 
DIAMETER HAMBAT (mm) MIKROBA UJI 

1g/ml 0,9g/ml 0,8g/ml 0,6g/ml 0,4g/ml 0,2g/ml 0,1g/ml 0,01g/ml 

Escherichia coli 

Stapylococcus 

aureus 

Candida albicans 

16,5 

16,5 

21 

15,5 

15 

19,5 

14 

14,5 

18 

11,5 

12 

15,6 

10 

10 

12,5 

8 

9 

11 

- 

- 

9,6 

- 

- 

- 
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LAMPIRAN 6 

HASIL PENENTUAN KONSENTRASI HAMBAT MINIMUM (KHM) 

 

Tabel IV.5 Hasil Pengujian Konsentrasi Hambat Minimum Ekstrak Etanol 
           Herba Tespong (Oenanthe javanica DC.) terhadap Bakteri 

 
Konsentrasi dalam media g/ml 

Jenis Mikroba 
0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 

Escherichia coli 

Stapylococcus aureus 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Keterangan :  (+) = tumbuh bakteri ; (-) = tidak tumbuh bakteri 

 

 

Tabel IV.6 Hasil Pengujian Konsentrasi Hambat Minimum Ekstrak Etanol 
       Herba Tespong (Oenanthe javanica DC.) terhadap Fungi 

 
Konsentrasi dalam media g/ml 

Jenis Mikroba 
0,1 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 

Candida albicans - - - - - + + + + + 

Keterangan :  (+) = tumbuh bakteri ; (-) = tidak tumbuh bakteri 
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LAMPIRAN 7 

HASIL PENETAPAN KESETARAAN ANTIBIOTIK 

 

Tabel IV.7   Penetapan Aktivitas Antibakteri Tetrasiklin Hidroklorida  
  terhadap Staphylococcus aureus. 
 

Konsentrasi 
(µg/ml) 

Konsentrasi Per 
Sumur (µg) Log Konsentrasi Diameter Hambat 

(mm) 
250 

125 

60 

30 

15 

10 

5 

12,5 

6,25 

3 

1,5 

0,75 

0,5 

0,25 

1,0969 

0,7959 

0,4771 

0,1761 

-0,1249 

-0,3010 

-0,6021 

25,65 

21,55 

19,35 

16,30 

12,00 

10,70 

8,45 

 

 
     

 

 

  

 

   

  

 

   

 

      

 

 

Y = 10,2295x + 14,0665 
R2 = 0,9919 

Gambar  IV.3 Kurva Potensi Antibiotik Tetrasiklin Hidroklorida terhadap 
Stapylococcus aureus 
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LAMPIRAN 7 

(lanjutan) 

 
Tabel IV.8  Penetapan Aktivitas Antibakteri Tetrasiklin Hidroklorida  

 terhadap Eschericia coli 
 

Konsentrasi 
(µg/ml) 

Konsentrasi Per 
Sumur (µg) Log Konsentrasi Diameter Hambat 

(mm) 
250 

125 

60 

30 

15 

10 

5 

12,5 

6,25 

3 

1,5 

0,75 

0,5 

0,25 

1,0969 

0,7959 

0,4771 

0,1761 

-0,1249 

-0,3010 

-0,6021 

27,50 

22,30 

18,60 

17,65 

10,60 

10,40 

7,30 
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Y = 11.7451x + 13,7887 
R2 = 0,9730 

Gambar  IV.4 Kurva Potensi Antibiotik Tetrasiklin Hidroklorida terhadap 
Escherichia coli 



 

 
 

LAMPIRAN 7 

(lanjutan) 

 

Tabel IV.9  Penetapan Aktivitas Antijamur Ketokonazol terhadap  
 Candida albicans 
 

Konsentrasi 
(µg/ml) 

Konsentrasi Per 
Sumur (µg) Log Konsentrasi Diameter Hambat 

(mm) 
250 

125 

50 

25 

5 

12,5 

6,25 

2,5 

1,25 

0,25 

1,0969 

0,7959 

0,3979 

0,0969 

-0,6021 

28,5 

25,75 

20,0 

18,3 

9,50 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Gambar  IV.5 Kurva Potensi Antibiotik Ketokonazol terhadap Candida albicans 
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Y = 11,1753 + 16,4193 
R2 = 0,9924 
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LAMPIRAN 7 
 (Lanjutan)  

 
Tabel IV.10 Kesetaraan Ekstrak Etanol Simplisia Uji terhadap Tetrasiklin 

Hidroklorida 
 

Tetrasiklin HCL (µg) 
Nama Tanaman 

Escherichia coli Stapylococcus aureus 
Tespong 

(Oenanthe javanica DC) 1,4427 1,446 

 

 

Tabel IV.11 Kesetaraan Ekstrak Etanol Simplisia Uji Terhadap Ketokonazol 

 

Ketokonazol (µg) 
Nama Tanaman 

Candida albicans 
Tespong 

(Oenanthe javanica DC) 2,5697 

 

 


