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INTISARI 

 

BALELAY, ACNP., 2018, UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI  KOMBINASI 

MINYAK ATSIRI BATANG SEREH WANGI (Cymbopogon nardus L. 

Rendle) DAN DAUN NILAM (Pogostemon cablin Benth) TERHADAP 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, SKRIPSI, FAKULTAS FARMASI, 

UNIVERSITAS SETIA BUDI SURAKARTA. 

 

Minyak atsiri batang sereh wangi mengandung komponen senyawa dengan 

kadar terbesar yaitu Z-Citral (49,41%), E-Citral (22,87), Beta-Myrcene (4,67), 

Nerol (3,32), 6-methyl-5-heptana-2-one (2,44%). Minyak atsiri daun nilam 

mengandung komponen senyawa dengan kadar terbesar yaitu Aromadendrene 

(28,20%), delta-Guaiene (18,00%), alpha-Guaiene (14,87%), Seychellene 

(8,16%), alpha-Patchoulene (6,29%). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

aktivitas dari kombinasi minyak atsiri batang sereh wangi (Cymbopogon nardus 

L. Rendle) daun nilam (Pogostemon cablin Benth) sebagai antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

Minyak atsiri batang sereh wangi dan daun nilam diperoleh dari hasil 

destilasi uap air. Kombinasi minyak atsiri diuji aktivitas antibakteri menggunakan 

metode difusi dengan perbandingan minyak atsiri batang sereh : minyak atsiri 

daun nilam (1:1), (1:2), (1:3), (2:1), (3:1) konsentrasi 50% dan metode dilusi 

dengan konsentrasi bertingkat yaitu 50%; 25%; 12,5%; 6,25%; 3,125%; 1,56%; 

0,78%; 0,39%; 0,19%; 0,098%. 

Hasil penelitian menunjukkan kombinasi minyak atsiri batang sereh wangi 

(Cymbopogon nardus L.) dan daun nilam (Pogostemon cablin Benth) memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923. Daya 

hambat yang paling aktif pada kombinasi minyak atsiri batang sereh wangi 

(Cymbopogon nardus L.) dan daun nilam (Pogostemon cablin Benth.) adalah 

perbandingan 3:1 dengan diameter daya hambat 20,33 mm dan Konsentrasi 

Bunuh Minimum adalah sebesar 6,25%. 

 

 

Kata kunci: Cymbopogon nardus L. Rendle, Pogostemon cablin Benth, 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, difusi, dilusi 
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ABSTRACT 

 

BALELAY, ACNP., 2018, THE ANTIBACTERIAL ACTIVITY TEST TO 

COMBINATION OF THE ESSENTIAL OIL OF THE CITRONELA 

STALK (Cymbopogonnardus L. Rendle) AND THE PATCHOULI LEAVE 

(Pogostemon cablin Benth) AGAINST THE Staphylococcus aureus ATCC 

25923, THESIS, FACULTY OF PHARMACY, SETIA BUDI UNIVERSITY, 

SURAKARTA. 

 

The essential oil of citronela stalk contains a large amount of compound 

components, which are Z-Citral (49.41%), E-Citral (22.87), Beta-Myrcene (4.67), 

Nerol (3.32), 6-methyl-5-heptana-2-one (2.44%). Patchouli leave contains a large 

amount of compound components, which are Aromadendrene (28.20%), delta-

Guaiene (18.00%), alpha-Guaiene (14.87%), Seychellene (8.16%), alpha-

Patchoulene (6.29%). This study aimed to determine the activity of essential oil of 

citronela stalk (Cymbopogonnardus L. Rendle) and patchouli leave (Pogostemon 

cablin Benth) combinations as an antibacterial against the Staphylococcus aureus 

ATCC 25923. 

The essential oil of citronela stalk and patchouli leave made from the 

steam and water distillation. The antibacterial activity tested by combining the 

essential oil of citronela stalk and patchouli leave using diffusion method with 

ratio (1:1), (1:2), (1:3), (2:1), (3:1) in 50% concentration and dilution method with 

multilevel concentration: 50%; 25%; 12.5%; 6.25%; 3.125%; 1.56%; 0.78%; 

0.39%; 0.19%; 0.098%. 

The result of this study showed that the combination of the essential oil of 

citronela stalk and patchouli leave had antibacterial activity against 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. The most active growth inhibition zone by 

the essential combinations of the citronela stalk and the patchouli leave by the 

ratio 3:1 with the growth inhibition diameter of 20.33 mm and Minimum 

Bactericidal Concentration was 6.25%. 

 

 

Keywords: Cymbopogonnardus L. Rendle, Pogostemon cablin Benth, 

Staphylococcus aureusATCC 25923, diffusion, dilution.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Insidensi infeksi merupakan pola yang selalu berubah sehingga menjadi 

salah satu alasan mengapa studi tentang penyakit infeksi sangat menarik. Penyakit 

yang disebabkan oleh mikroorganisme dapat dikendalikan dengan sanitasi yang 

lebih baik, vaksin, dan obat-obatan; namun beberapa penyakit baru mulai muncul 

dan penyakit-penyakit lain baru diketahui memiliki dasar infeksi. Di negara 

berkembang yang miskin sumber daya, penyakit infeksi terus menyebabkan 

morbiditas dan mortalitas yang signifikan (Mandal et al. 2008). 

Penyakit infeksi dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti 

bakteri, virus, parasit, dan jamur. Salah satu bakteri yang dapat menyebabkan 

infeksi adalah Staphylococcus aureus. Infeksi Staphylococcus aureus, anggota 

Micrococcaceae, merupakan penyebab utama penyakit pada kulit, jaringan lunak, 

saluran pernafasan, tulang, persendian, dan endovaskuler. Sebagian besar infeksi 

tersebut terjadi pada orang dengan faktor resiko multiple (Yuliani et al. 2011). 

Staphylococcus aureus dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain 

melalui lesi yang terbuka, benda-benda yang terkontaminasi lesi tersebut, saluran 

nafas, dan luka yang terbuka. Penyebaran Staphylococcus aureus di rumah sakit 

sangat mudah karena sebagian besar tenaga medis maupun pasien membawa 

bakteri ini di dalam hidung maupun kulitnya. Staphylococcus aureus yang 

menyebar dapat menimbulkan gejala klinis berupa jerawat, infeksi folikel rambut, 

abses, diare, endokarditis, osteomielitis hematogen akut, meningitis, atau infeksi 

paru (Waluyo 2004). 

Salah satu cara yang dilakukan oleh manusia untuk mengobati penyakit 

akibat infeksi bakteri dengan menggunakan antibiotik. Penggunaan antibiotik 

yang berlebihan dan pemberian antibiotika dalam jangka waktu yang lama dapat 

menyebabkan terjadinya resistensi pada bakteri. Hal tersebut dapat menyebabkan 

bahan antibiotik sintesis menjadi tidak efektif lagi dan memberikan efek samping 

dalam penggunaannya (Bota et al. 2015). 
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Pemanfaatan bahan herbal untuk pengobatan berbagai penyakit banyak 

dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu kala. Peningkatan 

penggunaan bahan herbal ini disebabkan kesadaran masyarakat yang menilai 

bahwa penggunaan bahan herbal sebagai obat lebih aman dibandingkan 

menggunakan sediaan obat-obatan dari bahan kimia. Hal ini disebabkan karena 

masyarakat menilai bahwa obat herbal memiliki efek samping lebih sedikit 

dibandingkan obat-obatan dari zat kimia. Tanaman yang dapat digunakan sebagai 

antibakteri dari alam adalah sereh wangi (Cymbopogon nardus L.) dan daun nilam 

(Pogostemon cablin Benth). 

Tanaman sereh wangi (Cymbopogon nardus L.) merupakan tanaman herba 

annual yang biasa digunakan sebagai rempah-rempah dan dimanfaatkan sebagai 

bahan obat tradisional untuk melancarkan kencing, haid, obat kumur untuk sakit 

gigi, dan gusi bengkak. Pemanfaatannya sebagai obat pada umumnya dalam 

bentuk minyak atsiri. Rendeman minyak atsiri sereh wangi berkisar antara 0,2-0,4 

% berat segar. Bagian tanaman yang mengandung lebih banyak minyak atsiri 

adalah bagian batang. Penggunaan tanaman sereh wangi sebagai obat berkaitan 

dengan kandungan senyawa yang ada pada sereh yaitu minyak atsiri, saponin, 

tannin, alkaloid, dan flavonoid (Poeloengan 2009).  

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Poeloengan (2009) 

memperlihatkan bahwa minyak atsiri sereh dengan konsentrasi 12,5%, 25%, dan 

50% memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae, dan E. Coli dengan 

terbentuknya zona hambat yaitu 10,5 mm; 13,0 mm; 15,5 mm untuk 

Staphylococcus aureus. Zona hambat untuk bakteri Staphylococcus epidermidis 

yaitu 12,0 mm; 15,0 mm; 18,5 mm. Zona hambat untuk bakteri Streptococcus 

agalactiae yaitu 8,5 mm; 10,0 mm; 12,5 mm. Zona hambat untuk E. Coli yaitu 0,0 

mm; 8,0 mm; 10,0 mm. Konsentrasi minyak atsiri sereh mempengaruhi besar 

zona hambat pertumbuhan bakteri. Sereh mengandung minyak atsiri yang 

tersusun dari beberapa senyawa utama, yaitu sitral, sitronelol, dan geraniol 

bersifat antibakteri dan memiliki kemampuan menghambat bakteri uji tetapi lebih 

efektif terhadap bakteri Gram positif dibandingkan bakteri Gram negatif. 
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Daun nilam (Pogostemon cablin Benth) adalah salah satu tumbuhan 

berkhasiat obat yang masih banyak digunakan oleh masyarakat. Daun nilam segar 

dapat digunakan sebagai bahan pencuci rambut, sedangkan daun yang sudah 

kering dapat digunakan untuk menghilangkan bau badan. Pucuk daun nilam 

digunakan untuk insektisida, mengusir kecoa, ngengat, dan semut. Air perasan 

daun nilam digunakan untuk menolak lintah (Kemenkes 2011). Tanaman nilam 

juga memiliki khasiat sebagai antiinflamasi, antiseptik, fungisida, insektisida, 

regenerator sel, antidepresan, sedatif, tonik, dekongestan (Agusta 2000). 

Nilam mengandung  beberapa senyawa antara lain benzaldehid, kariofilen, 

α-patkhoulien, buenesen, patchouli alkohol, patchouli camphor, eugenol, 

cinnamic, cadinene, minyak atsiri (Kemenkes RI 2011), Minyak atsiri dari 

komponen terpenoid yang terkandung dalam suatu tanaman dapat merusak 

membran sel bakteri dengan cara berikatan dengan protein enzim dan merusak 

membran sel sehingga dapat menghambat pertumbuhan sel bakteri (Dzakwan 

2008). 

Hasil penelitian yang dilakukan Dzakwan (2008) tentang uji aktivitas 

antibakteri minyak atsiri daun nilam (Pogostemon cablin, Benth) terhadap 

Staphylococcus aureus dan Eschericia coli didapatkan bahwa minyak atsiri daun 

nilam konsentrasi 10%, 20% dan 30% memilki daya antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus dan Eschericia coli dengan terbentuknya zona hambat 

yaitu 12,10 mm; 16,60 mm; 18,30 mm untuk Staphylococcus aureus. Zona 

hambat untuk bakteri Eschericia coli lebih kecil dari Staphylococcus aureus yaitu 

10,50 mm; 12,20 mm; 15,30 mm. Hal ini menunjukkan bahwa minyak atsiri daun 

nilam lebih efektif atau poten terhadap bakteri Gram positif Staphylococcus 

aureus, tetapi tidak cukup poten terhadap bakteri Gram negatif Eschericia coli. 

Penggunaan kombinasi obat herbal adalah campuran dua atau lebih obat 

dalam satu formulasi, penggunaan dua obat yang berbeda secara bersama-sama 

dapat memberikan interaksi kerja yang berlawanan (antagonis) sehingga efeknya 

lemah atau memberikan efek yang saling mendukung (sinergisme). Efek 

antagonis dapat terjadi apabila obat yang pertama melemahkan obat yang kedua 

sedangkan efek sinergisme terjadi apabila kedua obat yang dikombinasikan 
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memberikan efek yang lebih baik daripada dosis tunggal dari masing-masing obat 

(Tjay & Kirana 2007). 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

mengetahui aktivitas antibakteri kombinasi minyak atsiri sereh wangi 

(Cymbopogon nardus L.) dan daun nilam (Pogostemon cablin, Benth) terhadap 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 dengan metode difusi dan diusi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kombinasi minyak atsiri batang sereh wangi dan daun nilam memiliki 

aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923? 

2. Manakah di antara minyak atsiri batang sereh wangi dan minyak atsiri daun 

nilam tunggal serta kombinasi minyak atsiri batang sereh dan daun nilam 

yang memiliki aktivitas antibakteri paling aktif terhadap Staphylococcus 

aureus ATCC 25923? 

3. Berapakah konsentrasi hambat minimum (KHM) dan kosentrasi bunuh 

minimum (KBM) dari perbandingan konsentrasi kombinasi minyak atsiri 

batang sereh wangi dan daun nilam yang paling aktif sebagai antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri kombinasi minyak atsiri batang sereh wangi 

dan daun nilam terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923 

2. Menentukan perbandingan kombinasi paling aktif sebagai antibakteri dari 

kombinasi minyak atsiri batang sereh wangi dan daun nilam terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 

3. Menentukan KHM dan KBM kombinasi minyak atsiri batang sereh wangi 

dan daun nilam yang paling aktif sebagai antibakteri terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 
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D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan 

kepada masyarakat luas tentang aktivitas kombinasi minyak atsiri sereh wangi 

(Cymbopogon nardus L.) dan daun nilam (Pogostemon cablin, Benth) sebagai 

antibakteri dan dapat dikembangkan sebagai obat fitofarmaka, serta dapat 

memberikan landasan ilmiah bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tanaman Sereh Wangi 

1.  Sistematika tanaman sereh wangi 

Sistematika tanaman sereh wangi (Cymbopogon nardus L.) adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Tracheophyta 

Classis  : Liliopsida 

Ordo  : Poales 

Familia : Poaceae 

Genus  : Cymbopogon 

Spesies : Cymbopogon nardus L.Rendle (Depkes RI 2000) 

2.  Nama daerah 

Tanaman sereh dikenal dengan beberapa nama berbeda yaitu: sereue 

(Aceh), sere (Gayo), sangge-sangge (Batak), sarae arun (Minangkabau), sorae 

(Lampung), sere (Melayu), sereh (Sunda), sere (Jawa Tengah), see (Bali), pataha 

(Bima), kedaungwitu (Sumba), sere (Makasar), garamakusu (Manado), serai 

(Ambon), bubu (Halmahera) (Depkes RI 2000). 

3.  Morfologi tanaman 

Sekilas agak mirip alang-alang, tetapi rumpun sereh lebih besar dan 

menggerombol, tinggi 50-100 cm. Daun berbentuk lurus, pipih, panjang sekitar 1 

m, lebar ½ - 1 ½  cm; berpelepah; pangkal pelepah memeluk batang; tulang 

daunnya sejajar; berwarna hijau muda; tepi daun tajam dan permukaannya kasar 

sehingga dapat melukai tangan (Muhlisah 2002). 

Bunga majemuk, bentuk malai, karangan bunga berseludang, terletak 

dalam satu tangkai, benang sari dua, berlepasan, kepala putik muncul dari 

samping, kuning keputih-putihan. Buah padi, bulat panjang, pipih, putih 

kekuningan. Batang tidak berkayu, beras-ruas pendek, putih kotor (Depkes RI 

2000). 
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4.  Kandungan kimia 

Kandungan kimia sereh wangi, antara lain alkaloid, flavonoid, minyak 

atsiri dengan komponen-komponen citronelal, citral, geraniol, metil-heptenone, 

eugenol-metil eter, dipenten, eugenol, kadinen, kadinol, dan limonene (Hariana 

2013). 

5.  Kegunaan tanaman 

Sereh wangi dapat digunakan untuk menghambat atau membunuh bakteri-

bakteri patogen yang ada di kulit yaitu Staphylococcus aureus. Geraniol dan sitral 

merupakan komponen terbesar pada minyak atsiri, dan sekaligus merupakan 

antibakteri pada minyak atsiri sereh (Agusta 2000).  

Tanaman ini juga berpotensi sebagai zat antioksidan, analgesik, dan 

aflatoksigenik. Tanaman ini dapat mengobati gangguan pencernaan, radang, 

diabetes, gangguan saraf, demam, mencegah kanker, menurunkan tekanan darah, 

sakit gigi, gusi bengkak, digunakan sebagai detoksifikasi dan merawat kulit agar 

tetap indah (Hariana 2013). 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Poeloengan (2009) 

memperlihatkan bahwa minyak atsiri sereh dengan konsentrasi 12,5%, 25%, dan 

50% memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae, dan E. Coli dengan 

terbentuknya zona hambat yaitu 10,5 mm; 13,0 mm; 15,5 mm untuk 

Staphylococcus aureus. Zona hambat untuk bakteri Staphylococcus epidermidis 

yaitu 12,0 mm; 15,0 mm; 18,5 mm. Zona hambat untuk bakteri Streptococcus 

agalactiae yaitu 8,5 mm; 10,0 mm; 12,5 mm. Zona hambat untuk E. Coli yaitu 0,0 

mm; 8,0 mm; 10,0 mm. Konsentrasi minyak atsiri sereh mempengaruhi besar 

zona hambat pertumbuhan bakteri. Sereh mengandung minyak atsiri yang 

tersusun dari beberapa senyawa utama, yaitu sitral, sitronelol, dan geraniol 

bersifat antibakteri dan memiliki kemampuan menghambat bakteri uji tetapi lebih 

efektif terhadap bakteri Gram positif dibandingkan bakteri Gram negatif. 
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6.  Minyak sereh wangi  

Minyak sereh adalah minyak yang diperoleh dengan cara penyulingan 

daun tanaman Andropogon nardus de jong. Minyak sereh digolongkan dalam satu 

jenis mutu dengan nama “Java Citronella Oil” (BSNI 1995). 

Minyak sereh memiliki warna kuning pucat sampai kuning kecoklat-

coklatan, bobot jenis pada suhu 25
o
C adalah 0,880 – 0,922, indeks bias 1,466 – 

1,475. Kelarutan dalam etanol 80% 1:2 jernih seterusnya jernih sampai opalesensi 

(BSNI 1995). 

Kandungan kimia minyak atsiri sereh menurut Hariana (2013), antara lain 

citronelal, citral, geraniol, metil-heptenone, eugenol-metil eter, dipenten, eugenol, 

kadinen, kadinol, dan limonene. Komponen senyawa utama minyak sereh wangi 

ini terdiri dari sitronelal, sitronellol, dan geraniol. 

 

B. Tanaman Nilam 

1.  Sistematika tanaman nilam 

Sistematika tanaman nilam (Pogostemon cablin Benth) adalah sebagai 

berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisio  : Tracheophyta 

Classis  : Magnoliopsida 

Ordo  : Lamiales 

Familia : Lamiaceae 

Genus  : Pogostemon 

Spesies : Pogostemon cablin Benth (Rukmana 2004) 

2.  Nama daerah 

Tanaman nilam dikenal dengan beberapa nama daerah yaitu: nilam 

(Sumatera), dilem, dhilep (Jawa), nilam (Melayu) (Hariana 2013). 

3.  Morfologi tanaman 

Nilam merupakan tanaman berbentuk semak, tahunan, tinggi 1-2 m, 

batang berkayu, beralur, berambut, beruas-ruas, masih muda hijau setelah tua 

putih kotor. Daun tunggal, bulat telur, ujung runcing, pangkal tumpul, tepi 
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berberigi, pertulangan menyirip, permukaan berbulu, panjang 6-7 cm, lebar 5-6 

cm, permukaan atas hijau, permukaan bawah hijau keunguan. Bunga majemuk, 

putih. Biji kecil, cokelat. Akar tunggang, putih kecokelatan (Kemenkes RI 2011).  

Tanaman nilam dapat tumbuh di dataran rendah maupun tinggi dengan 

ketinggian optimal 10-400 m dpl, curah hujan antara 2500-3500 mm/th dan 

merata sepanjang tahun, suhu 24-28
o
C, kelembaban lebih dari 75%, intensitas 

penyinaran matahari cukup, tanah subur dan gembur kaya akan humus. Tanaman 

nilam dapat diperbanyak menggunakan stek (Kemenkes RI 2011). 

4.  Kandungan kimia 

Nilam memiliki kandungan minyak atsiri, flavonoida, saponin, tanin, 

glikosida, terpenoid dan steroid. Kandungan kimia dari minyak nilam antara lain 

benzaldehid, kariofilen, α-patchoulien, buenesen, patchouli alkohol, patchouli 

camphor, eugenol, cinnamic, cadinene (Kemenkes RI 2011). 

5.  Kegunaan tanaman 

Tanaman nilam telah digunakan sebagai obat tradisional diantaranya 

sebagai obat pencuci luka, obat disentri, obat diare, obat pencuci rambut, obat 

wasir dan menghilangkan bau keringat. Tanaman nilam juga memiliki khasiat 

sebagai antiinflamasi, antiseptik, fungisida, regenerator sel, antidepresan, sedatif, 

tonik, dekongestan (Agusta 2000). Pucuk daun nilam digunakan untuk insektisida, 

mengusir kecoa, ngengat dan semut. Air perasan daun nilam digunakan untuk 

menolak lintah (Kemenkes 2011). 

6.  Minyak nilam 

 Minyak nilam adalah minyak atsiri yang diperoleh dengan cara 

penyulingan daun tanaman nilam (Pogostemon cablin Benth) yang memiliki 

warna kuning muda sampai coklat kemerahan, bobot jenis pada suhu 25
o
C adalah 

0,950 – 0,975, indeks bias 1,507 – 1,515. Kelarutan dalam etanol 90% pada suhu 

20
o
C ± 3

o
C yaitu larutan jernih atau opalesensi ringan dalam perbandingan 

volume 1:10 (BSNI 2006). 

 Hasil penelitian Aisyah et al. (2008) minyak nilam memiliki 15 komponen 

kimia penyusun yaitu β-patchoulene, β-elemene, 2-(1.4.4-trimethyl-cyclohex-2-

enyl)-ethanol, trans-caryophyllene, α-guaiene, seychellene, α-humulene, α-
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patchoulene, α-gurjunene, trans-caryophyllene, α-guaiene, alloaromadendrene, 

α-guaiene, ∆ –guaiene, patchouli alcohol. 

 

C. Minyak Atsiri 

1. Pengertian minyak atsiri 

Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak 

ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, atau minyak esensial karena 

pada suhu biasa (suhu kamar) mudah menguap di udara terbuka. Istilah esensial 

dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya (Gunawan & Sri 

2004). 

Secara kimia, minyak atsiri tersusun dari berbagai komponen yang terdiri 

dari kelompok terpenoid dan fenilpropana. Terpenoid berasal dari suatu unit 

sederhana yang disebut isoprena. Fenilpropana terdiri dari gabungan fenil dan 

propana. Penyusun minyak atsiri dari kelompok terpenoid dapat berupa terpena-

terpena yang tidak membentuk cincin (asiklik), bercincin satu (monosiklik), 

bercincin dua (bisiklik). Masing-masing dapat memiliki percabangan gugus ester, 

fenol, oksida, alkohol, aldehida, dan keton. Kelompok fenil propana memiliki 

percabangan rantai berupa gugus-gugus fenol dan eter fenol (Gunawan & Sri 

2004). 

Hasil penelitian Aisyah et al. (2008) minyak nilam memiliki 15 komponen 

kimia penyusun yaitu β-patchoulene, β-elemene, 2-(1.4.4-trimethyl-cyclohex-2-

enyl)-ethanol, trans-caryophyllene, α-guaiene, seychellene, α-humulene, α-

patchoulene, α-gurjunene, trans-caryophyllene, α-guaiene, alloaromadendrene, 

α-guaiene, ∆–guaiene, patchouli alcohol. 

Kandungan kimia minyak atsiri sereh menurut Hariana (2013), antara lain 

citronelal, citral, geraniol, metil-heptenone, eugenol-metil eter, dipenten, eugenol, 

kadinen, kadinol, dan limonene. Komponen senyawa utama minyak sereh ini 

terdiri dari sitronelal, sitronellol, dan geraniol. 

2. Sifat minyak atsiri 

Sifat-sifat minyak atsiri antara lain tersusun oleh bermacam-macam 

komponen senyawa, memiliki bau khas (umumnya bau ini mewakili bau tanaman 
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asalnya), memiliki rasa getir (kadang-kadang terasa tajam, menggigit, memberi 

kesan hangat sampai panas, atau justru dingin ketika terasa di kulit, tergantung 

dari jenis komponen penyusunnya), dalam keadaan murni (belum tercemar oleh 

senyawa lain) mudah menguap pada suhu kamar, bersifat tidak bisa disabunkan 

dengan alkali dan tidak bisa berubah menjadi tengik, tidak stabil terhadap 

pengaruh lingkungan (pengaruh oksigen udara, sinar matahari dan panas), indeks 

bias umumnya tinggi, pada mumnya tidak dapat bercampur dengan air, tetapi 

cukup dapat larut hingga dapat memberikan baunya kepada air walaupun 

kelarutannya sangat kecil, sangat mudah larut dalam pelarut organik (Gunawan & 

Sri 2004). 

Minyak atsiri ini berupa cairan jernih, tidak berwarna, selama 

penyimpanan akan mengental dan berwarna kekuningan atau kecoklatan. Hal 

tersebut terjadi karena adanya pengaruh oksidasi dan resinifikasi (berubah 

menjadi damar atau resin). Untuk mencegah atau memperlambat proses oksidasi 

dan resinifikasi tersebut, minyak atsiri harus dilindungi dari pengaruh sinar 

matahari yang dapat merangsang terjadinya oksidasi dan oksigen udara yang akan 

mengoksidasi minyak atsiri. Minyak atsiri tersebut sebaiknya disimpan dalam 

wadah berbahan dasar kaca yang berwarna gelap (misalnya botol berwarna coklat 

atau biru gelap) untuk mengurangi sinar yang masuk. Selain itu botol 

penyimpanan minyak atsiri harus terisi penuh agar oksigen udara yang ada dalam 

ruang udara tempat penyimpanan tersebut kecil (Gunawan & Sri 2004). 

3. Metode isolasi minyak atsiri 

Minyak atsiri pada umumnya diisolasi dengan empat metode yang lazim 

digunakan. Pertama metode destilasi penyulingan terhadap bagian tanaman yang 

mengandung minyak. Dasar dari metode ini adalah memanfaatkan perbedaan titik 

didih. Kedua, metode penyarian dengan menggunakan pelarut penyari yang 

cocok. Dasar dari metode ini adalah adanya perbedaan kelarutan. Minyak atsiri 

sangat mudah larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air. Ketiga, 

metode pengepresan dan pemerasan. Metode ini hanya bisa dilakukan terhadap 

simplisia yang mengandung minyak atsiri dalam kadar yang cukup besar. 

Keempat, metode perlekatan bau dengan menggunakan media lilin (enfleurage). 
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Cara ini memanfaatkan aktivitas enzim yang diyakini masih terus aktif selama 

sekitar 15 hari sejak bahan minyak atsiri dipanen (Gunawan & Sri 2004). 

Metode-metode isolasi yang paling lazim digunakan adalah metode 

destilasi. Beberapa metode destilasi yang popular dilakukan diberbagai 

perusahaan industri penyulingan minyak atsiri, antara lain metode destilasi kering 

(langsung dari bahannya tanpa menggunakan air) dan metode destilasi air. Metode 

destilasi kering paling sesuai untuk bahan kering dan untuk minyak-minyak yang 

tahan pemanasan (tidak mengalami perubahan bau dan warna saat dipanaskan). 

Metode destilasi air, meliputi metode destilasi air dan uap air dan destilasi uap air 

langsung. Metode destilasi air dapat digunakan untuk bahan kering maupun bahan 

segar dan terutama digunakan untuk minyak-minyak yang kebanyakan dapat 

rusak akibat pemanasan kering (Gunawan & Sri 2004). 

4. Identifikasi minyak atsiri 

Minyak atsiri diteteskan pada permukaan air, minyak atsiri akan menyebar 

dan permukaan air tidak keruh. Minyak atsiri diteteskan pada kertas saring dan 

dibiarkan menguap, tidak meninggalkan noda transparan. Dikocok sejumlah 

larutan minyak dengan larutan natrium klorida P jenuh volume sama, biarkan 

memisah, volume air tidak boleh bertambah (Depkes RI 1979). 

5. Penetapan bobot jenis minyak atsiri 

Membersihkan piknometer menggunakan etanol dan dietil eter kemudian 

mengeringkan bagian dalam piknometer dan ditutup, menimbang piknometer 

kosong (m). Memasukkan air suling dalam piknometer sambil menghindari 

adanya gelembung udara, dicelupkan ke dalam penangas air pada suhu 25
o
C ± 

0.2
o
C selama 30 menit kemudian ditutup dan dikeringkan bagian luar piknometer 

lalu ditimbang (m1). Mengosongkan piknometer kemudian dibersihkan 

menggunakan etanol dan dietil eter lalu dikeringkan, memasukan sampel minyak 

sambil menghindari adanya gelembung udara, dicelupkan ke dalam penangas air 

pada suhu 25
o
C ± 0.2

o
C selama 30 menit kemudian ditutup dan dikeringkan 

bagian luar piknometer lalu ditimbang (m2). Bobot jenis minyak atsiri adalah 

perbandingan antara bobot jenis minyak atsiri dan bobot jenis air pada suhu dan 

volume yang sama (BSNI 2006). 
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6. Uji kelarutan dalam etanol 

Menurut Badan Standardisasi Nasional Indonesia (2006), uji kelarutan 

minyak atsiri dalam alkohol dilakukan dengan cara memipet minyak atsiri 

sebanyak 1 mL ke dalam gelas ukur 10 mL, ditambahkan etanol 90% secara 

bertahap. Pada setiap penambahan etanol, kocok dan amati kejernihannya. 

7. Destilasi 

Metode yang paling lazim dilakukan adalah metode destilasi atau 

penyulingan. Metode ini meliputi destilasi kering dan destilasi air. Metode 

destilasi kering paling sesuai untuk bahan tanaman yang kering dan untuk 

minyak-minyak yang tahan pemanasan (tidak mengalami perubahan bau dan 

warna saat dipanaskan). Metode destilasi air digunakan untuk bahan kering 

maupun bahan segar dan terutama digunakan untuk minyak-minyak yang 

kebanyakan dapat rusak akibat pamanasan kering (Gunawan & Sri 2004). 

Dalam industri minyak atsiri dikenal tiga macam metode penyulingan. 

Penyulingan dengan air, memiliki ciri khas yaitu bahan yang akan disuling kontak 

langsung dengan air mendidih. Beberapa jenis bahan misalnya bubuk buah 

badam, bunga mawar, orange blossoms harus disuling dengan metode ini. Jika 

digunakan metode uap langsung, bahan ini akan merekat dan membentuk 

gumpalan besar yang kompak, sehingga uap tidak dapat berpenetrasi ke dalam 

bahan. Penyulingan dengan air dan uap, bahan olah diletakkan di atas rak-rak atau 

saringan berlubang. Ketel suling diisi dengan air sampai permukaan air tidak jauh 

dibawah saringan. Air dapat dipanaskan dengan berbagai cara yaitu dengan uap 

jenuh yang basah dan bertekanan rendah. Ciri khas dari penyulingan ini adalah 

uap selalu dalam keadaan jenuh, dan tidak terlalu panas, bahan yang disuling 

hanya berhubungan dengan uap dan tidak dengan air panas. Penyulingan dengan 

uap sering disebut penyulingan uap langsung, memiliki kesamaan prinsip dengan 

metode yang lain hanya dari penyulingan ini air tidak diisikan dalam ketel 

(Agusta 2000). 
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D. Kombinasi Obat 

Kombinasi obat adalah campuran dua obat atau lebih dalam suatu 

formulasi yang bertujuan untuk memberikan peningkatan efek farmakologis, 

penurunan toksisitas, atau pemeliharaan stabilitas. Efek sinergistik dan efek-efek 

interaktif lain yang dihasilkan oleh campuran obat serta penggunaan dosis yang 

rendah dianggap sebagai suatu keuntungan dari kombinasi obat (Heinrich et al. 

2010). 

Dua obat yang digunakan pada waktu bersamaan dapat saling 

mempengaruhi khasiatnya masing-masing dengan memperlihatkan kerja 

berlawanan (antagonisme) atau kerja sama (sinergisme). Antagonisme terjadi jika 

aktivitas obat pertama dikurangi atau ditiadakan oleh obat kedua yang memiliki 

khasiat farmakologi yang berlawanan. Sinergisme adalah kerja sama antara dua 

obat yang terdiri dari dua jenis yaitu adisi dan potensiasi (Tjay & Kirana 2007). 

 

E. Kromatografi Gas 

Analisis dan karakterisasi komponen minyak atsiri merupakan masalah 

yang cukup rumit, ditambah dengan sifatnya yang mudah menguap pada suhu 

kamar sehingga untuk menganalisis minyak atsiri perlu diseleksi metode yang 

akan diterapkan. Kendala yang lazim dihadapi pada saat menganalisis komponen 

penyususn minyak atsiri adalah hilangnya sebagian komponen selama proses 

preparatif dan selama berlangsungnya proses analisis (Agusta 2000). 

Kromatografi gas memberikan data kuantitatif maupun kualitatif senyawa 

tumbuhan karena luas daerah dibawah puncak pada kromatogram berbanding 

lurus dengan konsentrasi masing-masing komponen yang berbeda yang terdapat 

dalam campuran asal. Alat kromatografi gas dapat disusun sedemikian rupa 

sehingga komponen yang dipisahkan dapat dianalisis dengan cara spektrometri 

atau cara lain (Harborne 2006). 

Pada alat GC-MS digabungkan antara kromatografi gas dan spektrometer 

massa. Kromatografi gas berfungsi sebagai alat pemisah berbagai komponen 

campuran dalam sampel, spektrometer massa berfungsi untuk mendeteksi masing-

masing molekul komponen yang telah dipisahkan pada sistem kromatografi gas. 
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Analisis dengan GC-MS merupakan metode yang cepat dan akurat untuk 

memisahkan campuran yang rumit, mampu menganalisis cuplikan dalam jumlah 

yang sangat kecil, dan menghasilkan data yang berguna mengenai struktur serta 

identitas senyawa organik (Agusta 2000).  

 

F. Staphylococcus aureus ATCC 25923 

1. Sistematika Staphylococcus aureus ATCC 25923 

Menurut Bergey et al. (1957) sistematika ilmiah dari bakteri 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria  

Filum  : Firmicutes 

Divisio  : Protopyta 

Classis  : Schizomycetes 

Ordo  : Eubacteriales 

Familia : Micrococcaceae 

Genus  : Stahpylococcus 

Species : Staphylococcus aureus 

2. Patogenesis 

Staphylococcus aureus adalah anggota flora normal kulit, saluran napas, 

dan saluran cerna manusia. Staphylococcus aureus juga sering ditemukan pada 

pakaian, seprai tempat tidur dan barang lain yang terkontaminasi pada lingkungan 

manusia. Staphylococcus aureus terdapat di hidung pada 20-50% manusia 

(Brooks et al. 2012).  

Staphylococcus aureus yang invatif dan patogenik menghasilkan 

koagulase dan cenderung menghasilakan pigmen kuning serta bersifat hemolitik. 

Sekitar 50% galur Staphylococcus aureus dapat menghasilkan satu atau lebih jenis 

enterotoksin, seperti TSST-1, enterotoksin merupakan antigen super. Enterotoksin 

bersifat stabil panas dan resisten terhadap keja enzim usus (Brooks et al. 2012). 

3. Morfologi dan identifikasi 

Staphylococcus aureus adalah bakteri berbentuk bulat dengan diameter 

sekitar 1 µm, dan biasanya hidup bergerombol seperti buah anggur. 
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Staphylococcus aureus tidak bergerak karena tidak mempunyai flagella dan tidak 

membentuk spora. Staphylococcus aureus mudah tumbuh dalam keadaan aerobik 

maupun mikro-aerobik pada suhu optimum 37ºC. Koloni pada medium padat 

berbentuk bulat, halus, menonjol, dan berkilauan Staphylococcus aureus 

membentuk pigmen berwarna kuning emas (Brooks et al. 2012). 

Staphylococcus aureus adalah bakteri bersifat Gram positif, biasanya 

tersusun dalam rangkaian tidak beraturan seperti buah anggur. Tergolong flora 

normal pada kulit dan selaput mukosa manusia, tetapi dapat menyebabkan 

impetigo, ruam, infeksi kulit, folikulitis, infeksi pada folikel rambut. 

Staphylococcus aureus mengandung polisakarida dan protein yang berfungsi 

sebagai antigen dan merupakan substansi penting didalam struktur dinding sel, 

tidak membentuk spora, dan tidak membentuk flagel (Radji 2013). 

Staphylococcus aureus relatif resisten terhadap pengeringan dan terhadap 

panas (tahan pada suhu 50ºC selama 30 menit). Banyak strain resisten terhadap 

penisilin karena membentuk penisilinase (beta-laktamase) suatu enzim yang 

merusak penisilin dengan memecahkan cincin beta-laktam. Pemebentukannya 

diatur oleh plasmid yang dapat dipindahkan oleh bakteriofage (transduksi). 

Plasmid juga membawa kontrol genetik resisten terhadap antibiotika lainnya, 

misalnya tetrasiklin dan eritromisin (Brooks et al. 2012). 

 Staphylococcus aureus bersifat koagulase positif, yang membedakannya 

dari spesies yang lain. Protein yang menyerupai enzim yang membekukan plasma 

beroksalat atau bersitrat. Staphylococcus aureus biasanya membentuk koloni 

berwarna abu-abu hingga kuning emas pekat. Staphylococcus aureus tumbuh 

dengan mudah pada sebagian besar media bakteriologis dengan kondisi aerob atau 

mikroaerofilik, tumbuh paling cepat pada 37ºC, tetapi membentuk pigmen paling 

baik pada temperatur ruang (20-25ºC). Koloni pada media solid berbentuk bulat, 

halus, timbul, dan mengkilat (Brooks et al. 2012). 
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G. Antibakteri 

1. Definisi antibakteri 

Antibakteri adalah suatu zat atau senyawa yang dapat menekan atau 

membunuh pertumbuhan atau reproduksi bakteri. Senyawa atau zat yang 

digunakan untuk membasmi bakteri penyebab infeksi pada manusia, harus 

memiliki sifat toksisitas selektif setinggi mungkin, artinya senyawa tersebut harus 

bersifat sangat toksik terhadap bakteri tetapi relatif tidak toksik hospes. 

Berdasarkan sifat toksisitas selektif ada antibakteri yang bersifat menghambat 

pertumbuhan bakteri yang dikenal sebagai zat bakteriostatik dan ada yang bersifat 

membunuh bakteri yang dikenal sebagai zat bakterisid. Kosentrasi zat minimum 

yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau membunuhnya 

masing-masing dikenal sebagai KHM dan KBM (Wilson dan Gisvold’s 1982). 

2. Mekanisme kerja antibakteri 

Mekanisme antibakteri merupakan peristiwa penghambatan bakteri oleh 

antibakteri. Aktivitas antibakteri diukur secara in vitro untuk menentukan potensi 

agen antibakteri dalam larutan, konsentrasinya dalam cairan tubuh atau jaringan 

dan kepekaan mikroorganisme penyebab terhadap obat yang diketahui (Brooks et 

al. 2012). 

Berdasarkan mekanisme kerjanya antibakteri dibagi dalam 4 kategori 

utama yaitu: 

2.1.Inhibisi sintesis dinding sel. Bakteri memiliki lapisan luar yang kaku,  

yaitu dinding sel yang terdiri atas polipeptidoglikan yaitu suatu kelompok polimer 

mukopeptida yang khas secara kimiawi dan tersusun atas polisakarida-

polisakarida dan suatu polipeptida yang kaya ikatan silang. Kerusakan pada 

dinding sel (misalnya oleh lisozim) atau inhibisi pembentukan dinding sel dapat 

menyebkan lisis sel (Brooks et al. 2012). 

2.2.Inhibisi fungsi membran sel. Plasma pada semua sel hidup dibungkus  

oleh membran plasma yang berperan sebagai sawar berpermeabilitas aktif, 

melakukan fungsi transportasi aktif dan mengatur posisi internal sel. Jika 

integritas fungsional membran plasma terganggu, makromolekul dan ion-ion akan 

keluar dari sel, dan kemudian terjadi kerusakan atau kematian sel. Membran 
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sitoplasma bakteri dan fungsi memiliki struktur yang berbeda dari membran pada 

sel hewan dan lebih mudah rusak oleh agen-agen tertentu (Brooks et al. 2012). 

2.3.Inhibisi sintesis protein. Bakteri memiliki ribosom 70S, sedangkan sel 

mamalia memiliki ribosom 80S. Subunit masing-masing tipe ribosom, susunan 

kimia, dan spesifisitas fungsional bakteri cukup berbeda untuk menjelaskan obat 

antibakteri dapat menghambat sintesis protein pada ribosom bakteri tanpa 

menyebabkan efek yang signifikan pada ribosom mamalia (Brooks et al. 2012). 

2.4.Inhibisi sintesis asam nukleat. Mikroba membutuhkan asam folat untuk  

kelangsungan hidupnya, bakteri patogen harus mensintesis sendiri asam folat dari 

Para Amino Benzoic Acid (PABA) untuk kebutuhan hidupnya. Antimikroba bila 

bersaing dengan PABA dalam pembentukan asam folat, maka terbentuk analog 

asam folat non fungsional sehingga kebutuhan akan asam folat tidak terpenuhi dan 

menyebabkan pertumbuhan bakteri terhambat (Brooks et al. 2012). 

3. Amoksisilin sebagai antibakteri 

Amoksisilin merupakan penisilin semisintetik yang rentan terhadap 

penisilinase dan secara kimia serta farmakologis berhubungan dekat dengan 

ampisilin. Antibiotik golongan penisilin bekerja dengan cara menghambat 

pembentukan mukopeptida yang diperluhkan untuk sintesis dinding sel 

mikroorganisme (Radji 2013). 

Amoksisilin merupakan antibiotik golongan penisilin berspektrum luas. 

Antibiotik ini stabil dalam suasana asam dan dirancang untuk penggunaan oral. 

Absorbsi amoksisilin dari gastrointestinal lebih cepat dan lebih sempurna daripada 

ampisilin karena absorbsi amoksisilin tidak terganggu dengan adanya makanan 

dalam lambung. Spektrum antimikroba amoksisilin pada dasarnya sama dengan 

ampisilin, tetapi amoksisilin tampaknya tidak begitu efektif untuk sigelosis 

dibandingkan ampisilin (Wilson dan Gisvold’s 1982). 

Menurut CLSI (2016) antibiotik amoksisilin dengan isi disk 20 µg/ 10 µg 

dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus Sp. Dengan zona hambat ≤19 

mm untuk kategori resistant dan ≥20 mm untuk kategori susceptible. Konsentrasi 

hambat minimum (KHM) untuk antibiotik golongan penisilin terhadap 
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Staphylococcus Sp. adalah ≤0.12 µg/mL untuk kategori susceptible dan ≥ 0.25 

µg/mL untuk kategori resistant. 

 

H. Uji Aktivitas Antibakteri 

1. Metode 

Uji aktivitas antibakteri suatu zat yang digunakan untuk mengetahui 

apakah zat tersebut dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri uji. 

Uji aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan dua metode yaitu: 

Pertama, metode difusi. Metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

cakram (diks) kertas saring, sumuran atau silinder tidak beralas. Metode dengan 

sumuran atau silinder, dilakukan dengan memasukkan larutan uji dengan 

konsentrasi tertentu ke dalam sumuran. Metode cakram kertas saring berisi 

sejumlah obat yang ditempatkan pada permukaan medium padat, medium 

sebelum digunakan diolesi bakteri uji. Diameter zona hambat sekitar cakram yang 

digunakan untuk mengukur kekuatan hambat obat. Metode difusi agar 

dipengaruhi oleh faktor fisik kimia, faktor antara obat dan organisme (Brooks et 

al. 2012). 

Kedua, metode dilusi. Metode ini dilakukan dengan mencampur secara 

homogen suatu obat dalam media dengan jumlah atau kosentrasi yang berbeda-

beda, masing-masing media ditambahkan suspensi kuman kemudian diinkubasi 

dan diamati daerah media yang jernih (Bonang & Enggar 1982). Metode ini 

menggunakan antimikroba dengan kadar yang menurun secara bertahap pada 

media cair maupun padat. Media diinokulasikan terhadap bakteri uji, selanjutnya 

diinkubasi dan diamati kosentrasi antimikroba yang mampu menghambat 

pertumbuhan atau membunuh bakteri uji. Keuntungan metode ini adalah 

memberikan hasil kualitatif yang menujukkan jumlah antimikroba yang 

dibutuhkan untuk mematikan bakteri (Brooks et al. 2012). 

2. Media 

Media adalah bahan yang terdiri atas zat-zat kimia organik dan atau 

anorganik yang setelah melalui proses pengolahan tertentu dapat digunakan untuk 

menumbuhkan dan mengembangbiakkan mikroba. Media yang digunakan dalam 



20 
 

 

mikrobiologi harus memenuhi syarat-syarat yaitu harus mengandung unsur-unsur 

hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangbiakkan mikroba. 

Media mempunyai tekanan osmosa, tegangan permukaan dan pH yang sesuai 

dengan kebutuhan mikroba. Media harus dalam keadaan steril, artinya sebelum 

ditanam mikroba yang dimaksud, tidak ditumbuhi oleh mikroba lain yang tidak 

diharapkan (Suriawiria 1985). 

Klasifikasi media berdasarkan bentuk, susunan, dan sifat media ditentukan 

oleh senyawa penyusun media, presentase campuran dan tujuan penggunaan. 

Klasifikasi berdasarkan bentuk ditentukan oleh ada tidaknya penambahan zat 

pemadat seperti agar, gelatin dan sebagainya dibedakan menjadi media padat, 

media cair, dan media semi padat atau semi cair. Klasifikasi berdasarkan susunan 

sesuai dengan fungsi fisiologis dari masing-masing komponen yang terdapat 

dalam media dibedakan menjadi media alami, media sintesis, dan media semi 

sintesis (Harti 2015). 

Klasifikasi media berdasarkan sifat dengan penggunaan beberapa jenis zat 

tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangbiakan 

mikroba sehingga tiap media mempunyai sifat sesuai dengan tujuannya dibedakan 

menjadi media umum, media pengaya, media selektif, media diferensial, media 

penguji, dan media perhitungan (Harti 2015). 

3. Sterilisasi 

Bahan atau peralatan yang digunakan dalam bidang mikrobiologi harus 

dalam keadaan steril, artinya pada bahan atau peralatan tidak didapatkan mikroba 

yang tidak diharapkan kehadirannya, baik yang mengganggu atau merusak media 

ataupun mengganggu kehidupan dan proses yang sedang dikerjakan (Suriawiria 

1985).  

Sterilisasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan 

mikroba dari bahan dan peralatan yang akan digunakan. Cara sterilisasi yang 

umum dilakukan adalah sterilisasi secara fisik (misal dengan pemanasan, 

penggunaan sinar bergelombang pendek seperti sinar-X, sinar gama, sinar UV), 

sterilisasi secara kimia (misal dengan penggunaan desinfektan, larutan alkohol, 
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larutan formalin), dan sterilisasi secara mekanik (misal dengan penggunaan 

saringan atau filter) (Suriawiria 1985). 

 

I. Landasan Teori 

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menggunakan bahan-bahan 

alami untuk keperluan sehari-hari dalam bidang kesehatan. Obat-obat tradisional 

dipercaya dapat mengobati berbagai penyakit. Pengobatan tradisional tanaman 

sereh (Cymbopogon nardus L.) merupakan tanaman herba annual yang biasa 

digunakan sebagai rempah-rempah dan dimanfaatkan sebagai bahan obat 

tradisional untuk melancarkan kencing dan haid, obat kumur untuk sakit gigi dan 

gusi bengkak.  Pemanfaatan sereh sebagai obat pada umumnya dalam bentuk 

minyak atsiri. Rendeman minyak atsiri sereh berkisar antara 0,2-0,4 % berat segar. 

Bagian tanaman yang mengandung lebih banyak minyak atsiri adalah bagian 

batang. Penggunaan tanaman sereh sebagai obat berkaitan dengan kandungan 

senyawa yang ada pada sereh yaitu minyak atsiri, saponin, tannin, alkaloid, dan 

flavonoid (Poeloengan 2009).  

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Poeloengan (2009) 

memperlihatkan bahwa minyak atsiri sereh dengan konsentrasi 12,5%, 25%, dan 

50% memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Streptococcus agalactiae, dan E. Coli dengan 

terbentuknya zona hambat yaitu 10,5 mm; 13,0 mm; 15,5 mm untuk 

Staphylococcus aureus. Zona hambat untuk bakteri Staphylococcus epidermidis 

yaitu 12,0 mm; 15,0 mm; 18,5 mm. Zona hambat untuk bakteri Streptococcus 

agalactiae yaitu 8,5 mm; 10,0 mm; 12,5 mm. Zona hambat untuk E. Coli yaitu 0,0 

mm; 8,0 mm; 10,0 mm. Konsentrasi minyak atsiri sereh mempengaruhi besar 

zona hambat pertumbuhan bakteri. Sereh mengandung minyak atsiri yang 

tersusun dari beberapa senyawa utama, yaitu sitral, sitronelol, dan geraniol 

bersifat antibakteri dan memiliki kemampuan menghambat bakteri uji tetapi lebih 

efektif terhadap bakteri Gram positif dibandingkan bakteri Gram negatif. 

Daun nilam (Pogostemon cablin Benth) adalah salah satu tumbuhan 

berkhasiat obat yang masih banyak digunakan oleh masyarakat. Daun nilam segar 



22 
 

 

dapat digunakan sebagai bahan pencuci rambut, sedangkan daun yang sudah 

kering dapat digunakan untuk menghilangkan bau badan. Pucuk daun nilam 

digunakan untuk insektisida, mengusir kecoa, ngengat dan semut. Air perasan 

daun nilam digunakan untuk menolak lintah (Kemenkes 2011). Tanaman nilam 

juga memiliki khasiat sebagai antiinflamasi, antiseptik, fungisida, insektisida, 

regenerator sel, antidepresan, sedatif, tonik, dekongestan (Agusta 2000). 

Nilam mengandung beberapa senyawa antara lain benzaldehid, kariofilen, 

α-patkhoulien, buenesen, patchouli alkohol, patchouli camphor, eugenol, 

cinnamic, cadinene (Kemenkes RI 2011). Minyak atsiri dari komponen terpenoid 

yang terkandung dalam suatu tanaman dapat merusak membran sel bakteri dengan 

cara berikatan dengan protein enzim dan merusak membran sel sehingga dapat 

menghambat pertumbuhan sel bakteri (Dzakwan 2008). 

Hasil penelitian yang dilakukan Dzakwan (2008) tentang uji aktivitas 

antibakteri minyak atsiri daun nilam (Pogostemon cablin, Benth) terhadap 

Staphylococcus aureus dan Eschericia coli didapatkan bahwa minyak atsiri daun 

nilam konsentrasi 10%, 20% dan 30% memilki daya antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus dan Eschericia coli dengan terbentuknya zona hambat 

yaitu 12,10 mm; 16,60 mm; 18,30 mm untuk Staphylococcus aureus. Zona 

hambat untuk bakteri Eschericia coli lebih kecil dari Staphylococcus aureus yaitu 

10,50 mm; 12,20 mm; 15,30 mm. Hal ini menunjukan bahwa minyak atsiri daun 

nilam lebih efektif atau poten terhadap bakteri Gram positif Staphylococcus 

aureus, tetapi tidak cukup poten terhadap bakteri Gram negatif Eschericia coli. 

Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Minyak 

ini disebut juga minyak menguap, minyak eteris, atau minyak esensial karena 

pada suhu biasa (suhu kamar) mudah menguap di udara terbuka. Istilah esensial 

dipakai karena minyak atsiri mewakili bau dari tanaman asalnya (Gunawan & Sri 

2004). 

Secara kimia, minyak atsiri tersusun dari berbagai komponen yang terdiri 

dari kelompok terpenoid dan fenil propana. Terpenoid berasal dari suatu unit 

sederhana yang disebut isoprena. Fenilpropana terdiri dari gabungan fenil dan 

propana. Penyusun minyak atsiri dari kelompok terpenoid dapat berupa terpena-
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terpena yang tidak membentuk cincin (asiklik), bercincin satu (monosiklik), 

bercincin dua (bisiklik). Masing-masing dapat memiliki percabangan gugus ester, 

fenol, oksida, alkohol, aldehida, dan keton. Kelompok fenilpropana memiliki 

percabangan rantai berupa gugus-gugus fenol dan eter fenol (Gunawan & Sri 

2004). 

Minyak atsiri pada umumnya diisolasi dengan empat metode yang lazim 

digunakan. Pertama metode destilasi atau penyulingan terhadap bagian tanaman 

yang mengandung minyak. Kedua, metode penyarian dengan menggunakan 

pelarut penyari yang cocok. Ketiga, metode pengepresan dan pemerasan. 

Keempat, metode perlekatan bau dengan menggunakan media lilin. Metode yang 

paling lazim dilakukan adalah metode destilasi atau penyulingan. Metode ini 

meliputi destilasi kering dan destilasi air. Metode destilasi kering paling sesuai 

untuk bahan tanaman yang kering dan untuk minyak-minyak yang tahan 

pemanasan (tidak mengalami perubahan bau dan warna saat dipanaskan). Metode 

destilasi air digunakan untuk bahan kering maupun bahan segar dan terutama 

digunakan untuk minyak-minyak yang kebanyakan dapat rusak akibat pamanasan 

kering (Gunawan 2004). 

Penggunaan kombinasi obat herbal adalah campuran dua atau lebih obat 

dalam satu formulasi, penggunaan dua obat yang berbeda secara bersama-sama 

dapat memberikan interaksi kerja yang berlawanan (antagonis) sehingga efeknya 

lemah atau memberikan efek yang saling mendukung (sinergisme). Efek 

antagonis dapat terjadi apabila obat yang pertama melemahkan obat yang kedua 

sedangkan efek sinergisme terjadi apabila kedua obat yang dikombinasikan 

memberikan efek yang lebih baik daripada dosis tunggal dari masing-masing obat 

(Tjay 2007). 

Metode yang digunakan pada uji aktivitas antibakteri adalah metode difusi 

dan dilusi. Metode difusi adalah suatu uji aktivitas antibakteri dengan 

menggunakan cakram (disk) kertas saring, sumuran atau suatu silinder tidak 

beralas. Dilakukan dengan memasukan larutan uji  dengan konsentrasi tertentu 

kedalam sumuran. Dasar penggunaannya adalah terbentuk atau tidaknya  diameter 

zona hambatan pertumbuhan bakteri di sekeliling cakram atau silinder yang berisi 
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zat antimikroba. Metode dilusi bertujuan untuk mencari Konsentrasi Hambat 

Minimum (KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM). Metode dilusi ini 

menggunakan antimikroba dengan kadar yang menurun secara bertahap 

menggunakan metode cair (Brooks et al. 2012). 

Penelitian ini menggunakan kombinasi karena kombinasi dapat dilakukan 

untuk mengatasi toleransi bakteri, mencegah resistensi, mengurangi toksisitas, dan 

dapat digunakan untuk mencegah inaktivasi oleh enzim. Penelitian ini akan 

mengkombinasikan antara minyak atsiri sereh (Cymbopogon nardus L.) dan daun 

nilam (Pogostemon cablin Benth) diharapkan kombinasi ini dapat mempunyai 

efek sebagai antibakteri yang lebih optimal daripada bentuk tunggal minyak atsiri 

masing-masing tersebut. Bakteri uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

 

J. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dalam penelitian ini ditarik hipotesis antara 

lain: 

Pertama, kombinasi minyak atsiri batang sereh dan daun nilam mempunyai 

aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

Kedua, dari perbandingan minyak atsiri batang sereh dan daun nilam 

tunggal serta kombinasi paling aktif minyak atsiri batang sereh dan daun nilam 

memiliki aktivitas antibakteri paling aktif terhadap pertumbuhan Staphylococcus 

aureus ATCC 25923.  

Ketiga, dapat diketahui konsentrasi hambat minimum (KHM) dan 

konsentrasi bunuh minimum (KBM) dari kombinasi minyak atsiri batang sereh 

dan daun nilam yang paling aktif sebagai antibakteri terhadap pertumbuhan 

Staphylococcus aureus ATCC 25923. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

Populasi adalah semua objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman sereh wangi (Cymbopogon 

nardus L.) dan tanaman nilam (Pogostemon calbin Benth) yang diperoleh dari 

daerah Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah pada bulan Februari 2018. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang digunakan dalam 

melakukan penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang 

sereh wangi dan daun nilam yang diambil secara acak dari populasi yang ada di 

daerah Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. Sereh diambil bagian batang mulai 

dari 15 cm diatas pangkalnya dan dipilih yang segar, bersih, serta bebas dari 

penyakit. Daun nilam dipetik setelah tanaman berumur 6 – 8 bulan dan daun 

berwarna hijau keunguan dan dipiih yang segar, bersih, serta bebas dari penyakit. 

 

B. Variabel Penelitian 

1.  Identifikasi variabel utama 

Variabel utama pertama dalam penelitian ini adalah minyak atsiri dari 

batang sereh wangi (Cymbopogon nardus L.) dan daun nilam (Pogostemon calbin 

Benth) beserta kombinasinya. 

Variabel utama kedua dalam penelitian ini adalah aktivitas antibakteri 

kombinasi minyak atsiri dari batang sereh wangi (Cymbopogon nardus L.) dan 

daun nilam (Pogostemon calbin Benth) terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

ATCC 25923. 
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2.  Klasifikasi variabel utama 

Variabel utama yang telah diidentifikasi dapat diklasifikasikan kedalam 

berbagai macam variabel yaitu variabel bebas, variabel kendali dan variabel 

tergantung.  

Variabel bebas yang dimaksud dalam penelitian adalah variabel yang 

sengaja diubah-ubah untuk dipelajari pengaruhnya terhadap variabel tergantung. 

Variabel bebas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsentrasi dari 

kombinasi minyak atsiri dari batang sereh wangi (Cymbopogon nardus L.) dan 

daun nilam (Pogostemon calbin Benth) dan kombinasi keduanya dengan 

perbandingan (1:1), (1:2), (1:3), (2:1), (3:1). 

Variabel kendali merupakan variabel yang mempengaruhi variabel 

tergantung sehingga perlu ditetapkan klasifikasinya agar hasil yang diperoleh 

tidak tersebar dan dapat diulang oleh peneliti lain secara tepat. Variabel terkendali 

dalam penelitian ini adalah kemurnian bakteri Staphylococcus aureus, kondisi 

laboratorium meliputi kondisi inkas, alat dan bahan yang digunakan harus steril 

dan media yang digunakan dalam penelitian harus steril. 

Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah pusat persoalan yang 

merupakan kriteria penelitian. Variabel tergantung yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus yang 

dipengaruhi oleh kombinasi minyak atsiri dari batang sereh (Cymbopogon nardus 

L.) dan daun nilam (Pogostemon calbin Benth) yang dilihat dari pertumbuhannya 

pada media selektif. 

3.  Definisi operasional variabel utama 

Pertama, batang sereh (Cymbopogon nardus L.) adalah bahan yang 

diambil secara acak dari daerah Baturraden, Jawa Tengah dengan ciri-ciri sampel 

yang segar dan tidak terkena hama. 

Kedua, daun nilam (Pogostemon calbin Benth) adalah bahan yang diambil 

secara acak dari daerah Baturraden, Jawa Tengah setelah tanaman berumur 6 – 8 

bulan dan daun berwarna hijau keunguan dan dipiih yang segar, bersih, serta 

bebas dari penyakit. 



27 
 

 

Ketiga, minyak atsiri dari batang sereh dan daun nilam adalah minyak 

atsiri hasil destilasi dengan menggunakan metode destilasi air dan uap air. 

Keempat, bakteri uji dalam penelitian ini adalah Staphylococcus aureus 

ATCC 25923 yang diperoleh dari Laboraturium Mikrobiologi Universitas Setia 

Budi. 

Kelima, kombinasi minyak atsiri batang sereh dan daun nilam adalah 

perbandingan jumlah minyak atsiri daun nilam dan batang sereh dengan 

perbandingan (1:1) yaitu satu bagian minyak atsiri batang sereh dan satu bagian 

minyak atsiri daun nilam; (1:2) yaitu satu bagian minyak atsiri batang sereh dan 

dua bagian minyak atsiri daun nilam; (1:3) yaitu satu bagian minyak atsiri batang 

sereh dan tiga bagian minyak atsiri daun nilam; (2:1) yaitu dua bagian minyak 

atsiri batang sereh dan satu bagian minyak atsiri daun nilam; dan (3:1) yaitu tiga 

bagian minyak atsiri batang sereh dan satu bagian minyak atsiri daun nilam. 

Keenam, metode difusi dengan menentukan diameter zona hambat dari 

kombinasi minyak atsiri batang sereh dan daun nilam menggunakan cakram (disk) 

dengan menggunakan beberapa perbandingan jumlah minyak atsiri, dengan 

kontrol positif adalah antibiotik amoksisilin. 

Ketujuh, metode dilusi dengan menentukan Konsentrasi Bunuh Minimum 

(KBM) yaitu dengan membuat satu seri pengenceran dalam berbagai kosentrasi 

yaitu: 50%; 25%; 12,5%; 6,25%; 3,125%; 1,56%; 0,78%; 0,39%; 0,19%; 0,098%. 

Kontrol positif adalah suspesi bakteri Staphylococcus aureus. Kontrol negatif 

adalah kombinasi minyak atsiri batang sereh dan daun nilam. 

 

C. Alat dan Bahan 

1. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat untuk 

pembuatan minyak atsiri yaitu kondensor dan dandang besar. Peralatan untuk uji 

mikrobiologi yaitu lampu spritus, jarum ose tangkai panjang, tabung reaksi steril, 

rak tabung reaksi, cawan petri steril, kapas lidi steril, inkubator, cakram ukuran 6 

mm, mikropipette, autovortex, gelas ukur, pipet volume steril, botol vial steril, 
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inkas, autoklaf, oven, pinset, piknometer, refraktometer, timbangan elektrik, dan 

penggaris. 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang sereh wangi 

(Cymbopogon nardus L.), daun nilam (Pogostemon calbin Benth), 

Staphylococcus aureus ATCC 25923, media Mueler Hinton Agar (MHA), Vogel 

Johnson Agar (VJA), Brain Heart Infusion (BHI), tween 80, Amoksisilin, 

Natrium sulfat anhidrat, kalium telurit, plasma sitrat. 

 

D. Jalannya Penelitian 

1. Identifikasi tanaman 

Tahap pertama penelitian adalah menetapkan kebenaran sampel batang 

sereh dan daun nilam dengan melakukan identifikasi. Identifikasi tanaman 

dilakukan untuk mengetahui kebenaran tanaman yang berkaitan dengan ciri-ciri 

morfologi yang ada pada tanaman sereh dan daun nilam sesuai kepustakan yang 

dibuktikan di Laboratorium Sistematika Tumbuhan, Fakultas Biologi Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta. 

2. Pengambilan bahan 

Sereh dan daun nilam yang diambil secara acak dari daerah Baturaden, 

Jawa Tengah dengan ciri-ciri sampel yang segar, tidak terkena hama, tidak terlalu 

muda, dan tidak terlalu tua dibersihkan dari lumut dan kotoran lain yang 

menempel. 

3. Isolasi minyak atsiri batang sereh 

Batang sereh yang telah dibersihkan dipotong kecil-kecil dan dimasukkan 

ke dalam alat penyulingan minyak dan air yang menyerupai dandang dengan 

penyangga berlubang yang telah terisi air. Penyulingan dilakukan diatas api 

sampai air mendidih. Uap air yang dihasilkan dialirkan pada pipa kebagian 

kondensor dan mengalami proses kondendasi, bersama dengan uap air tersebut 

terbawa dengan minyak atsiri. Pemanasan dilakukan dengan api dan dihentikan 

setelah tidak ada penambahan volume, kemudian destilat ditampung dan diukur 

volume yang dihasilkan. 
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Minyak yang diperoleh kemudian dilakukan pemisahan fase air dan 

minyak menggunakan corong pisah dengan penambahan Na2SO4 anhidrat untuk 

memisahkan antara minyak dan air, sehingga didapat hasil penyulingan minyak 

sereh murni. Minyak yang diperoleh kemudian disimpan dalam botol coklat dan 

ditempat yang sejuk, hal ini dilakukan untuk menghindari minyak atsiri yang 

didapat tidak rusak atau teroksidasi. 

4. Isolasi minyak atsiri daun nilam 

Daun nilam yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam alat penyulingan 

minyak dan air yang menyerupai dandang dengan penyangga berlubang yang 

telah terisi air. Penyulingan dilakukan diatas api sampai air mendidih. Uap air 

yang dihasilkan dialirkan pada pipa kebagian kondensor dan mengalami proses 

kondendasi, bersama dengan uap air tersebut terbawa dengan minyak atsiri. 

Pemanasan dilakukan dengan api dan dihentikan setelah tidak ada penambahan 

volume, kemudian destilat ditampung dan diukur volume yang dihasilkan. 

Minyak yang diperoleh kemudian dilakukan pemisahan fase air dan 

minyak menggunakan corong pisah dengan penambahan Na2SO4 anhidrat untuk 

memisahkan antara minyak dan air, sehingga didapat hasil penyulingan minyak 

nilam murni. Minyak yang diperoleh kemudian disimpan dalam botol coklat dan 

ditempat yang sejuk, hal ini dilakukan untuk menghindari minyak atsiri yang 

didapat tidak rusak atau teroksidasi. 

5. Analisa minyak atsiri 

5.1.Pengamatan organoleptik. Pengamatan organoleptik terhadap 

minyak atsiri meliputi warna, aroma, bentuk, dan rasa minyak. Warna minyak 

atsiri hasil destilasi masing-masing sampel diambil volume sama dan ditempatkan 

dalam sebuah tempat kaca yang bersih dan jernih. Bau dan rasa minyak atsiri 

memiliki bau dan rasa yang khas sesuai dari tanaman asalnya. Organoleptik 

minyak atsiri sereh dan daun nilam memiliki bau aromatik. Minyak sereh 

memiliki warna kuning pucat sampai kuning kecoklat-coklatan, sedangkan 

minyak nilam memiliki warna kuning muda sampai coklat kemerahan. (Gunawan 

& Sri 2004; BSNI 1995; BSNI 2006). 
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5.2.Identifikasi minyak atsiri. Identifikasi minyak atsiri batang sereh dan 

daun nilam seperti identifikasi minyak atsiri pada umumnya yaitu minyak atsiri 

batang sereh dan daun nilam diteteskan pada permukaan air, minyak atsiri akan 

menyebar dan permukaan air tidak akan keruh. Minyak atsiri diteteskan pada 

kertas saring, jika dibiarkan minyak akan menguap sempurna tanpa meninggalkan 

noda lemak (Depkes RI 1979). 

5.3.Penetapan indeks bias minyak atsiri. Penetapan indeks bias minyak 

atsiri menurut BSNI 2006 ditetapkan dengan alat refraktometer. Badan prisma 

dibuka dan kemudian dibersihkan dengan kapas yang telah dibasahi alkohol. 

Refraktometer diatur sehingga garis dan skala tampak jelas, mencatat suhu 

ruangan tempat bekerja kemudian meneteskan cairan yang diukur pada prisma 

dan menutup kembali. Pemutar sebelah kanan diatur sehingga batas gelap dan 

terang tepat pada garis dan dibaca skala kemudian dicatat indeks biasnya. 

Persyaratan indeks bias minyak minyak sereh menurut BSNI (1995) adalah 1,466 

– 1,475, sedangkan persyaratan indeks bias untuk minyak nilam berdasarkan 

BSNI 2006 adalah 1,507 – 1,515. 

5.4.Penetapan bobot jenis minyak atsiri. Penetapan bobot jenis 

dilakukan dengan cara membersihkan piknometer menggunakan etanol dan dietil 

eter kemudian dikeringkan bagian dalam piknometer dan ditutup, menimbang 

piknometer kosong (m). Memasukan air suling dalam piknometer sambil 

menghindari adanya gelembung udara, dicelupkan ke dalam penangas air pada 

suhu 25
o
C ± 0.2

o
C selama 30 menit kemudian ditutup dan dikeringkan bagian luar 

piknometer lalu ditimbang (m1). Kosongkan piknometer kemudian dibersihkan 

menggunakan etanol dan dietil eter lalu dikeringkan, memasukan sampel minyak 

sambil menghindari adanya gelembung udara, dicelupkan ke dalam penangas air 

pada suhu 25
o
C ± 0.2

o
C selama 30 menit kemudian ditutup dan dikeringkan 

bagian luar piknometer lalu ditimbang (m2). Bobot jenis minyak atsiri adalah 

perbandingan antara bobot jenis minyak atsiri dan bobot jenis air pada suhu dan 

volume yang sama (BSNI 2006). Persyaratan bobot jenis untuk minyak sereh 

berdasarkan BSNI (1995) adalah 0,880 – 0,922, sedangkan persyaratan bobot 

jenis minyak nilam berdasarkan BSNI (2006) adalah 0,950 – 0,975. 
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Bobot jenis minyak atsiri = 
    

    
 

5.5.Penetapan kelarutan dalam etanol. Uji kelarutan minyak atsiri 

dalam etanol berdasarkan BSNI (2006) dilakukan dengan cara memipet sebanyak 

1 mL minyak atsiri kedalam gelas ukur 10 mL, ditambah alkohol 90% dengan 

cara bertahap. Pada setiap penambahan alkohol dikocok dan diamati 

kejernihannya. Persyaratan kelarutan dalam etanol 80% menurut BSNI (1995) 

untuk minyak sereh adalah 1:2 jernih seterusnya jernih sampai opalesensi, 

sedangkan persyaratan kelarutan dalam etanol 90% menurut BSNI (2006) untuk 

minyak nilam yaitu larutan jernih atau opalesensi ringan dalam perbandingan 

volume 1:10. 

5.6.Identifikasi komponen senyawa penyusun minyak atsiri 

menggunakan Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS). 

Pengujian komponen senyawa penyusun minyak atsiri sereh dan daun nilam 

menggunakan kombinasi kromatografi gas dan spektroskopi massa yang dengan 

kondisi analisis yang telah diprogram. Gas pembawa menggunakan Nitrogen 

dengan kecepatan alir 20 mL/menit. Suhu awal 60
o
C dan dinaikkan sampai 

250
o
C. Kromatogram dan spektrum massa yang diperoleh dianalisis dengan cara 

dibandingkan dengan spektrum massa yang terdapat pada bank data Wiley Library 

(Agusta 2000). 

6. Sterilisasi 

Media yang digunakan dalam penelitian ini disterilkan terlebih dahulu 

dengan autoklaf pada suhu 121ºC selama 15 menit. Gelas ukur dan beaker glass 

disterilkan dengan oven pada suhu 100ºC selama 2 jam, sedangkan alat seperti 

jarum ose disterilkan dengan pemanas api langsung dan inkas disterilkan dengan 

menggunakan formalin (Suriawiria 1985). 

7. Pembuatan suspensi bakteri uji Staphylococcus aureus 

Bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923 diambil dari suatu biakan 

murni pada media Nutrien Agar (NA) diambil kurang lebih 2 ose dan dibuat 

suspensi dalam tabung yang berisi media Brain Heart Infusion (BHI) 10 mL yang 

kekeruhannya disesuaikan dengan kekeruhan Mc Farland 0,5 yang menunjukkan 

konsentrasi kekeruhan bakteri sama dengan 10
8
 CFU/mL, kemudian diinkubasi 
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pada suhu 37ºC selama 24 jam. Selanjutnya digunakan untuk identifikasi (Bonang 

& Enggar 1982). 

8. Identifikasi bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923 

8.1.Identifikasi Staphylococcus aureus ATCC 25923 berdasarkan 

koloni. Suspensi bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923 yang sudah siap, 

digoreskan pada media Vogel Johnson Agar (VJA) dan penambahan kalium 

tellurit 1%. Diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 24-48 jam. Hasil pengujian 

ditunjukkan dengan warna koloni hitam dan warna medium di sekitar koloni 

kuning. Staphylococcus aureus ATCC 25923 dapat memfermentasi manitol 

menjadi asam dan mereduksi telurit sehingga membentuk koloni warna hitam. 

Adanya fenol red maka medium di sekitar koloni berwarna kuning karena 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 fermentasi manitol (Hadioetomo 1985). 

8.2.Identifikasi mikroskopis Staphylococcus aureus ATCC 25923 

secara morfologi. Pewarnaan Gram dilakukan dengan cara buat preparat ulas 

(smear) yang telah difiksasi. Tetes Kristal Violet (Gram A) sebagai pewarna 

utama pada kedua preparat sampai semua ulasan terwarnai. Didiamkan selama 

kurang lebih 3 menit. Dicuci dengan aquadest mengalir, kemudian ditetesi 

mordant (Lugol,s iodine/Gram B). Didiamkan kurang lebih selama 1 menit, 

kemudian dicuci lagi dengan air mengalir dan dikeringanginkan. Preparat 

dilunturkan dengan peluntur Gram C (alkohol) dan didiamkan selama kurang 

lebih 30 detik, dicuci dengan aquadest mengalir. Ditetesi larutan penutup (Gram 

D) selama 1 menit, dicuci dengan air mengalir dan tiriskan kemudian preparat 

dikeringkan dengan kertas tissue yang ditempelkan di sisi ulasan lalu didiamkan 

sampai mengering di udara (Volk dan Wheller 1988).  

8.3.Identifikasi fisiologi Staphylococcus aureus ATCC 25923 

8.3.1.Tes koagulase. Plasma darah kelinci yang diberi sitrat, diencerkan 

(1:5) dicampur dengan biakan kaldu yang sama banyaknya dan dieramkan pada 

suhu 37°C. Suatu tabung plasma dicampur dengan kaldu steril dieramkan sebagai 

kontrol. Tabung-tabung sering diperiksa dengan melihat pembentukan gumpalan-

gumpalan putih setelah 1-4 jam. Hasilnya positif kuat jika tabung tes dibalik, 
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gumpalan plasma tidak terlepas dan tetap melekat pada dinding tabung (Bonang & 

Enggar 1982).  

8.3.2.Tes katalase. Suspensi bakteri uji ditanam pada medium Nutrien cair 

dengan volume 0,5 mL lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37ºC 

ditambahkan 2-3 tetes bakteri uji ditanam pada medium Nutrien Cair dengan 

volume 0,5 mL lalu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C ditambahkan 2–3 

tetes H2O2 3%. Hasil positif ditandai adanya gelembung udara sebab 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 mempunyai enzim katalase. Penambahan 

H2O2 akan terurai menjadi H2 dan O2. Hal ini ditandai dengan timbulnya 

gelembung udara (Bonang & Enggar 1982). 

9. Pembuatan kombinasi bahan uji  

Kombinasi minyak atsiri sereh dan daun nilam dengan perbandingan (1:1) 

dibuat dengan mengambil 0,5 mL minyak atsiri sereh dan 0,5 mL minyak atsiri 

daun nilam, kombinasi minyak atsiri sereh dan daun nilam dengan perbandingan 

(1:2) dibuat dengan mengambil 0,33 mL minyak atsiri sereh dan 0,67 mL minyak 

atsiri daun nilam, kombinasi minyak atsiri sereh dan daun nilam dengan 

perbandingan (2:1) dibuat dengan mengambil 0,67 mL minyak atsiri sereh dan 

0,33 mL minyak atsiri daun nilam, kombinasi minyak atsiri sereh dan daun nilam 

dengan perbandingan (1:3) dibuat dengan mengambil 0,25 mL minyak atsiri sereh 

dan 0,75 mL minyak atsiri daun nilam, kombinasi minyak atsiri sereh dan daun 

nilam dengan perbandingan (3:1) dibuat dengan mengambil 0,75 mL minyak 

atsiri sereh dan 0,25 mL minyak atsiri daun nilam. 

10. Pengujian aktivitas antibakteri  

Metode yang digunakan untuk uji daya antibakteri adalah metode difusi 

dan metode dilusi. Metode difusi digunakan untuk mengetahui adanya daya 

hambat terhadap bakteri uji dan untuk menentukan diameter daerah hambat dari 

minyak atsiri sereh dan daun nilam. Penelitian ini menggunakan cawan petri yang 

berisi MHA. Pertama suspensi bakteri yang sudah di standarkan dengan MC 

Farland 0,5 diambil dengan kapas lidi steril sebanyak satu kali kemudian 

dioleskan pada cawan petri yang berisi MHA tersebut dan tunggu sampai bakteri 

berdifusi pada media. 



34 
 

 

Setelah suspensi bakteri yang setara dengan MC Farland 0,5 dioleskan 

dengan rata pada cawan petri yang berisi MHA, kemudian pada setiap cakram 

yang berukuran 6 mm ditetesi menggunakan mikropipette sebanyak 10 µm dengan 

larutan kombinasi  minyak atsiri sereh dan daun nilam. Kombinasi yang pertama 

berisi kombinasi 1:1, yang kedua berisi kombinasi 1:2, yang ketiga berisi 

kombinasi 2:1, yang keempat berisi kombinasi 1:3, yang kelima berisi kombinasi 

3:1. Kontrol positif menggunakan antibiotik amoksisilin. Setelah itu cakram 

diletakkan atau ditempelkan pada media MHA dengan menggunakan pinset, 

cawan petri diinkubasi didalam inkubator selama 24 jam pada suhu 37
o
C. 

Kemudian setelah 24 jam dilakukan inkubasi, zona hambat yang terbentuk dapat 

diukur. Pengukuran zona hambat disekitar cakram dilakukan menggunakan 

penggaris dengan ketelitian 1 mm. hasil dari pengukuran tersebut dijumlahkan dan 

dibagi dengan banyaknya pengukuran untuk mendapatkan besarnya zona hambat 

yang terbentuk. 

Uji dilusi dilakukan untuk mengetahui konsentrasi hambat minimum 

(KHM) dan konsentrasi bunuh minimum (KBM) minyak atsiri terhadap bakteri 

dengan konsentrasi pengenceran 50%; 25%; 12,5%; 6,25%; 3,125%; 1,56%; 

0,78%; 0,39%; 0,19%; 0,098%. Metode dilusi adalah pengenceran dengan 12 

tabung steril yang dibuat secara aseptis. Metode ini dilakukan dengan 

memasukkan bahan uji kedalam masing-masing tabung reaksi kecuali tabung 

nomor 12 sebagai kontrol positif yang berisi suspensi bakteri. Kontrol negatif 

berisi larutan kombinasi minyak atsiri sereh dan daun nilam, masing-masing 

tabung tersebut mempunyai beberapa konsentrasi bahan uji yang berbeda dengan 

menambahnkan bahan pengencer atau media BHI. Suspensi bakteri yang setara 

dengan standar MC Farlan 0,5 dengan pengenceran 1:1000 dimasukkan kedalam 

masing-masing tabung uji kecuali tabung nomor 1 sebagai kontrol negatif. 

Seluruh tabung diinkubasi didalam inkubator selama 24 jam pada suhu 37
o
C, lalu 

diamati kekeruhannya. Semua tabung uji dilakukan pengujian kembali untuk 

membuktikan apakah bakteri tersebut memang tidak dapat tumbuh dalam 

konsentrasi tersebut dengan menggunakan media VJA untuk melihat pertumbuhan 

bakterinya dan untukmenentukan KBM dari minyak atsiri tersebut. 
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E. Analisis Hasil 

Data hasil penelitian diperoleh dengan mengukur diameter daerah 

hambatan pertumbuhan bakteri uji yang ditunjukkan dengan adanya zona jernih di 

sekeliling cakram yang tidak ditumbuhi bakteri, kemudian diukur diameter 

hambatan pertumbuhan bakterinya dari masing-masing lingkaran. Data yang 

diperoleh dianalisa dengan menggunakan Kolmogorof-Smirnov, jika terdistribusi 

secara normal kemudian dilanjutkan dengan analysis of varian (ANOVA) satu 

jalan. Jika tidak terdistribusi normal maka dilakukan analisis non parametrik 

menggunakan Kruskal Wallis. 

Analisis hasil yang dilakukan secara dilusi adalah dengan membandingkan 

hasil Konsentrasi Bunuh Minumum (KBM) minyak atsiri dari salah satu 

kombinasi (1:1; 1:2; 2:1; 1:3; 3:1) dari sereh dan daun nilam, dari hasil tiga kali 

replikasi dengan pengujian terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923. 
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Dipotong kecil-kecil 

Dipisahkan dengan corong pisah 

Batang sereh 

 

 

Dimasukkan dalam dandang dengan penyangga berlubang yang telah berisi air 

 

 

Dipanaskan di atas nyala api sampai mendidih dan minyak tak menetes lagi 

 

 

 Minyak atsiri yang didapat + Na sulfat anhidrat ditampung 

      

    

 

       Air      Minyak sereh wangi 

    

 

    

   

 
 

 

Gambar 1. Skema isolasi minyak atsiri batang sereh wangi (Cymbopogon nardus L.). 

 

 

 

Volume minyak sereh wangi yang 

didapat diukur 
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Daun nilam  

 

 

Dimasukkan dalam dandang dengan penyangga berlubang yang telah berisi air 

 

 

Dipanaskan di atas nyala api sampai mendidih dan minyak tak menetes lagi 

 

 

 Minyak atsiri yang didapat + Na sulfat anhidrat ditampung 

     Dipisahkan 

    

 

       Air       Minyak nilam 

    

       

 

 

 

 

Gambar 2. Skema isolasi minyak atsiri daun nilam (Pogostemon calbin Benth). 

 

 

 

Volume minyak nilam yang didapat 

diukur 
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Cawan petri steril diisi dengan media MHA, setelah padat diratakan bakteri 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 dengan kapas lidi steril 

 

Diteteskan masing-masing larutan kombinasi minyak atsiri sereh dan daun 

nilam dengan mikropipet pada cakram 

 

Cakram ditempelkan pada cawan petri yang berisi media MHA yang sudah 

dioles bakteri dan diletakkan sesuai dengan bagian masing-masing kombinasi yang 

telah dibuat 

 

A 

B                            C            

 

         D                     I                    E 

  

   F        H     G 

 

 

 

 

    Diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37
o
C 

 

     Diameter zona hambat diukur 

 

 
Gambar 3. Skema pengujian aktivitas antibakteri kombinasi minyak atsiri sereh dan daun 

nilam terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923 dengan metode difusi. 

 

 

 

Keterangan 

A. Sampel minyak atsiri sereh 

B. Sampel minyak atsiri daun nilam 

C. Kombinasi minyak atsiri (1:1) 1 bagian minyak atsiri 

sereh dan 1 bagian minyak atsiri daun nilam 

D. Kombinasi minyak atsiri (1:2) 1 bagian minyak atsiri 

sereh dan 2 bagian minyak atsiri daun nilam 

E. Kombinasi minyak atsiri (2:1) 2 bagian minyak atsiri 

sereh dan 1 bagian minyak atsiri daun nilam 

F. Kombinasi minyak atsiri (1:3) 1 bagian minyak atsiri 

sereh dan 3 bagian minyak atsiri daun nilam 

G. Kombinasi minyak atsiri (3:1) 1 bagian minyak atsiri 

sereh dan 1 bagian minyak atsiri daun nilam 

H. Kontrol (+) antibiotik amoksisillin 

I. Kontrol (-) Aseton 
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Gambar 4. Skema pengujian aktivitas antibakteri kombinasi minyak atsiri sereh dan daun 

nilam terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923 dengan metode dilusi. 

 

Medium BHI 

+) 

0,5 mL 

0,5 mL 

Larutan kombinasi minyak 

atsiri sereh dan daun nilam 

Suspensi bakteri 

Staphylococcus aureus 

Ditambah 2 tetes tween 80 

Seluruh tabung diinkubasi pada suhu 37
0
C selama 24 jam lalu diamati 

Semua tabung yang jernih diinokulasi pada media VJA, diinkubasi 

selama 24-48 jam lalu diamati ada tidaknya pertumbuhan bakteri 

KHM (tabung jernih dengan konsentrasi terendah) 

KBM (cawan petri yang tidak ada pertumbuhan bakteri dengan konsentrasi terendah) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Identifikasi tanaman 

Identifikasi tanaman dilakukan di Laboratorium Sistematika Tumbuhan, 

Fakultas Biologi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Identifikasi tanaman 

bertujuan untuk menghindari kesalahan dalam pengumpulan bahan, menghindari 

kemungkinan tercampurnya bahan dengan tanaman lain, mengetahui kebenaran 

dalam pengumpulan bahan serta mencocokkan ciri morfologis yang ada pada 

tanaman yang diteliti. Berdasarkan hasil identifikasi dapat dipastikan bahwa 

tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman sereh wangi 

(Cymbopogon nardus L. Rendle) dan tanaman nilam (Pogostemon cablin Benth). 

Hasil dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. 

2. Pengambilan bahan 

Tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang sereh wangi 

(Cymbopogon nardus L. Rendle) dan daun nilam (Pogostemon cablin Benth) 

yang diperoleh dari daerah Baturaden, Jawa Tengah. Bakteri yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Staphylococcus aureus ATCC 25923 yang diperoleh 

dari Laboratorium Mikrobiologi, Fakultas Farmasi, Universitas Setia Budi 

Surakarta. 

3. Isolasi minyak atsiri 

Isolasi minyak atsiri batang sereh wangi dan daun nilam menggunakan 

metode destilasi uap dan air. Prinsip dasar dari metode ini adalah memanfaatkan 

perbedaan titik didih. Keuntungan proses ini adalah sederhana dan ekonomis, uap 

dapat berpenetrasi secara merata ke dalam jaringan bahan dan suhu dapat 

dipertahankan sampai 100ºC. Lama penyulingan relatif lebih singkat, rendemen 

minyak lebih besar, dan mutunya lebih baik jika dibandingkan dengan minyak 

hasil dari sistem penyulingan dengan air (Ariyani et al. 2008). 

 Hasil destilasi dalam penelitian ini didapat minyak atsiri murni, rendemen 

dalam penelitian ini adalah jumlah minyak atsiri yang didapatkan dalam satu kali 
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proses destilasi tiap tanaman. Hasil perhitungan kadar minyak atsiri dapat dilihat 

pada tabel 1. 

Tabel 1. Kadar minyak atsiri batang sereh wangi dan daun nilam 

Sampel Bobot sampel 

(gram) 

Volume minyak 

(mL) 

Rendemen (% v/v) 

Batang sereh wangi 5000 19 0,38 

Daun nilam 5000 27 0,54 

 

Batang sereh wangi mengandung minyak atsiri 0,3-1,2 %. Kandungan kimia 

minyak atsiri sereh menurut Hariana (2013), antara lain citronelal, citral, 

geraniol, metil-heptenone, eugenol-metil eter, dipenten, eugenol, kadinen, 

kadinol, dan limonene. Komponen senyawa utama minyak sereh wangi ini terdiri 

dari sitronelal, sitronellol, dan geraniol. Kadar minyak atsiri batang sereh wangi 

yang diperoleh dalam praktek dengan hasil rendemen adalah 0,38%. Daun nilam 

mengandung minyak atsiri 0,5-2,5%. Kandungan kimia dari minyak nilam antara 

lain benzaldehid, kariofilen, α-patchoulien, buenesen, patchouli alkohol, patchouli 

camphor, eugenol, cinnamic, cadinene. Kadar minyak atsiri daun nilam yang 

diperoleh dalam praktek dengan hasil rendemen adalah 0,54%. Data perhitungan 

lengkap dapat dilihat pada lampiran 12. 

4. Pengamatan organoleptik minyak atsiri 

Hasil pengamatan organoleptik dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

melihat dari warna, bau, bentuk, dan rasa dari minyak atsiri batang sereh dan daun 

nilam. Hasil pengamatan organoleptik dapat dilihat pada tabel 2 dan 3. 

Tabel 2. Organoleptik minyak atsiri batang sereh wangi 

No. Jenis pemeriksaan Hasil Pustaka 

 1. Warna  Kuning pucat Kuning pucat sampai kuning kecoklatan 

(BSNI 1995) 
2. Bau  Khas sereh Segar, khas minyak sereh (BSNI 1995) 

3. Bentuk  Cairan  Cairan (Depkes RI 1979) 

4. Rasa Hangat, 

menggigit, pedas 

Getir (Depkes 1979) 

 

Tabel 3. Organoleptik minyak atsiri daun nilam 

No. Jenis pemeriksaan Hasil Pustaka 

1. Warna  Kuning 

kecoklatan 

Kuning muda sampai coklat kemerahan 

(BSNI 2006) 

2. Bau  Khas nilam Khas nilam (BSNI 2006) 

3. Bentuk  Cairan  Cairan (Depkes RI 1979) 

4. Rasa  Pahit, menggigit Getir, khas nilam (Depkes RI 1979) 
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 Warna minyak atsiri hasil destilasi diambil masing-masing dengan volume 

yang sama dan disimpan dalam botol kaca bersih dan jernih, kemudian 

dibandingkan dengan pustaka dari masing-masing sampel. Bau dan rasa minyak 

atsiri dari masing-masing sampel memiliki bau dan rasa yang khas sesuai tanaman 

asalnya. Hasil pengamatan organoleptik menunjukkan bahwa hasil sesuai dengan 

pustaka. 

5. Identifikasi minyak atsiri 

Identifikasi minyak atsiri batang sereh wangi dan daun nilam masing-

masing diteteskan 1 tetes pada kertas saring dan air, kemudian diamati. Hasil 

identifikasi minyak atsiri dapat dilihat pada tabel 4 dan 5. 

Tabel 4. Identifikasi minyak atsiri sereh wangi 

Sampel Pemeriksaan Hasil Pustaka 

 

 

 

 

Minyak atsiri sereh 
wangi 

1 tetes minyak atsiri 

diteteskan pada kertas 

saring 

Minyak menguap 

sempurna tanpa 

meninggalkan noda 

lemak 

minyak akan menguap 

sempurna tanpa 

meninggalkan noda 

lemak (Depkes RI 

1979) 

 1 tetes minyak atsiri 

diteteskan pada 

permukaan air 

Minyak atsiri 

menyebar dan 

permukaan air tidak 

keruh 

Minyak atsiri 

menyebar dan 

permukaan air tidak 

keruh (Depkes RI 

1979) 

 

Tabel 5. Identifikasi minyak atsiri daun nilam 

Sampel Pemeriksaan Hasil Pustaka 

 

 

 

 

Minyak atsiri nilam 

1 tetes minyak atsiri 

diteteskan pada kertas 

saring 

Minyak menguap 

sempurna tanpa 

meninggalkan noda 

lemak 

minyak akan menguap 

sempurna tanpa 

meninggalkan noda 

lemak (Depkes RI 

1979) 
 1 tetes minyak atsiri 

diteteskan pada 

permukaan air 

Minyak atsiri 

menyebar dan 

permukaan air tidak 

keruh 

Minyak atsiri 

menyebar dan 

permukaan air tidak 

keruh (Depkes RI 

1979) 

 

 Hasil identifikasi minyak atsiri batang sereh wangi dan nilam 

menunjukkan bahwa hasil sesuai dengan pustaka. Hasil gambar dapat dilihat pada 

lampiran 5. 
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6. Penetapan indeks bias minyak atsiri 

Hasil penetapan indeks bias minyak atsiri batang sereh dan daun nilam 

dapat dilihat pada tabel 6. 

 

Tabel 6. Indeks bias minyak atsiri 

Minyak atsiri Indeks bias (26°C) Pustaka 

Batang sereh wangi 1,4744 Indeks bias (20°C) 1,466–

1,475 (BSNI 1995) 

Daun nilam 1,5124 Indeks bias (20°C) 1,507–

1,515 (BSNI 2006) 

 

 Hasil pemeriksaan indeks bias minyak atsiri sereh yaitu 1,4744 dan hasil 

pemeriksaan daun nilam yaitu 1,5124 menunjukkan hasil indeks bias yang diteliti 

sesuai dengan pustaka. Hasil perhitungan indeks bias dapat dilihat pada lampiran 

6. 

7. Penetapan bobot jenis minyak atsiri 

Hasil pemeriksaan bobot jenis minyak atsiri batang sereh wangi dan daun 

nilam dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Bobot jenis minyak atsiri 

Minyak atsiri Bobot jenis Pustaka 

Batang sereh wangi 0,904 Bobot jenis  (25°C) 0,880–

0,922 (BSNI 1995) 

Daun nilam 0.971 Bobot jenis (25°C) 0,950 –
0,975 (BSNI 2006) 

 

 Hasil pemeriksaan bobot jenis minyak atsiri batang sereh wangi yaitu 

sebesar 0,904 dan daun nilam yaitu sebesar 0,971 menunjukkan hasil bobot jenis 

yang diteliti sesuai dengan pustaka. Hasil perhitungan bobot jenis dapat dilihat 

pada lampiran 13. 

8. Penetapan kelarutan dalam etanol 

Kelarutan minyak atsiri sereh wangi dalam etanol 80% dengan 

perbandingan 1:2 (artinya 1 mL minyak atsiri larut dalam 2 mL etanol 80%), 

minyak atsiri nilam larut dalam etanol 90% dengan perbandingan 1:10 (artinya 1 

mL minyak atsiri larut dalam 10 mL etanol 90%) menurut hasil penelitian adalah 

larut dan jernih. Gambar dapat dilihat pada lampiran 5. 
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9. Identifikasi komponen senyawa penyusun minyak atsiri menggunakan Gas 

Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) 

Identifikasi senyawa menggunakan GC-MS untuk mengetahui komponen 

senyawa yang terkandung dalam minyak atsiri batang sereh dan daun nilam. Pada 

alat GC-MS digabungkan antara kromatografi gas dan spektrometer massa. 

Kromatografi gas berfungsi sebagai alat pemisah berbagai komponen campuran 

dalam sampel, spektrometer massa berfungsi untuk mendeteksi masing-masing 

molekul komponen yang telah dipisahkan pada sistem kromatografi gas. Analisis 

dengan GC-MS merupakan metode yang cepat dan akurat untuk memisahkan 

campuran yang rumit, mampu menganalisis cuplikan dalam jumlah yang sangat 

kecil, dan menghasilkan data yang berguna mengenai struktur serta identitas 

senyawa organik (Agusta 2000). 

Hasil analisis masing-masing komponen senyawa utama batang sereh dan 

daun nilam dapat dilihat pada tabel 8 dan 9. 

Tabel 8. Hasil analisis komponen minyak atsiri batang sereh wangi 

Peak Senyawa RT (menit) BM Kadar (%) 

1 6-methyl-5-heptana-2- one 4.057 126 2.44 

2 Beta-Myrcene 4.127 136 4.76 

3 1,3,6-Octatriena 4.723 136 0.57 

4 1,3,7-Octatriene 4.875 136 0.16 

5 Linalool 5.590 154 1.17 

6 Z-Citral 6.236 152 0.16 

7 Citronella 6.355 154 0.18 

8 Trans-p-Mentha-1 (7) 6.515 152 0.53 

9 Trans-Caran 6.775 152 1.36 

10 Beta-Citronellol 7.438 156 1.08 

11 Z-Citral  7.682 152 49.41 

12 Nerol 7.822 154 3.32 

13 2-Cyclohexena 7.910 152 0.20 

14 E-Citral 8.083 152 22.87 

15 4,5,5,-D3-Trans-3 8.255 100 0.18 

16 Epoxy-Linalooloxide 8.312 186 1.96 

17 Cyclopropanecarboxylic acid 8.515 168 0.72 

18 Neric Acid 8.779 168 0.27 

19 5- Isopropenyl-2 Methyl-7-Oxa Bicyclo  9.029 168 1.59 

20 Neric Acid 9.261 168 1.83 

21 2-Cyclohexen-1-one 9.451 168 0.21 

22 Isopulegol 9.527 154 2.64 

23 Lynalyl acetate 9.611 196 0.29 

24 Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one 10.011 150 0.37 

25 Cyclopropanecarboxylic acid 10.354 168 0.47 

26 Cadinene 12.862 204 0.98 

27 beta-Guaiene 13.269 204 0.27 
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Tabel 9. Hasil analisis komponen utama minyak atsiri daun nilam  

Peak Senyawa RT (menit) BM Kadar (%) 

1 Alpha-pinene 3.510 136 0.08 

2 2-beta-pinene 4.024 136 0.20 

3 beta-Patchoulene 9.782 204 2.99 

4 beta-elemene 9.854 204 0.81 

5 1H-3a,7-Methanoazulene 10.195 204 0.73 

6 trans-Caryophyllene 10.293 204 3.80 

7 alpha-Guaiene 10.513 204 14.87 

8 Seychellene 10.655 204 8.16 

9 alpha-Humulene 10.758 204 0.67 

10 alpha-Patchoulene 10.831 204 6.29 

11 alpha-Gurjunene 10.874 204 3.10 

12 Isocaryophyllen 10.947 204 0.35 

13 alpha-Guaiene 11.025 204 0.42 

14 Eremophilene 11.199 204 0.74 

15 alpha-Guaiene 11.316 204 4.22 

16 delta-Guaiene 11.423 204 18.00 

17 4,4-Dimethyl-3-(3-methyl-3-buten-1-yliden)-

2 methylidenbicyclo [4.1.0] heptane 11.485 

202 

0.22 

18 Selina-3,7(11)-diene 11.603 204 0.30 

19 2-Isopropyl-Tricyclo [4.3.1.1 2,5] 12.158 206 0.62 

20 valerenol 12.285 220 0.19 

21 valerenol  12.437 220 0.67 

22 Pentalene, Octahydro-1,4-Diiodo 12.833 220 0.35 

23 alpha-Guaiene 12.932 204 0.63 

24 beta-Selinene 13.046 204 0.22 

25 delta-Guaiene 13.304 204 2.32 

26 Aromadendrene 13.471 204 28.20 

27 Pentalene 13.610 220 0.24 

28 2H-Pyran-2-One 13.952 168 0.62 

 

 Hasil analis minyak atsiri batang sereh wangi terdapat 27 senyawa, 

sedangkan minyak atsiri nilam terdapat 28 senyawa. Hasil analisis minyak atsiri 

sereh dengan GC-MS menunjukkan komponen senyawa kimia dari minyak atsiri 

sereh yaitu 6-methyl-5-heptana-2- one, Beta-Myrcene, 1,3,6-Octatriena, 1,3,7-

Octatriene, Linalool, Z-Citral, Citronella, Trans-p-Mentha-1 (7), Trans-Caran, 

Beta, Citronellol, Z-Citral, Nerol, 2-Cyclohexena, E-Citral, 4,5,5,-D3-Trans-3, 

Epoxy-Linalooloxide, Cyclopropanecarboxylic acid, Neric Acid, 5- Isopropenyl-2 

Methyl-7-Oxa Bicyclo, Neric Acid, 2-Cyclohexen-1-one, Isopulegol, Lynalyl 

acetate, Bicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-one, Cyclopropanecarboxylic acid, Cadinene, 

beta-Guaiene. Senyawa kimia dengan kadar terbesar yaitu Z-Citral (49,41%), E-

Citral (22,87), Beta-Myrcene (4,67), Nerol (3,32), 6-methyl-5-heptana-2- one 

(2,44%). 
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Minyak atsiri nilam mengandung komponen senyawa kimia yaitu Alpha-

pinene, 2-beta-pinene, beta-Patchoulene, beta-elemene, 1H-3a,7-Methanoazulene, 

trans-Caryophyllene, alpha-Guaiene, Seychellene, alpha-Humulene, alpha-

Patchoulene, alpha-Gurjunene, Isocaryophyllen, alpha-Guaiene, Eremophilene, 

alpha-Guaiene, delta-Guaiene, 4,4-Dimethyl-3-(3-methyl-3-buten-1-yliden)-2 

methylidenbicyclo [4.1.0] heptane, Selina-3,7(11)-diene, 2-Isopropyl-Tricyclo 

[4.3.1.1 2,5], valerenol, Pentalene, Octahydro-1,4-Diiodo, alpha-Guaiene, beta-

Selinene, delta-Guaiene, Aromadendrene, Pentalene, 2H-Pyran-2-One. Senyawa 

kimia dengan kadar terbesar yaitu Aromadendrene (28,20%), delta-Guaiene 

(18,00%), alpha-Guaiene(14,87%), Seychellene (8,16%), alpha-Patchoulene 

(6,29%). Hasil komponen senyawa pada minyak atsiri sereh dan nilam dapat 

dilihat pada lampiran 15. 

10. Sterilisasi  

Media yang digunakan dalam penelitian ini disterilkan terlebih dahulu 

dengan autoklaf pada suhu 121ºC selama 15 menit. Gelas ukur dan beaker glass 

disterilkan dengan oven pada suhu 100ºC selama 2 jam, sedangkan alat seperti 

jarum ose disterilkan dengan pemanas api langsung. 

11. Pembuatan suspensi bakteri uji Staphylococcus aureus 

Bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923 diambil dari suatu biakan 

murni sebanyak 2 ose kemudian dimasukkan secara aseptis dalam tabung yang 

berisi medium Brain Heart Infusion (BHI) 10 mL dan dibuat suspensi kemudian 

diinkubasi pada suhu 37ºC selama 24 jam. Setelah diinkubasi, diambil 2 ose 

bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923 dimasukkan secara aseptis dalam 

tabung yang berisi medium Brain Heart Infusion (BHI) 10 mL kemudian 

kekeruhannya disesuaikan dengan kekeruhan Mc Farland 0,5 yang menunjukkan 

konsentrasi kekeruhan bakteri sama dengan 10
8
 CFU/mL, selanjutnya digunakan 

untuk identifikasi. Hasil pembuatan suspensi dapat dilihat pada lampiran 7.  

12. Identifikasi Staphylococcus aureus ATCC 25923 berdasarkan koloni 

Identifikasi bakteri uji Staphylococcus aureus ATCC 25923 yang 

diinokulasikan pada medium Vogel Johnson Agar (VJA) dalam cawan petri yang 

berisi 3 tetes kalium telurit 1 %  kemudian diinkubasi selama kurang lebih 24 - 48 
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jam pada suhu 37ºC. Hasil goresan yang positif ditunjukkan dengan adanya koloni 

yang berwarna hitam dan medium disekitar koloni berwarna kuning. Koloni yang 

berwarna hitam akibat dari kemampuan bakteri Staphylococcus aureus ATCC 

25923 mereduksi kalium telurit sedangkan warna disekitar koloni berwarna 

kuning akibat dari kemampuan Staphylococcus aureus ATCC 25923 dalam 

memfermentasikan manitol menjadi asam yang dideteksi oleh perubahan warna 

indikator fenol red dari merah menjadi kuning. Hasil identifikasi berdasarkan 

koloni dapat dilihat pada lampiran 8. 

13. Identifikasi mikroskopis Staphylococcus aureus ATCC 25923 secara 

morfologi 

Hasil pengamatan Staphylococcus aureus ATCC 25923 secara morfologi 

dilakukan dengan menggunakan pewarnaan Gram kemudian diamati dengan 

mikroskop, koloni bakteri akan tampak berwarna ungu karena pada bakteri Gram 

positif, pemberian alkohol (Gram C) menyebabkan protein pada dinding sel 

mengalami denaturasi sehingga pori-pori mengecil dan kompleks ungu kristal 

iodium tetap terperangkap pada dinding sel, sehingga penambahan zat warna 

merah safranin (Gram D) tidak memberikan pengaruh dan bakteri tetap berwarna 

ungu (Radji 2013), berbentuk bulat dan bergerombol seperti buah anggur. Tujuan 

pewarnaan Gram untuk melihat morfologi dan bentuk sel. Hasil gambar 

identifikasi dapat dilihat pada lampiran 8. 

14. Identifikasi fisiologi-koagulase Staphylococcus aureus ATCC 25923 

Uji koagulase menggunakan plasma darah kelinci yang diberi asam sitrat, 

diencerkan (1:5) dicampur dengan biakan bakteri yang sama banyaknya dan 

diinkubasi pada suhu 37°C. Tabung diperiksa dengan melihat pembentukan 

gumpalan-gumpalan putih setelah 1-4 jam dan jika tabung dibalik, gumpalan 

plasma tidak terlepas. Hasil dari penelitian dinyatakan positif karena terjadi 

perubahan plasma darah kelinci dan terjadi pembentukan gumpalan putih. Hasil 

gambar identifikasi fisiologi-koagulase dapat dilihat pada lampiran 8. 

15. Identifikasi fisiologi-katalase Staphylococcus aureus ATCC 25923 

Uji katalase menggunakan suspensi bakteri Staphylococcus aureus ATCC 

25923 yang ditambah 3 tetes H2O2 3%. Hasil pada penelitian dinyatakan positif 
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kerena terbentuk gelembung udara disekitar koloni. Hal ini disebabkan karena 

Staphylococcus aureus mempunyai enzim katalase. Penambahan H2O2 akan 

terurai menjadi H2 dan O2, hal ini ditandai dengan timbulnya gelembung udara. 

Gambar hasil identifikasi fisiologi-katalase dapat dilihat pada lampiran 8. 

16. Pembuatan kombinasi bahan uji 

Kombinasi minyak atsiri sereh wangi dan daun nilam dengan 

perbandingan (1:1) dibuat dengan mengambil 0,5 mL minyak atsiri sereh wangi 

dan 0,5 mL minyak atsiri daun nilam, kombinasi minyak atsiri sereh wangi dan 

daun nilam dengan perbandingan (1:2) dibuat dengan mengambil 0,33 mL minyak 

atsiri sereh wangi dan 0,67 mL minyak atsiri daun nilam, kombinasi minyak atsiri 

sereh wangi dan daun nilam dengan perbandingan (2:1) dibuat dengan mengambil 

0,67 mL minyak atsiri sereh wangi dan 0,33 mL minyak atsiri daun nilam, 

kombinasi minyak atsiri sereh wangi dan daun nilam dengan perbandingan (1:3) 

dibuat dengan mengambil 0,25 mL minyak atsiri sereh wangi dan 0,75 mL 

minyak atsiri daun nilam, kombinasi minyak atsiri sereh wangi dan daun nilam 

dengan perbandingan (3:1) dibuat dengan mengambil 0,75 mL minyak atsiri sereh 

wangi dan 0,25 mL minyak atsiri daun nilam. Gambar pembuatan kombinasi 

minyak atsiri dapat dilihat pada lampiran 9. 

17. Hasil pengujian aktivitas antibakteri kombinasi minyak atsiri batang sereh 

wangi dan daun nilam secara difusi 

Metode difusi dilakukan untuk mengetahui adanya daya hambat dari 

kombinasi minyak atsiri batang sereh wangi dan daun nilam terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 dengan membuat konsentrasi minyak atsiri 

murni menjadi 50% dengan menggunakan aseton sebagai pelarut. Aseton dapat 

melarutkan minyak atsiri batang sereh wangi dan daun nilam tetapi tidak memiliki 

sifat antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Kombinasi minyak atsiri batang 

sereh wangi dan daun nilam dengan konsentrasi 50% pada perbandingan 

kombinasi 1:1, 1:2, 1:3, 2:1, 3:1, diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam. Hasil 

diameter hambat dapat dilihat pada tabel 10 dan 11. 
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Tabel 10.  Diameter hambat minyak atsiri tunggal 

 

Bahan uji 

Diameter daerah hambatan (mm)  

Rata-rata ±SD 
I II III 

Amoksisilin 0,5% (+) 13,5 14,5 15,0 14,33 ± 0,764 

Batang sereh wangi (50%) 20,0 20,0 19,0 19,67 ± 0,577 
Daun nilam (50%) 17,5 18,5 17,5 17,83 ± 0,577 

 

Tabel 11.  Diameter hambat kombinasi minyak atsiri 

Perbandingan minyak 

atsiri 

Sereh wangi : nilam  

(50%) 

Diameter daerah hambatan (mm)  

Rata-rata ±SD 
I II III 

Kombinasi 1:1 20,0 17,5 18,0 18,50 ± 1,323 

Kombinasi 1:2 17,0 18,5 17,0 17,50 ± 0,866 

Kombinasi 1:3 16,5 18,0 17,0 17,17 ± 0,764 

Kombinasi 2:1 19,5 19,0 19,0 19,17 ± 0,288 

Kombinasi 3:1 20,5 20,0 20,5 20,33 ± 0,289 

 

 Uji difusi dilakukan untuk mengetahui apakah kombinasi minyak atsiri 

sereh wangi dan daun nilam dapat menghambat pertumbuhan Staphylococcus 

aureus ATCC 25923. Hasil dari uji difusi adalah diperoleh daya hambat yang 

paling aktif dari minyak atsiri terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

Daya hambat dari minyak atsiri sereh tunggal yaitu sebesar 19,67 mm ± 0,577, 

daya hambat minyak atsiri nilam tunggal sebesar 17,83 mm ± 0,577. Daya hambat 

yang paling aktif adalah kombinasi minyak atsiri sereh dan nilam (3:1) 

konsentrasi 50% dengan diameter daerah hambat 20,33 mm ± 0,289.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Poeloengan (2009) 

memperlihatkan bahwa minyak atsiri sereh dengan konsentrasi 12,5%, 25%, dan 

50% memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

dengan terbentuknya zona hambat yaitu 10,5 mm; 13,0 mm; 15,5 mm, pada 

penelitian ini diperoleh hasil daya hambat yang lebih besar dari penelitian 

sebelumnya yaitu sebesar 19,67 mm.  Hasil penelitian yang dilakukan Dzakwan 

(2008) tentang uji aktivitas antibakteri minyak atsiri daun nilam (Pogostemon 

cablin, Benth) terhadap Staphylococcus aureus didapatkan bahwa minyak atsiri 

daun nilam konsentrasi 10%, 20% dan 30% memilki daya antibakteri terhadap 

Staphylococcus aureus dengan terbentuknya zona hambat yaitu 12,10 mm; 16,60 

mm; 18,30 mm, pada penelitian ini diperoleh hasil daya hambat yang lebih kecil 

yaitu minyak nilam dengan konsentrasi 50% memiliki daya hambat 17,83 mm. 
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Hal tersebut mungkin disebabkan karena perbedaan kadar senyawa penyusun 

minyak atsiri sereh dan daun nilam. 

Dilihat dari hasil GC-MS menunjukkan bahwa senyawa yang paling aktif 

pada minyak atsiri sereh wangi adalah Z-Citral dengan kadar 49,41% dan hasil 

GC-MS minyak atsiri nilam menunjukkan bahwa senyawa yang paling aktif 

adalah alloaromadendrene dengan kadar 28,20%. 

Minyak atsiri yang terkandung pada sereh wangi memiliki sifat antibakteri 

karena merusak dinding sel bakteri dengan meningkatkan aktivitas permeabilitas 

sel bakteri, mengubah morfologi sel dan mengurangi sintesis ATP karena potensi 

membran adalah kunci utama untuk mensintesis ATP. Selanjutnya, pengurangan 

produksi internal ATP terjadi bersamaan dengan hilangnya selaput sel bakteri 

yang potensial, menyebabkan sintesis enzim dan protein tidak terjadi terus 

menerus untuk menyebabkan bakteri lisis atau mati (Minasari & Dheina 2018). 

Minyak atsiri yang terkandung dalam daun nilam terdiri dari komponen 

terpenoid memiliki sifat antibakteri dengan mekanisme merusak membran sel 

bakteri dengan cara berikatan dengan protein enzim dan merusak membran sel 

sehingga dapat menghambat pertumbuhan sel bakteri (Dzakwan 2008). 

Senyawa turunan alkohol yang dapat menyebabkan terjadinya denaturasi 

dan koagulasi protein sel bakteri ketika berinteraksi dengan membran sitoplasma, 

enzim, dan lipid bakteri melalui proses absorpsi yang melibatkan ikatan hidrogen. 

Senyawa alkohol konsentrasi rendah membentuk kompleks protein fenol dengan 

ikatan lemah sehingga terjadi penguraian diikuti penetrasi senyawa alkohol ke 

dalam sel bakteri menyebabkan presipitasi dan denaturasi protein bakteri. 

Senyawa alkohol konsentrasi tinggi menyebabkan koagulasi protein dari membran 

sel bakteri sehingga lisis dan mengalami kematian. Protein merupakan komponen 

enzim sehingga ketika terjadi kerusakan mengakibatkan metabolisme menurun 

yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan menyebabkan kematian sel 

(Siswandono & Bambang 2000). 

Karakteristik terpenting dari minyak atsiri dan komponennya adalah 

sifatnya yang hidrofobik yang memungkinkan untuk mempartisi lipid dari 

membran sel bakteri dan mitokondria, mengganggu struktur sel dan membuat 

menjadi lebih permeabel dan terjadi kebocoran dari sel bakteri yang menyebabkan 
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keluarnya molekul dan ion penting akan menyebabkan kematian sel (Goyal & 

Meena 2013) 

Berdasarkan data yang diperoleh dilakukan analisis statistik untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan daya hambat yang signifikan dari sampel 

minyak atsiri tunggal dan kombinasi yang diteliti. Analisis pertama pada tabel 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test untuk mengetahui apakah hasil penelitian 

terdistribusi normal atau tidak. Hasil uji menunjukkan nilai signifikansinya 0,881 

nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data daya hambat 

yang diperoleh terdistribusi secara normal. Perbedaan daya hambat diketahui 

dengan uji ANOVA satu jalan. Hasil signifikansinya menunjukkan nilai 0,000 

dimana nilai ini lebih kecil dari 0,05, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

ada perbedaan daya hambat yang nyata dari sampel kombinasi minyak atsiri 

batang sereh dan daun nilam (3:1) yang lebih aktif dari sampel lainnya. Hasil 

dapat dilihat pada lampiran 16. 

18. Hasil pengujian aktivitas antibakteri kombinasi minyak atsiri batang sereh 

wangi dan daun niam secara dilusi 

Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode dilusi digunakan untuk 

mengetahui konsentrasi hambat minimum (KHM) dan konsentrasi bunuh 

minimum (KBM). Hasil dapat dilihat pada tabel 12. 

Tabel 12. Hasil uji dilusi kombinasi minyak atsiri batang sereh dan daun nilam (3:1) 

Konsentrasi Pertumbuhan pada media VJA 

I II III 

Kontrol (-) − − − 

50% − − − 

25% − − − 

12,5% − − − 

6,25% − − − 

3,125% + + + 

1,56% + + + 

0,78% + + + 

0,39% + + + 

0,19% + + + 

0,098% + + + 

Kontrol (+) + + + 

Keterangan : 

(-)      : Tidak ada pertumbuhan bakteri 

(+)               : Ada pertumbuhan bakteri 

Kontrol (-)  : Berisi kombinasi minyak atsiri batang sereh dan daun nilam perbandingan 3:1 

Kontrol (+) : Berisi suspensi bakteri 
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 Uji dilusi menggunakan deret konsentrasi minyak atsiri. Konsentrasi 

Hambat Minimum (KHM) dilihat dari kejernihan tabung dengan konsentrasi 

terendah yang menunjukan konsentrasi tersebut dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri, selanjutnya dilakukan inokulasi pada media selektif Vogel Johnson Agar 

(VJA) dari dua belas tabung seri dilusi. Hal ini dilakukan karena dalam penelitian 

tidak dapat dilihat kejernihan tabung karena tertutup oleh kekeruhan dari bahan 

kombinasi minyak atsiri yang digunakan. 

Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) dapat diketahui dengan 

menginokulasi hasil uji dilusi menggunakan seri pengenceran pada media selektif 

VJA. Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) ditentukan pada media VJA dengan 

konsentrasi terendah yang tidak menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri. Hasil 

KBM pada penelitian ini yaitu pada konsentrasi 6,25%. KBM dilakukan untuk 

menegaskan hasil kejernihan pada tabung yang berisi suspensi bakteri dengan 

menggunakan media selektif VJA, dan jika tidak ada pertumbuhan bakteri yang 

terlihat sampai penggoresan terakhir, maka konsentrasi pada goresan terakhir 

dianggap sebagai konsentrasi bunuh minimum. 

Hasil uji aktivitas antibakteri kombinasi minyak atsiri batang sereh dan 

daun nilam menggunakan metode dilusi yang dilakukan terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 memiliki KBM yaitu pada konsentrasi 

6,25%. Hasil dapat dilihat pada lampiran 11. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

Pertama, kombinasi minyak atsiri batang sereh (Cymbopogon nardus L.) 

dan daun nilam (Pogostemon cablin Benth.) memiliki aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923. 

Kedua, dari uji difusi daya hambat yang paling aktif pada minyak atsiri 

batang sereh (Cymbopogon nardus L.) dan daun nilam (Pogostemon cablin 

Benth.) adalah perbandingan 3:1 dengan diameter daya hambat 20,33 mm. 

Ketiga, Konsentrasi Bunuh Minimum (KBM) kombinasi minyak atsiri 

batang sereh (Cymbopogon nardus L.) dan daun nilam (Pogostemon cablin 

Benth.) 3:1 terhadap bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25923 adalah sebesar 

6,25%. 

 

B. Saran 

Pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang aktivitas 

antibakteri kombinasi minyak atsiri batang sereh dan daun nilam secara in vivo. 

Kedua, perlu dilakukan uji aktivitas antibakteri minyak atsiri batang sereh 

dan daun nilam dengan kombinasi tanaman lain dan menggunakan bakteri 

patogen yang berbeda. 

Ketiga, perlu dikembangkan formula sediaan topikal terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus ATCC 25923 dari kombinasi minyak atsiri batang sereh 

dan daun nilam. 
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Lampiran 1. Surat keterangan identifikasi tanaman sereh (Cymbopogon 

nardus L. Rendle) 
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Lampiran 2. Surat keterangan identifikasi tanaman nilam (Pogostemon 

cablin Benth.) 
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Lampiran 3. Gambar batang sereh wangi, daun nilam dan minyak atsiri 

 

   

Batang sereh     Daun nilam 

 

      

  Minyak atsiri batang sereh         Minyak atsiri daun nilam 
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Lampiran 4. Alat 

 

       

 Refraktometer     Timbangan elektrik 

 

        

 Auto vortex     Inkubator 
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  Inkas      Autoklaf 

 

               

  Oven    Rangkaian alat destilasi 
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Lampiran 5. Identifikasi minyak atsiri dan kelarutan dalam alkohol 

 

      

Minyak atsiri sereh wangi    Minyak atsiri nilam 

 

       

 Minyak atsiri sereh wangi        Minyak atsiri nilam 
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Lampiran 6. Indeks bias minyak atsiri 

 

       

       Indeks bias sereh wangi     Indeks bias nilam 

 

Perhitungan konversi suhu ruang dalam pemeriksaan indeks bias 

Minyak atsiri Indeks bias (26°C) Pustaka 

Batang sereh wangi 1,4744 Indeks bias (20°C) 1,466–

1,475 (BSNI 1995) 

Daun nilam 1,5124 Indeks bias (20°C) 1,507–

1,515 (BSNI 2006) 

 

Indeks bias   
  =   

             -   

Keterangan :  

t1 adalah pembacaan yang dilakukan pada suhu pengerjaan t1 

t adalah pembacaan yang dilakukan pada suhu pengerjaan t 

0,0004 adalah faktor koreksi untuk indeks bias minyak atsiri setiap derajat 

Suhu ruang saat praktikum     : 26°C 

Suhu ruang menurut pustaka  : 20°C 

Indeks bias sereh (26°C) : 1,472 

Indeks bias nilam (26°C)  : 1,510 

Indeks bias minyak sereh wangi  = 1,472 + 0,0004 (26°-20°)  

       = 1,4744 

Jadi, indeks bias sereh wangi adalah 1,4744 
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Indeks bias minyak nilam = 1,510 + 0,0004 (26°-20°)  

      = 1,5124 

Jadi, indeks bias nilam adalah 1,5124 
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Lampiran 7. Biakan murni dan suspensi staphylococcus aureus 

 

    

Biakan murni   Suspensi bakteri 
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Lampiran 8. Identifikasi Staphylococcus aureus ATCC 25923 

 

Identifikasi berdasarkan koloni Staphylococcus aureus 

 

 

Identifikasi mikroskopis Staphylococcus aureus 

        

Identifikasi fisiologi-koagulase     Identifikasi fisiologi-katalase 
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Lampiran 9. Pembuatan kombinasi bahan uji 

 

 

Kombinasi minyak sereh (MS) : minyak nilam (MN) 100% 

 

 

Bahan uji tunggal dan kombinasi konsentrasi 50% 
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Lampiran 10. Pengujian aktivitas antibakteri secara difusi 

 

 

Replikasi I 

 

 

Replikasi II 

 

 

Replikasi III 
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Lampiran 11. Pengujian aktivitas antibakteri secara dilusi 

 

 

 

     

 Replikasi I     Replikasi II 

 
Replikasi III 
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Lampiran 12. Perhitungan kadar minyak atsiri 

 

Sampel Bobot basah 

(gram) 

Volume minyak 

atsiri (mL) 

Rendemen (% v/v) 

Batang sereh 5000 19 0,38 

Daun nilam 5000 27 0,54 

 

Perhitungan % kadar: 

% Rendemen sereh  
volume min ak

bobot sampel
   100  

         
     

         
                

Jadi, kadar minyak atsiri sereh (Cymbopogon nardus L. Rendle) adalah 

0,38% 

 

% Rendemen nilam  
volume min ak

bobot sampel
   100  

          
     

         
                

Jadi, kadar minyak atsiri nilam (Pogostemon cablin Benth.) adalah 0,54% 
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Lampiran 13. Perhitungan bobot jenis minyak atsiri 

 

Minyak atsiri Bobot jenis Pustaka 

Batang sereh wangi 0,904 Bobot jenis  (25°C) 0,880–

0,922 (BSNI 1995) 

Daun nilam 0.971 Bobot jenis (25°C) 0,950 –

0,975 (BSNI 2006) 

 

Bobot jenis 
      

      
 

Keterangan: 

m adalah massa piknometer kosong 

m1 adalah massa piknometer + air 

m2 adalah massa piknometer + minyak atsiri 

 

Bobot piknometer kosong (m) = 12,2639 gram 

Bobot piknometer + air (m1)  = 21,5728 gram 

Bobot piknometer + minyak sereh wangi = 20,6829 gram 

Bobot piknometer + minyak nilam   = 21,3035 gram 

 

Bobot jenis  minyak sereh wangi = 
                

                
 = 0, 904 

 

Bobot jenis  minyak nilam = 
                

                
 = 0, 971 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 

Lampiran 14. Diameter daya hambat dari uji difusi minyak atsiri 

 

 

Bahan uji 

Diameter daerah hambatan (mm)  

Rata-rata ±SD 
I II III 

Amoksisilin 0,5% (+) 13,5 14,5 15,0 14,33 ± 0,764 

Batang sereh wangi (50%) 20,0 20,0 19,0 19,67 ± 0,577 

Daun nilam (50%) 17,5 18,5 17,5 17,83 ± 0,577 

 

 

Perbandingan minyak 

atsiri 

Sereh wangi : nilam 

(50%) 

Diameter daerah hambatan (mm)  

Rata-rata ±SD 
I II III 

Kombinasi 1:1 20,0 17,5 18,0 18,50 ± 1,323 

Kombinasi 1:2 17,0 18,5 17,0 17,50 ± 0,866 

Kombinasi 1:3 16,5 18,0 17,0 17,17 ± 0,764 

Kombinasi 2:1 19,5 19,0 19,0 19,17 ± 0,288 

Kombinasi 3:1 20,5 20,0 20,5 20,33 ± 0,289 

 

Perhitungan rata-rata dan SD diameter hambatan 

 

Rumus SD = 
1

2)(



 

n

xx
 

 

 Amoksisilin (+) : 

x x  d = (x – x ) d2 SD 

13,5  0,83 0,6889  

14,5 14,33 0,17 0,0289 0,764 

15,0  0,67 0,4489  

   ∑=1,1667  

 

 Minyak sereh 

x x  d = (x – x ) d2 SD 

20,0  0,33 0,1089  

20,0 19,67 0,33 0,1089 0,577 

19,0  0,67 0,4489  

   ∑=0,6667  
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 Minyak nilam 

x x  d = (x – x ) d2 SD 

17,5  0,33 0,1089  

18,5 17,83 0,33 0,1089 0,577 

17,5  0,67 0,4489  

   ∑=0,6667  

 

 Kombinasi 1:1 

x x  d = (x – x ) d2 SD 

20,0  1,50 2,25  

17,5,5 18,50 1,00 1,00 1,323 

18,0  0,50 0,25  

   ∑=3,50  

 

 Kombinasi 1:2 

x x  d = (x – x ) d2 SD 

17,0  0,50 0,25  

18,5 17,50 1,00 1,00 0,866 

17,0  0,50 0,25  

   ∑=1,50  

 

 Kombinasi 1:3 

x x  d = (x – x ) d2 SD 

16,5  0,667 0,4448  

18,0 17,17 0,833 0,6938 0,764 

17,0  0,167 0,0278  

   ∑=1,1664  

 

 Kombinasi 2:1 

x x  d = (x – x ) d2 SD 

19,5  0,333 0,1108  

19,0 19,17 0,167 0,0278 0,288 

19,0  0,167 0,0278  

   ∑=0,1664  

 

 

 Kombinasi 3:1 

x x  d = (x – x ) d2 SD 

20,5  0,17 0,0289  

20,0 20,33 0,33 0,1089 0,289 

20,5  0,17 0,0289  

   ∑=0,1667  
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Lampiran 15. Hasil analisa GC-MS 

Kromatogram minyak atsiri sereh wangi 
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Komponen senyawa minyak sereh wangi 

 

 

 

 

 



76 
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Kromatogram minyak atsiri nilam 

 

 



83 
 

 

Komponen senyawa minyak atsiri nilam 
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Lampiran 16. Hasil analisis dengan SPSS 

 
NPar Tests 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Daya Hambat 24 18.063 1.8842 13.5 20.5 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Daya Hambat 

N 24 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 18.063 

Std. Deviation 1.8842 

Most Extreme Differences Absolute .120 

Positive .098 

Negative -.120 

Kolmogorov-Smirnov Z .587 

Asymp. Sig. (2-tailed) .881 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
 
Oneway 

 Descriptives 

Daya Hambat 

  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimu
m 

Maximu
m 

Between- 
Component 

Variance 

  Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

amox 3 14.333 .7638 .4410 12.436 16.231 13.5 15.0  

sereh 3 19.667 .5774 .3333 18.232 21.101 19.0 20.0  

nilam 3 17.833 .5774 .3333 16.399 19.268 17.5 18.5  

kombinasi 1:1 3 18.500 1.3229 .7638 15.214 21.786 17.5 20.0  

kombinasi 1:2 3 17.500 .8660 .5000 15.349 19.651 17.0 18.5  

kombinasi 1:3 3 17.167 .7638 .4410 15.269 19.064 16.5 18.0  

kombinasi 2:1 3 19.167 .2887 .1667 18.450 19.884 19.0 19.5  

kombinasi 3:1 3 20.333 .2887 .1667 19.616 21.050 20.0 20.5  

Total 24 18.063 1.8842 .3846 17.267 18.858 13.5 20.5  

Mode
l 

Fixed Effects   .7500 .1531 17.738 18.387    

Random 
Effects 

   
.6576 16.507 19.618 

  
3.2723 
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Test of Homogeneity of Variances 

Daya Hambat 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.278 7 16 .082 

 
ANOVA 

Daya Hambat 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 72.656 7 10.379 18.452 .000 

Within Groups 9.000 16 .563   

Total 81.656 23    

 
Multiple Comparisons 

Daya Hambat 
LSD 

(I) Sampel (J) Sampel 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

amox sereh -5.3333
*
 .6124 .000 -6.632 -4.035 

nilam -3.5000
*
 .6124 .000 -4.798 -2.202 

kombinasi 1:1 -4.1667
*
 .6124 .000 -5.465 -2.868 

kombinasi 1:2 -3.1667
*
 .6124 .000 -4.465 -1.868 

kombinasi 1:3 -2.8333
*
 .6124 .000 -4.132 -1.535 

kombinasi 2:1 -4.8333
*
 .6124 .000 -6.132 -3.535 

kombinasi 3:1 -6.0000
*
 .6124 .000 -7.298 -4.702 

sereh amox 5.3333
*
 .6124 .000 4.035 6.632 

nilam 1.8333
*
 .6124 .009 .535 3.132 

kombinasi 1:1 1.1667 .6124 .075 -.132 2.465 

kombinasi 1:2 2.1667
*
 .6124 .003 .868 3.465 

kombinasi 1:3 2.5000
*
 .6124 .001 1.202 3.798 

kombinasi 2:1 .5000 .6124 .426 -.798 1.798 

kombinasi 3:1 -.6667 .6124 .292 -1.965 .632 

nilam amox 3.5000
*
 .6124 .000 2.202 4.798 

sereh -1.8333
*
 .6124 .009 -3.132 -.535 

kombinasi 1:1 -.6667 .6124 .292 -1.965 .632 

kombinasi 1:2 .3333 .6124 .594 -.965 1.632 

kombinasi 1:3 .6667 .6124 .292 -.632 1.965 

kombinasi 2:1 -1.3333
*
 .6124 .045 -2.632 -.035 

kombinasi 3:1 -2.5000
*
 .6124 .001 -3.798 -1.202 

kombinasi 1:1 amox 4.1667
*
 .6124 .000 2.868 5.465 

sereh -1.1667 .6124 .075 -2.465 .132 

nilam .6667 .6124 .292 -.632 1.965 

kombinasi 1:2 1.0000 .6124 .122 -.298 2.298 
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kombinasi 1:3 1.3333
*
 .6124 .045 .035 2.632 

kombinasi 2:1 -.6667 .6124 .292 -1.965 .632 

kombinasi 3:1 -1.8333
*
 .6124 .009 -3.132 -.535 

kombinasi 1:2 amox 3.1667
*
 .6124 .000 1.868 4.465 

sereh -2.1667
*
 .6124 .003 -3.465 -.868 

nilam -.3333 .6124 .594 -1.632 .965 

kombinasi 1:1 -1.0000 .6124 .122 -2.298 .298 

kombinasi 1:3 .3333 .6124 .594 -.965 1.632 

kombinasi 2:1 -1.6667
*
 .6124 .015 -2.965 -.368 

kombinasi 3:1 -2.8333
*
 .6124 .000 -4.132 -1.535 

kombinasi 1:3 amox 2.8333
*
 .6124 .000 1.535 4.132 

sereh -2.5000
*
 .6124 .001 -3.798 -1.202 

nilam -.6667 .6124 .292 -1.965 .632 

kombinasi 1:1 -1.3333
*
 .6124 .045 -2.632 -.035 

kombinasi 1:2 -.3333 .6124 .594 -1.632 .965 

kombinasi 2:1 -2.0000
*
 .6124 .005 -3.298 -.702 

kombinasi 3:1 -3.1667
*
 .6124 .000 -4.465 -1.868 

kombinasi 2:1 amox 4.8333
*
 .6124 .000 3.535 6.132 

sereh -.5000 .6124 .426 -1.798 .798 

nilam 1.3333
*
 .6124 .045 .035 2.632 

kombinasi 1:1 .6667 .6124 .292 -.632 1.965 

kombinasi 1:2 1.6667
*
 .6124 .015 .368 2.965 

kombinasi 1:3 2.0000
*
 .6124 .005 .702 3.298 

kombinasi 3:1 -1.1667 .6124 .075 -2.465 .132 

kombinasi 3:1 amox 6.0000
*
 .6124 .000 4.702 7.298 

sereh .6667 .6124 .292 -.632 1.965 

nilam 2.5000
*
 .6124 .001 1.202 3.798 

kombinasi 1:1 1.8333
*
 .6124 .009 .535 3.132 

kombinasi 1:2 2.8333
*
 .6124 .000 1.535 4.132 

kombinasi 1:3 3.1667
*
 .6124 .000 1.868 4.465 

kombinasi 2:1 1.1667 .6124 .075 -.132 2.465 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Means Plots 
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Lampiran 17. Komposisi media 

 

1. Brain Heart Infusion (BHI) 

Brain infusion        12,5  gram 

Heart infusion          5,0  gram 

Proteose peptone        10,0  gram 

Glucose           2,0  gram 

Sodium chloride          5,0  gram 

di-sodium hydrogen phosphate        2,5  gram 

Aquadest ad     1000  mL 

pH           7,4±0,2 

Reagen-reagen diatas dilarutkan dalam aquadest sebanyak 1000 ml, dipanaskan 

sampai larut sempurna, kemudian disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121°C 

selama 15 menit dan dituangkan dalam cawan petri pH 7,4 dipanaskan sampai 

larut sempurna, kemudian disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121°C selama 

15 menit dan dituangkan dalam cawan petri. 

2. Mueler Hinton Agar (MHA) 

Meat infusion          1,0  gram 

Casein hydrolysate         1,0  gram 

Starch           5,0  gram 

Agar          12,0 gram 

Aquadest ad     1000  mL 

pH            7,3±0,1 

Reagen-reagen diatas dilarutkan dalam aquadest sebanyak 1000 ml, dipanaskan 

sampai larut sempurna, kemudian disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121°C 

selama 15 menit dan dituangkan dalam cawan petri pH 7,4 dipanaskan sampai 

larut sempurna, kemudian disterilkan dengan autoklaf pada suhu 121°C selama 

15 menit dan dituangkan dalam cawan petri. 

3. Vogel Johnson Agar (VJA) 

Peptone from casein        10,0     gram 

Yeast extract           5,0     gram 

di-potassium hydrogen phosphate       10,0     gram 
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Mannitol          10,0     gram 

Lithium chloride           5,0     gram 

Glycine          10,0     gram 

Phenol red            0,025 gram 

Agar          13,0     gram 

Potassium telurite           0,2     gram 

Aquadest ad     1000        mL 

pH             7,2±0,2 

Reagen-reagen diatas dilarutkan dalam aquadest sebanyak 1000 ml, 

dipanaskan sampai larut sempurna, kemudian disterilkan dengan autoklaf 

pada suhu 121°C selama 15 menit dan dituangkan dalam cawan petri pH 

7,4 dipanaskan sampai larut sempurna, kemudian disterilkan dengan 

autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit dan dituangkan dalam cawan 

petri. 

 

 

 

 

 

 


