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ABSTRAK
PENGARUH LAMA WAKTU MASERASI PADA POTENSI ANTIBAKTERI
EKSTRAK ETANOLIK KAYU SECANG (Caesalpinia sappan L.) DALAM
MENGHAMBAT PERTUMBUHAN Staphylococcus epidermidis

Vinsensia Pramudhana Dewi Nawang Sekar
141434031
Universitas Sanata Dharma
Secang (Caesalpinia sappan L.) telah lama menjadi bahan baku minuman
tradisional yang diyakini khasiatnya bagi kebugaran tubuh. Bagian tanaman yang
diambil dari secang umumnya adalah kayunya. Senyawa fitokimia fenolik dalam
kayu secang berupa brazilin, flavonoid, dan tanin berpotensi menjadi agen
antimikroba alami yang minim resiko resistensi. Maserasi dalam pembuatan ekstrak
kayu secang mampu menarik flavonoid dan tanin sehingga waktu akumulasi senyawa
tersebut diduga memengaruhi kemampuan antibakteri ekstrak kayu secang. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lama waktu maserasi kayu secang pada
pertumbuhan Staphylococcus epidermidis ditinjau dari diameter zona hambat yang
terbentuk.
Uji potensi antibakteri dilakukan menggunakan metode difusi sumuran
dengan perlakuan lama waktu maserasi 4, 6, 8, dan 10 jam. Penelitian ini
menggunakan eritromisin sebagai kontrol positif dan akuades steril sebagai kontrol
negatif.
Berdasarkan uji one way ANOVA, terdapat perbedaan nyata pada zona
hambat yang dihasilkan oleh kelompok perlakuan dengan lama waktu maserasi 4, 6,
8, dan 10 jam. Hal ini menunjukkan bahwa lama waktu maserasi memengaruhi zona
hambat yang dihasilkan ekstrak kayu secang terhadap pertumbuhan Staphylococcus
epidermidis. Perlakuan dengan lama waktu maserasi 10 jam menghasilkan zona
hambat paling besar ketimbang perlakuan lain, yaitu 22,25 mm. Daya antibakteri
yang dihasilkan pada waktu maserasi 4, 6, dan 8 jam termasuk kuat dan waktu
maserasi 10 jam menghasilkan daya antibakteri sangat kuat.
Kata kunci : ekstrak kayu secang, lama waktu maserasi, potensi antibakteri,
Staphylococcus epidermidis
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ABSTRACT
THE EFFECT OF MACERATION TIME ON ANTIBACTERIAL POTENCY
OF SECANG HEARTWOOD (Caesalpinia sappan L.) ETHANOLIC
EXTRACT TOWARDS Staphylococcus epidermidis GROWTH INHIBITION
Vinsensia Pramudhana Dewi Nawang Sekar
141434031
Sanata Dharma University
For a long time, sappan, in Indonesian commonly called secang, has known
as an ingredient of traditional beverages that useful for mantain health. People
usually take the heartwood of secang to get the benefit of it. The phytochemical
contents of the sappan heartwood such as brazilin, flavonoid, and tannin are
potential compounds to form natural antimicrobial agents with low resistance risk.
Maceration in the sappan heartwood extraction draws out the flavonoid and tannin.
Therefore, the time of accumulation of these compounds suspected to affect the
antibacterial potency of the sappan heartwood extract. The aim of this research is to
determine the effect of sappan heartwood maceration time towards Staphylococcus
epidermidis growth inhibition viewed from the diameter of the formed inhibition zone.
The antibacterial potency was tested by well diffusion method with 4
treatment. These are 4, 6, 8, and 10 hours of maceration time as treatments.
Erythromycin is used for positive control and sterile aquades is used for negative
control.
From the one way ANOVA test, there is a significant difference on the
inhibition zone results between the 4, 6, 8, and 10 hours of maceration time
treatments (significance < 0,05). It shows that the time of maceration affects the
inhibition zone produced by sappan heartwood extract towards the Staphylococcus
epidermidis growth. The widest inhibition zone; 22,25 mm, was showed by 10 hours
maceration. Antibacterial power showed by the treatment of 4, 6, and 8 hours of
maceration are strong, while the 10 hours of maceration is very strong.
Keywords : sappan heartwood extract, maceration time, antibacterial potency,
Staphylococcus epidermidis
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Secang merupakan salah satu tanaman yang telah ratusan tahun menjadi
bahan baku minuman tradisional, yakni wedang uwuh dan wedang secang.
Minuman secang diyakini dapat menghangatkan tubuh, mengurangi kembung,
dan meringankan masuk angin (Muchrodji, 2012). Bagian yang diambil dari
secang (Caesalpinia sappan) umumnya adalah kayunya. Kayu inilah yang
sering ditemui dalam campuran jamu – jamuan. Secang memiliki senyawa
fitokimia antara lain flavonoid, yang berpotensi sebagai antimikroba. Ekstrak
kayu secang dengan pelarut ethanol terbukti menghambat pertumbuhan
bakteri Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi,
Enterobacter aerogens, Candida albicans, dan Escherichia coli secara lebih
maksimal dibandingkan dengan ekstrak kayu secang yang menggunakan
pelarut air dan petroleum ether (Srinivasan, et al., 2012).
Di Asia Tenggara, senyawa brazilin pada kayu secang banyak digunakan
sebagai antioksidan, antibakteri, anti inflamasi, anti penuaan akibat cahaya,
perlindungan fungsi hepar, dan aktivitas anti mikrobia. Ekstrak serat kayu
secang tidak beracun, bersifat alami, dan memiliki potensi sebagai senyawa
obat yang dapat diaplikasikan pada kosmetik, makanan, dan minuman
(Nirmal, 2015).

1
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Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri pada kulit manusia yang
sering menyebabkan infeksi. Infeksi yang ditimbulkan umumnya diatasi
dengan pemberian penicillin yang telah termodifikasi menjadi jenis yang
resisten terhadap penicillina yang diproduksi oleh mikroba patogen tersebut
(James, et al., 2007).
Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk melihat
pengaruh lama waktu maserasi kayu secang terhadap potensi antibakteri
ekstrak dalam menghambat pertumbuhan bakteri S. epidermidis, sehingga
penelitian mengenai antimikroba alami makin terarah untuk dapat
menggantikan produk antimikroba pasaran yang dibuat secara sintetis.
B. Rumusan Masalah
1. Apakah lama waktu maserasi pada kayu secang menimbulkan
perbedaan penghambatan pertumbuhan bakteri S. epidermidis ?
2. Berapa lama waktu maserasi kayu secang yang menghasilkan zona
hambat paling besar terhadap pertumbuhan S. epidermidis ?
C. Tujuan
1. Mengetahui adanya perbedaan penghambatan pertumbuhan

S.

epidermidis oleh karena perbedaan lama waktu maserasi.
2. Mengetahui waktu maserasi yang menghasilkan zona hambat terbesar
terhadap S. epidermidis.
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D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi bukti akurat mengenai
variasi perlakuan waktu maserasi pada potensi antibakteri bahan
alami yakni kayu secang (Caesalpinia sappan) dalam menghambat
pertumbuhan bakteri S. epidermidis pemicu jerawat dan inflamasi
kulit
b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian lanjut
yang terarah pada produk jadi antibakteri berbahan dasar alami.
2. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat
tentang potensi pemilihan lama waktu ekstraksi untuk mendapatkan
produk lanjutan yang lebih berkhasiat digunakan sebagai bahan
antibakteri baik oral maupun topikal.
3. Bagi Pendidikan
Penelitian diharapkan dapat menambah referensi ajar Biologi bagi
siswa-siswi SMA kelas X tentang peranan bakteri pada materi Bakteri di
semester

2

berdasarkan

kurikulum

2013.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Staphylococcus epidermidis
1. Klasifikasi
Staphylococcus epidermidis memiliki klasifikasi sebagai berikut :
Kingdom : Bacteria
Phylum

: Firmicutes

Class

: Bacilli

Order

: Bacillales

Family

: Staphylococcaceae

Genus

: Staphylococcus

Species

: Staphylococcus epidermidis
(ITIS, 2012)

Gambar 2.1 Staphylococcus epidermidis
(https://www.gettyimages.com/detail/photo/staphylococcus-epidermidis-aregram-high-res-stock-photography/128617299
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2. Morfologi Staphylococcus epidermidis
Staphylococcus epidermidis merupakan salah satu bakteri anaerob
fakultatif gram positif dengan sel berupa kokus tunggal, berpasangan, tetrad,
maupun rantai. S. epidermidis termasuk dalam flora normal pada kulit
manusia (Jawetz, et al., 2001). Koloni bakteri menonjol, berbentuk bulat
halus, berkilau, dan tidak menghasilkan pigmen (Jawetz, et al., 2010). Koloni
yang terbentuk pada bakteri ini cenderung berwarna putih susu atau sedikit
krem dengan diameter 0,5 sampai 1,5 µm dan dapat menyebabkan infeksi
kulit ringan yang disertai abses (Radji, 2011).
S. epidermidis termasuk bakteri nonmotil, anaerob fakultatif yang
cenderung tidak membentuk spora, dan termasuk kelompok coagulasenegative, terdapat pada kulit manusia dan permukaan mukosa. Organisme ini
berpotensi menyebabkan infeksi nosokomial (Namvar, 2014). Kelompok
Staphylococcus tumbuh optimal pada suhu 30-37 oC dan tumbuh baik pada
NaCl 1-7 %. Bakteri tersebut mudah tumbuh pada berbagai media serta
memiliki kemampuan metabolisme yang tinggi (Farasandy, 2010).
Staphylococcus termasuk flora normal pada manusia. Salah satu sifat
yang dimiliki Staphylococcus sebagai flora normal manusia adalah
menghasilkan antibiotika yang aktif terhadap flora kulit dan beberapa jenis
patogen. Jika eksistensi flora normal yang hidup komensal terganggu, dapat
terjadi infeksi oportunistik yang tidak mudah disembuhkan. Antibakteri dapat
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menimbulkan akibat tertentu pada flora normal yakni membunuh flora normal
secara sebagian maupun seluruhnya dan menyebabkan resistensi flora normal
terhadap obat tersebut (Soedarto, 2015).
3. Infeksi bakteri
Dalam keadaan imunitas yang buruk, S. epidermidis dapat
menimbulkan infeksi meski bakteri ini merupakan flora normal pada kulit
manusia. Infeksi yang terjadi disertai abses seperti infeksi kulit, jerawat.
Bakteri ini dapat menimbulkan infeksi pada saluran kemih dan ginjal (Radji,
2011).
Penelitian tentang infeksi bakteri ini banyak dilakukan karena
informasi tentang siklus hidup bakteri ini masih sangat sedikit. Bakteri ini
dikenal sebagai penyebab utama infeksi medis seperti pada infeksi
pemasangan kateter (Rogers, et al., 2008). Selain itu, beberapa infeksi
disebabkan oleh bakteri ini, antara lain infeksi pasca operasi, keratitis mata,
dan infeksi saluran urin (Warren, 2001). Terbentuknya koloni yang ekstensif,
banyaknya jumlah pada mikroflora kulit manusia, serta faktor virulensi yang
beragam berpotensi menjadi penyebab utama infeksi yang disebabkan S.
epidermidis (Otto, 2009).
B. Antibiotik
1. Definisi dan Penggolongan
Antibiotik merupakan agen pengobatan infeksi yang secara umum
membunuh mikroorganisme tanpa merusak host. Pada 1928, Alexander
Fleming menemukan antibiotik untuk pertama kali dari jamur Penicillium
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notatum.

Antibiotik

tersebut

menghambat

pertumbuhan

bakteri

Staphylococcus aureus. Kata antibiotik berasal dari kata anti yang berarti
lawan dan bios yang berarti hidup (Harti, 2015).
Menurut Harti (2015), antibiotik berasal dari substansi kimia yang
dihasilkan organisme, yang jika digunakan pada konsentrasi rendah dapat
menghambat atau membunuh mikroorganisme lain. Ada 2 jenis antibiotik
berdasarkan sumbernya, yakni antibiotik alami yang berasal dari metabolit
sekunder organisme dan antibiotik sintetis yang berasal dari bahan kimia
sehingga daya kerjanya menyerupai antibiotik alami.
Menurut senyawa kimianya, antibiotik dibedakan menjadi 9 jenis, yakni :
a. Beta laktam, contohnya penisilin, sefalosporin
b. Aminoglikosida, contohnya streptomisin, gentamisin, dan kanamisin
c. Kloramfenikol, contohnya kloramfenikol dan tiamfenikol
d. Tetrasiklin, contohnya tetrasiklin dan chlortetrasiklin
e. Makrolida, contohnya eritromisin, linkomisin, dan sinergistin
f. Rifamisin
g. Polipeptida, contohnya polimiksin B, polisitin, basitrasin
h. Anitibiotik polien, contohnya nistatin, amfoterisin B
Menurut Jawetz (2001), mekanisme kerja antimikrobia antara lain
dengan 4 cara yakni inhibisi pembentukan dinding sel, inhibisi fungsi mebran
sel, inhibisi pembentukan protein, inhibisi pembentukan asam nukleat.
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a. Kerja antimikroba inhibisi pembentukan dinding sel
Antimikroba seperti penisilin, vancomycin, bacitracin, cephalosporin
bekerja pada sel dengan cara menghalangi pembentukan dinding sel. Tahap
pertama, antimikroba akan melekat pada reseptor sel. Setelah itu, proses
transpeptidasi akan terhambat dan pembentukan peptidoglikan sehingga
pembentukan dinding sel terhambat. Selanjutnya, akan terjadi inaktivasi
inhibitor enzim autolitik dinding sel.
b. Kerja antimikroba inhibisi fungsi membran sel
Antimikroba seperti amphotericin B, colistin, imidazole, triazole,
polyenes bekerja pada sel dengan cara berikatan pada senyawa yang menjadi
bagian dari membran sel, kemudian menjadi aktif dan mempengaruhi fungsi
transpor zat pada membran sel sehingga ion dan makromolekul terus-menerus
keluar dari sel hingga sel rusak.
c. Kerja antimikroba inhibisi pembentukan protein
Antimikroba

seperti

kloramfenikol,

eritromisin,

linkomisin,

tetrasiklin, dan aminoglikosida bekerja pada sel dengan cara menghambat
pembentukan protein bakteri. Setiap jenis antimikroba tersebut akan
menempel pada reseptor sel bakteri secara spesifik kemudian menghambat
pembentukan protein secara spesifik. Eritromisin, yang termasuk golongan
makrolida, berikatan dengan subunit 50S ribosom sehingga terjadi
interferensi pembentukan rantai peptida maupun reaksi translokasi gugus
aminoasil. Namun, pengaruh kromosom pada beberapa bakteri menghasilkan
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sifat resisten terhadap makrolida karena tidak memiliki reseptor spesifik pada
ribosom yang cocok dengan senyawa makrolida.
d. Kerja antimikroba inhibisi pembentukan asam nukleat
Antibiotik lain, contohnya rifampin, trimethoprim, sulfonamida
mempengaruhi pembentukan asam nukleat. Masing-masing antibiotik dengan
kerja menghambat pembentukan asam nukleat akan menghambat kerja
enzim-enzim

pembentukan

rantai

DNA

sehingga

pertumbuhan

mikroorganisme terhambat.
Pengelompokkan daya antibakteri dikemukakan oleh Davis and Stout
(1971) dalam penelitian Ernawati dan Hasmila (2015) dimana senyawa yang
diaplikasikan pada media agar menghasilkan diameter zona hambat 5 mm
atau kurang dikategorikan lemah, 5-10 mm dikategorikan sedang, 10-20 mm
dikategorikan kuat, dan 20 mm atau lebih dikategorikan sangat kuat.
2.

Efek samping dan Resistensi
Penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat menyebabkan efek
samping seperti hipersensitivitas inang yang ditandai dengan demam atau
keracunan bahkan terjadi perubahan flora normal akibat mikroorganisme
resisten

terhadap

obat.

Selain

itu,

resistensi

mikroorganisme

akan

mengakibatkan kerja obat tidak efektif karena enzim yang dihasilkan bakteri
merusak aktivitas antibiotik seperti pada Staphylococcus yang menghasilkan
beta laktamase yang mendestruksi penisilin. Mikroorganisme dapat pula
menjadi resisten akibat adanya perubahan target site obat karena asam amino
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pada ribosom berubah, maupun permeabilitas obat keluar sel secara cepat
sebelum obat bekerja (Harti, 2015).
3. Eritromisin
Eritromisin merupakan antibiotik golongan makrolida yang bersifat
bakteriostatik. Kerja eritromisin terhadap mikroorganisme adalah dengan cara
menghambat sintesis protein. Eritromisin berikatan dengan subunit ribosom
50S pada mikroorganisme dan menghambat langkah translokasi dimana tRNA
yang baru terbentuk akan mulai berpindah ke situs donor peptida (Hardman, et
al., 2006).
Eritromisin dihasilkan dari Streptomyces erythreus dengan formula
kimia C32H67NO13. Antibiotik tersebut aktif menghambat pertumbuhan
Staphylococcus dan Streptococcus. Resistensi eritromisin dapat terjadi karena
metilasi pada reseptor rRNA. Pada pH alkali, eritromisin bekerja secara lebih
optimal. Pada penggunaannya, efek samping yang terjadi antara lain demam,
gangguan gastrointestinal, dan radang hati, bahkan hepatotoksisitas dapat
meningkat jika digunakan pada masa kehamilan (Jawetz, et al., 2001).
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C. Secang

Gambar 2.2 Caesalpinia sappan L.
(https://www.researchgate.net/figure/Photograph-of-Caesalpinia-sappan-plantwith-insight-showing-fruit-fl-ower-wood-and_fig1_279773004)
1. Klasifikasi
Klasifikasi tanaman Secang adalah sebagai berikut
Kingdom : Plantae
Division

: Tracheophyta

Class

: Magnoliopsida

Order

: Fabales

Family

: Fabaceae

Genus

: Caesalpinia L.

Species

: Caesalpinia sappan L.
(USDA, 2018)

2. Morfologi
Secang merupakan tumbuhan perdu yang tumbuh di dataran yang
ketinggiannya mencapai 1000 m di atas permukaan laut seperti di daerah
pegunungan berbatu dengan iklim yang tidak terlalu dingin. Tinggi perdu
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antara 5-10 m. Batangnya berkayu, bulat, dan berwarna hijau kecoklatan. Pada
percabangannya, terdapat duri tempel berbentuk bengkok yang letaknya
tersebar. Daun majemuk pada secang menyirip ganda dengan panjang 25-40
cm, anak daun berjumlah 10 - 20 pasang dan letaknya berhadapan. Bunga
secang termasuk bunga majemuk berbentuk malai, yang keluar dari ujung
tangkai, mahkota bunga secang berbentuk tabung berwarna kuning. Secang
memiliki buah berupa polong dengan panjang 8-10 cm, lebar 3-4 cm, berisi 34 biji, dan jika masak berwarna hitam. Biji secang berbentuk bulat memanjang
dengan panjang 15-18 mm, lebar 8-11 mm, tebal 5-7 mm, berwarna kuning
kecoklatan. Akar secang merupakan akar tunggang berwarna coklat tanah
(Hariana, 2006).
3. Kandungan Kimia dalam Secang
Menurut Hariana (2006), kandungan kimia dalam kayu secang antara lain :
a. Brazilin
Brazilin merupakan salah satu golongan senyawa pemberi warna
merah pada secang dengan rumus kimia C6H14O5 dalam bentuk kristal.
Brazilin merupakan senyawa antioksidan yang mempunyai katekol dan
mempunyai efek melindungi tubuh dari keracunan. Brazilin diduga
mempunyai efek anti-inflamasi dan anti bakteri (Staphylococcus aureus dan
Escherichia coli). Brazilin merupakan pigmen spesifik dalam secang yang
menunjukkan warna merah tajam dan cerah pada pH netral (Fardhiyanti dan
Riski, 2015).
b. Flavonoid
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Flavonoid merupakan senyawa fenolik yang banyak merupakan
pigmen tumbuhan. Fungsi kebanyakan flavonoid yakni sebagai antioksidan.
Antioksidan melindungi jaringan terhadap kerusakan oksidatif akibat radikal
bebas. Pada beberapa penelitian disebutkan bahwa kelompok polifenol
berperan sebagai antioksidan dan juga antibakteri (Widowati, 2011).
c. Tanin
Tanin merupakan komponen zat organik kompleks fenolik dan
bereaksi dengan protein membentuk senyawa kompleks larut. Tanin bersifat
antibakteri dan astringent atau menciutkan dinding usus yang rusak karena
asam atau bakteri. Kadar tanin tertinggi diperoleh dengan cara pemasakan
(Winarti dan Sembiring, 1998).
Penelusuran kimia kayu secang telah dilakukan dengan isolasi
beragam struktur komponen dan menampilkan senyawa fenol yakni xanthone,
coumarin, chalcone, flavon, dan homoisoflavonoid termasuk brazilin sebagai
kandungan fitokimia yang terdapat didalamnya (Nirmal, et al., 2015).
Penapisan fitokimia ekstrak kayu secang disajikan dalam tabel berikut
ini
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Tabel 2.1 Hasil Penapisan Fitokimia Ekstrak Kayu Secang

(Srinivasan, 2012)
Kandungan senyawa aktif terkait pada hasil penapisan ekstrak etanolik
tersebut, antara lain :
d. Fenol, merupakan kelompok metabolit sekunder pada tanaman yang dapat
berupa struktur sederhana dengan satu cincin aromatic hingga struktur
kompleks polimer seperti tannin dan lignin. Senyawa fenol sederhana
antara lain adalah katekol dan komarin yang memiliki 1 cincin aromatik.
e. Tanin, merupakan kelompok senyawa fenolik yang kompleks dengan berat
molekuler 1000-5000 dan sebagian besar termasuk glikosida. Tannin
termasuk kelompok fenolik yang memiliki gugus o-dihidroksil dan otrihidroksil.
f. Steroid, senyawa dengan rantai tetrasiklik triterpenoid yang menyusun
kerangka senyawa dan berhubungan dengan saponin
g. Saponin, merupakan senyawa dengan berat molekul yang tinggi dan
sangat polar, dan berikatan dengan rantai glikosida. Pada Leguminosae,
saponin steroidal terbentuk secara alami, misalnya diosgenin.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
15

h. Flavonoid, merupakan senyawa fenolik yang terjadi secara alami pada
tanaman dan banyak tersimpan dalam bentuk bebas maupun glikosida
dengan rantai c-glikosida maupun o-glikosida. Flavonoid terbentuk dari 3
unit asetat dan fenilpropan.
4. Penelitian yang Relevan
Kayu secang dipergunakan sebagai pewarna makanan, garmen, dan
kosmetik di Thailand (Wetwitayaklung, et al., 2005). Ekstrak dalam kayu
secang mengandung aktivitas antioksidan serta menunjukkan pengaruh dalam
menurunkan daya hidup spermatozoa secara signifikan (Rusmiati, 2007).
Selain itu, kayu secang dimanfaatkan sebagai bahan pewarna. Senyawa
brazilin pada kayu secang banyak digunakan di wilayah Asia Tenggara dan
pada beberapa penelitian telah diakui adanya antioksidan, antibakteri, anti
inflamasi, anti penuaan akibat cahaya, perlindungan fungsi hepar, dan
aktivitas anti jerawat. Senyawa antioksidan dan antimikrobia pada secang
cenderung aman diaplikasikan karena brazilin bersifat alami dan memiliki
potensi sebagai senyawa obat yang dapat diaplikasikan pada kosmetik,
makanan, maupun minuman (Nirmal, et al., 2015).
Komponen fenolik khas dalam kayu Caesalpinia sappan L. yang telah
berhasil diisolasi antara lain brazilin, metilbrazilin, sappanol, episappanol,
metilsappanol. Senyawa-senyawa tersebut termasuk homoisoflavon dalam
Caesalpinia sappan L. Senyawa flavonoid tersebut ditandai dengan adanya
dua cincin benzena yang terhubung dengan cincin heterocyclic pyrane.
Flavonoid

menjadi

salah

satu

faktor

utama

terjadinya

hambatan
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pertumbuhan S. epidermidis hingga terbentuk zona hambat di sekeliling
sumuran.
Mengacu pada penelitian Cushnie (2005), flavonoid bersifat multi
target seluler, sehingga ada lebih dari satu situs spesifik pada sel bakteri
yang dapat bereaksi dengan senyawa tersebut. Kemampuan kelompok
senyawa flavonoid diduga bersinergis untuk masuk kedalam sel bakteri dan
memengaruhi kerja sel bakteri. Kerja sel terpengaruh dengan adanya
mekanisme flavonoid dalam menghambat sintesis asam nukleat bakteri.
Sesuai dengan Cushnie (2015), Cincin aromatik pada flavonoid memicu
adanya pengikatan hidrogen pada basis asam nukleat, sehingga sintesis
RNA dan DNA terhambat. Flavonoid memengaruhi sintesis asam nukleat
dengan penghambatan DNA girase dan topoisomerase IV yang berfungsi
sebagai katalisator sintesis DNA. Kondisi membran sel juga dipengaruhi
dengan polarisasi liposom sehingga kemampuan mengalirkan senyawa yang
dibutuhkan sel secara signifikan terhambat. Selain itu, senyawa katekin
dalam flavonoid terpenetrasi kedalam membran lipid bilayer dan
mengganggu fungsi perlindungan pada membran. Katekin memicu
terjadinya fusi material pada sistem transportasi yang dikerjakan membran
sel yang memiliki kandungan lipid sehingga membran menjadi rusak.
Penghambatan metabolisme juga dapat terjadi akibat senyawa chalcone
yang

bekerja

dengan

cara

menghambat

konsumsi

oksigen

yang

berhubungan dengan terhambatnya rantai transpor elektron pada proses
respirasi sel. Dengan adanya kesinambungan dari pernyataan Cushnie
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(2005) di atas, flavonoid yang terkandung dalam ekstrak Caesalpinia
sappan L. bekerja sinergis dengan berbagai mekanisme tersebut sehingga
mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Menurut Kumala (2013), air
rebusan kayu secang dapat digunakan untuk menghambat pertumbuhan
Salmonella thypii secara in vivo yang ditunjukkan dengan penurunan koloni
bakteri di berbagai konsentrasi. Ekstraksi yang dilakukan mempengaruhi
efektivitas penggunaan ekstrak secang. Ekstraksi dimulai dengan proses
penjemuran kayu secang. Proses penjemuran dilakukan sebagai langkah
pengeringan untuk mengurangi kadar air dalam kayu secang sehingga
menurunkan resiko tumbuhnya jamur dan penurunan kualitas simplisia.
Proses penjemuran diakhiri ketika serutan kayu secang telah kering, yang
ditandai dengan serutan kayu menjadi mudah dipatahkan dengan tangan.
Serutan kayu digiling dengan mesin penggiling tepung. Bentuk serbuk
tersebut mendukung proses selanjutnya, yakni maserasi.
5. Maserasi dalam ekstraksi
Luas permukaan partikel jauh lebih besar pada serbuk memudahkan
interaksi dengan pelarut yang digunakan saat maserasi. Bahan yang berupa
serbuk memaksimalkan kontak dengan pelarut saat proses ekstraksi
sehingga ekstraksi berlangsung optimal (Fardhyanti dan Riski, 2015).
Metode maserasi dinilai mampu mengeluarkan senyawa flavonoid dari
Caesalpinia sappan L. sehingga dapat terakumulasi dalam pelarutnya.
Ekstrak Caesalpinia sappan L. Menunjukkan hasil positif mengandung
flavonoid berupa dengan metode maserasi (Rusita dan Suhartono, 2016).
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Etanol 50% menarik flavonoid, tanin, saponin, triterpenoid, dan hidrokuinon
dari simplisia kayu secang. Kadar brazilin di atas 200 mg/g dari secang yang
diformulasi ke dalam krim efektif menjadi antimikrobia Propionibacterium
acnes. Krim dengan konsentrasi ekstrak 1-10% menghasilkan persentase
kesembuhan lebih dari 96% dalam 15 hari (Sa’diah, dkk., 2013).
D. Kerangka Berpikir
Ekstrak kayu secang memiliki kandungan kimia antioksidan berupa
brazilin, flavonoid, dan tanin yang bersifat alami dan tidak menimbulkan efek
racun. Kandungan fitokimia tersebut dapat menghambat pertumbuhan
mikrobia khususnya bakteri patogen. Penggunaan ekstrak secang dengan
berbagai konsentrasi menghasilkan penurunan angka koloni bakteri yang
beragam. Selain itu, ekstraksi yang dilakukan mempengaruhi konsentrasi dari
kandungan fitokimia yang ada pada ekstrak yang dihasilkan. Peneliti menduga
bahwa terdapat pengaruh lama waktu maserasi yang digunakan sebagai
langkah ekstraksi terhadap efektivitas ekstrak kayu secang dalam menghambat
pertumbuhan bakteri. S. epidermidis yang merupakan flora normal pada kulit
dapat berpotensi menjadi bakteri patogen. Dalam penelitian ini, uji daya
hambat bakteri S. epidermidis dilakukan untuk melihat adanya pengaruh dari
lama waktu maserasi yang beragam terhadap efektivitas ekstrak kayu secang
yang diduga berpotensi sebagai antibakteri.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
19

Gambar 2.3 Bagan Kerangka Berpikir
E. Hipotesis
Hipotesis dari penelitian ini, yakni :
1. Lama waktu maserasi bubuk kayu secang berpengaruh nyata terhadap
zona hambat bakteri S. epidermidis.
2. Lama waktu maserasi bubuk kayu secang selama 10 jam menimbulkan
zona hambat paling luas terhadap S. epidermidis.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang dilakukan di Laboratorium
Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma dan Balai Laboratorium
Kesehatan

Yogyakarta.

Pembuatan

ekstrak

secang

dilakukan

di

Laboratorium Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma sedangkan
uji daya hambat bakteri dengan ekstrak etanol kayu secang (Caesalpinia
sappan) dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan 4 kelompok ekstrak kayu secang dengan lama
waktu maserasi yang bervariasi.

B. Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah biakan
Staphylococcus epidermidis yang didapatkan dari Balai Laboratorium
Kesehatan Yogyakarta.
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah potongan
gelondong kayu secang yang didapatkan dari Kebun Farmasi Universitas
Sanata Dharma Yogyakarta. Kayu secang selanjutnya dibuat menjadi
ekstrak dan diaplikasikan pada uji antibakteri. Ekstraksi dilakukan dengan
pelarut ethanol 70%.

20

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
21

C. Variabel Penelitian
Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :
Variabel bebas

: lama waktu maserasi pada ekstraksi kayu
secang (Caesalpinia sappan) yakni 4, 6, 8 dan 10
jam

Variabel terikat

: diameter zona hambat ekstrak ethanol kayu
secang terhadap Staphylococcus epidermidis

Variabel Kontrol

: Media Mueller-Hilton, suhu inkubasi,
waktu

inkubasi,

suhu

ekstraksi,

dan

pelarut

ekstraksi.
D. Batasan Penelitian
Penelitian ini memiliki batasan antara lain :
1. Kayu Secang yang digunakan telah disimpan selama 1 tahun sebelum
diserut
2. Konsentrasi setiap sediaan yang digunakan yaitu 50%
3. Variasi lama waktu maserasi yakni 4, 6, 8, dan 10 jam, mengacu pada
buku Monografi Ekstrak Tumbuhan Obat yang dikeluarkan BPOM RI
4. Pelarut yang digunakan dalam penelitian adalah ethanol 70%
5. Ekstraksi dilakukan dengan cara maserasi yang disesuaikan dengan
monografi ekstrak tumbuhan obat Indonesia oleh BPOM RI dengan
modifikasi
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6. Metode pengujian dalam penelitian adalah metode difusi sumuran
yang sesuai standar Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta
7. Efektivitas ekstrak ditinjau dari diameter zona hambat yang terjadi
setelah perlakuan
E. Desain Penelitian
1. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada 15 Maret 2018 – 10 Mei 2018
2. Tempat penelitian
Penelitian dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dan
Laboratorium Pendidikan Biologi Universitas Sanata Dharma, Paingan,
Sleman sebagai lokasi pembuatan ekstrak dan uji antibakteri.
Terdapat beberapa perlakuan pada penelitian yang terdiri dari :
Po1 = S. epidermidis pada cawan petri tanpa pemberian ekstrak secang
Po2 = S.epidermidis pada cawan petri dengan penambahan eritromisin
P1

= pemberian ekstrak secang dengan waktu maserasi 4 jam pada

S.epidermidis
P2

= pemberian ekstrak secang dengan waktu maserasi 6 jam pada

S.epidermidis
P3

= pemberian ekstrak secang dengan waktu maserasi 8 jam pada

S.epidermidis
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P4

= pemberian ekstrak secang dengan waktu maserasi 10 jam pada

S.epidermidis
F. Alat dan Bahan
Alat
Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain hotplate, vortex,
cawan petri, erlenmeyer, autoklaf, tabung reaksi, sumbat tabung reaksi,
sumbat erlenmeyer, penjepit kayu, gelas beaker, corong kaca, botol
akuades, penyaring, blender, baskom, spatula, timbangan digital, mesin
penggiling, mikropipet, yellow tips, jarum ose, jangka sorong, pervorator,
botol gelap, waterbath, inkubator, mortar, pastle, lemari pendingin, sarung
tangan, dan masker.

Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah MHA(MuellerHilton Agar) sebagai bahan baku media mikroba, akudes, kultur murni S.
epidermidis, ethanol 70%, NaCl fisiologis, aluminium foil, kertas saring,
kertas payung, plastik pembungkus, karet gelang, tablet eritromisin, dan
kayu secang yang diperoleh dari Kebun Farmasi Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta.
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G. Cara Kerja
Penelitian

yang

dilakukan

di

Balai

Laboratorium

Kesehatan

Yogyakarta dan Laboratorium Pendidikan Biologi Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta ini terdiri dari beberapa tahapan pelaksanaan, yakni :
1. Persiapan
Persiapan yang dilakukan setelah penyiapan alat dan bahan antara lain
sterilisasi alat maupun tempat, pembuatan serbuk kayu secang, pembuatan
media, dan penyiapan bakteri.
a. Sterilisasi Alat
Alat-alat yang digunakan terlebih dahulu disterilisasi secara mekanis
dan kimia. Alat yang berbahan kaca seperti gelas beaker, corong kaca,
cawan petri, erlenmeyer, dan tabung reaksi disterilisasi dengan uap air
panas bertekanan tinggi dalam autoklaf pada tekanan 1 atm, bersuhu 121ºC
selama 15 menit. Alat yang berbahan logam seperti jarum ose dan
pervorator dilakukan dengan pemijaran di atas api bunsen, pervorator
dibakar dengan spiritus, sedangkan alat berbahan plastik disterilkan
dengan alkohol 70%. Selanjutnya, alat – alat disimpan dalam 1 rak untuk
memudahkan penggunaan ketika proses ekstraksi. Baskom, penyaring
(ayakan), karet gelang, dan plastik pembungkus ditaruh pada tempat
terpisah dari alat dan bahan uji antibakteri.
b. Pembuatan serbuk kayu secang
Gelondong kayu secang diserut dan dihilangkan permukaannya hingga
terlihat warna merah ditengah, dicuci dengan air mengalir. Bagian yang
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berwarna merah tersebut kemudian diserut hingga ketebalan 1- 1,5 mm,
dikeringanginkan dalam suhu ruang, kemudian dijemur di bawah terik
matahari hingga benar – benar kering. Penjemuran dilakukan selama 2 hari
dengan kondisi matahari terik. Kayu secang yang sudah kering kemudian
dicacah dan dihaluskan menggunakan mesin penggiling tepung. Setelah
digiling, serbuk kayu secang diayak dan disimpan dalam toples di tempat
yang kering.
c. Ekstraksi kayu secang secara maserasi
Ekstraksi dilakukan sesuai panduan dari buku Monografi Ekstrak
Tumbuhan Indonesia yang diterbitkan oleh BPOM RI dengan sedikit
modifikasi. Ekstrak dibuat dengan etanol 70% sebagai pelarut. Maserasi
dilakukan dengan perbandingan 1 : 10 untuk 10 gram serbuk kayu secang
dimasukkan ke dalam erlenmeyer kemudian ditambah 100 mL ethanol
70% dan direndam sesuai variasi lama waktu maserasi, yakni 4 jam, 6 jam,
8 jam, dan 10 jam. Pengadukan dilakukan sesekali kemudian didiamkan 24
jam. Maserat yang dihasilkan kemudian dipisahkan dan proses diulangi 2
kali dengan jumlah ethanol yang sama. Maserat dikumpulkan dan
diuapkan dengan waterbath hingga diperoleh ekstrak yang telah bebas dari
ethanol.
d. Pembuatan dan Sterilisasi Media Uji Pertumbuhan Bakteri
Media agar Mueller-Hilton (MH) sebanyak 14 gram dilarutkan ke
dalam 500 mL akuades kemudian diaduk sambil dipanaskan hingga
mendidih di atas hotplate. Setelah homogen, larutan dimasukkan kedalam
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erlenmeyer kemudian ditutup dengan sumbat, lalu disterilisasi dengan
autoklaf pada suhu 121 ºC selama 15 menit. Setelah itu, media didinginkan
pada suhu kamar kemudian disimpan dalam lemari pendingin.
Media dikeluarkan dari lemari pendingin pada hari berikutnya
kemudian dibiarkan pada suhu ruang hingga tidak dingin lagi. Selanjutnya,
media dipanaskan kembali di atas hotplate hingga mencair. Setelah
seluruhnya cair, media dituang ke cawan petri secara aseptis. Saat
penuangan, media dipastikan mencapai sepertiga bagian dari tinggi cawan
petri. Setelah dituang, cawan petri segera ditutup dan didiamkan pada suhu
ruang hingga media menjendal. Kemudian media disimpan dalam lemari
pendingin kembali.
e. Inokulasi S. epidermidis dari kultur murni ke cawan petri
perlakuan
Pada penelitian ini, biakan S. epidermidis yang diperoleh dari Balai
Laboratorium Kesehatan Yogyakarta diinokulasi kembali pada media MH
miring tabung reaksi. Setelah itu, hasil inokulasi diencerkan dengan NaCl
fisologis untuk membatasi jumlah populasi bakteri yang ditumbuhkan.
Satu ose bakteri diambil kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi
berisi 5 mL NaCl fisiologis, dihomogenkan dengan vortex. Lalu, tingkat
kekeruhan hasil pengenceran tersebut dibandingkan dengan larutan
McFarland sampai memiliki tingkat kekeruhan yang sama. Dari hasil
pengenceran, secara aseptis cotton bud steril dicelupkan hingga basah
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kemudian digoreskan ke permukaan media pada cawan petri hingga
seluruh bagian terpulas lalu cawan petri ditutup kembali.
f. Pengenceran ekstrak dan eritromisin
Masing-masing

ekstrak

yang

telah

disimpan

diencerkan

menggunakan akuades steril dengan perbandingan 1 : 1 (10 mL ekstrak
dituangkan ke dalam 10 mL akuades steril) kemudian disimpan dalam
botol kaca. Masing-masing hasil pengenceran ekstrak diberi label agar
memudahkan langkah perlakuan. Eritromisin sebagai kontrol positif
dilarutkan dalam akuades steril. Tablet eritromisin dibuat bubuk dengan
cara digerus menggunakan mortar dan pastle. Kemudian, sebanyak 4 gram
bubuk eritromisin dilarutkan dalam 100 mL akuades steril dan disimpan
dalam botol kaca, berdasarkan konversi penggunaan suspensi eritromisin
(Samiadi, 2016).
2. Pelaksanaan
a. Media dilubangi dengan pervorator
Setelah seluruh permukaan media dalam cawan petri terpulas S.
epidermidis, 3 sumuran dibuat untuk P01, P1, dan P2 dalam satu petri
yang sama, 2 sumuran untuk P3 dan P4 dalam satu petri yang sama, serta 1
sumuran dalam petri lain untuk P02 (kontrol +). Bunsen dibiarkan
menyala selama proses ini untuk menjaga kondisi tetap aseptis. Sebelum
digunakan, pervorator dibakar dengan spiritus terlebih dahulu dan
dibiarkan sejenak agar dingin. Media dalam cawan petri segera dilubangi
dengan pervorator. Masing-masing sumuran diberi tanda pada bagian
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bawah cawan petri untuk membedakan perlakuan satu dengan lainnya.
Cawan petri kembali ditutup sebelum perlakuan.
b. Perlakuan
Selanjutnya, masing-masing stok ekstrak secang yang telah diencerkan
dituangkan ke masing-masing sumuran pada media cawan petri yang telah
ditandai, masing-masing sebanyak 10 µL menggunakan micropippet.
Bunsen dibiarkan menyala selama proses ini, cawan petri dibuka dan
ekstrak diberikan pada sumuran. Setelah itu, cawan petri ditutup kembali
dan ektrak dibiarkan terdifusi dalam media. Cawan petri berisi perlakuan
disimpan dalam inkubator dengan suhu 37 ºC selama 24 jam.
c. Pengukuran zona hambat
Pengukuran diameter zona hambat dilakukan dengan jangka sorong
setelah 24 jam inkubasi. Data yang didapat kemudian dikurangi 6 mm
pada setiap hasil pengukuran karena diameter sumuran adalah 6 mm. Hasil
pengukuran

kemudian

dianalisis

secara

statistika

untuk

melihat

signifikansi pengaruh lama waktu maserasi kayu secang terhadap potensi
zona hambat bakteri S. epidermidis.
H. Analisis Data
Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah diameter zona hambat
ekstrak etanol kayu secang terhadap S. epidermidis. Data yang diperoleh
setelah pengamatan diolah menggunakan Uji normalitas sebagai prasyarat
analisis data. Uji normalitas bertujuan untuk memperlihatkan bahwa data
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terdistribusi secara normal atau tidak. Di samping itu, uji homogenitas
juga dilakukan dan hasil perhitungannya menentukan data yang didapat
terdistribusi secara homogen atau tidak. Normalitas dan homogenitas
terpenuhi jika hasil uji melebihi taraf signifikansi ( α = 0,05 ). Selanjutnya,
data diolah dengan Uji One Way ANOVA untuk menentukan signifikansi
data. Hasil perhitungan signifikan berbeda jika menunjukkan angka di
bawah 0,05 sebagai taraf signifikansi.

I. Rancangan Pemanfaatan Hasil Penelitian dalam Pembelajaran
Penelitian yang dilakukan bermanfaat dalam memberi acuan bagi kegiatan
pembelajaran Biologi Kelas X semester 2 mengenai Bakteri. Dengan
acuan dari penelitian ini, siswa dapat mendapat gambaran nyata mengenai
peran bakteri dan faktor yang dapat membatasi pertumbuhan bakteri.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan hasil pengamatan zona hambat ekstrak etanol kayu
secang terhadap pertumbuhan S.epidermidis pada penelitian ini.

A

B

A

A

B

A

C

B
B
F

E

E

E

D

D

D

Gambar 4.4 Hasil Pengamatan Zona Hambat Ekstrak Caesalpinia
sappan L. terhadap S. epidermidis
Keterangan :
A : Zona hambat yang terbentuk dengan perlakuan lama waktu maserasi 10 jam
B : Zona hambat yang terbentuk dengan perlakuan lama waktu maserasi 8 jam
C : Zona hambat yang terbentuk pada kontrol + (eritromisin)
D : Zona hambat yang terbentuk dengan perlakuan lama waktu maserasi 6 jam
E : Zona hambat yang terbentuk dengan perlakuan lama waktu maserasi 4 jam
F : Bakteri Staphylococcus epidermidis
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Tabel 4.1 Diameter Zona Hambat Ekstrak Caesalpinia sappan L. terhadap
S. epidermidis
Diameter Zona Hambat
waktu
maserasi
4 jam
6 jam
8 jam

Minimal Maksimal
Rata(mm)
(mm)
rata(mm)
12,30
14,90
13,80
13,40
14,95
14,38
16,05
17,10
16,45

10 jam

20,35

22,25

21,47

eritromisin
Akuades
steril

38,25

40,95

39,82

Daya
antibakteri
Kuat
Kuat
Kuat
Sangat
kuat
Sangat
kuat
-

0,00

0,00

0,00

Hasil uji daya hambat ekstrak ethanol kayu secang menunjukkan
terbentuknya zona hambat di setiap unit perlakuan kecuali pada kontrol
negatif. Diameter zona hambat ekstrak kayu secang yang paling besar terjadi
pada unit perlakuan dengan lama waktu maserasi 10 jam, sebesar 22,25 mm
dan paling kecil pada unit perlakuan dengan lama waktu maserasi 4 jam,
sebesar 12,30 mm. Daya antibakteri yang dihasilkan ekstrak digolongkan
menurut Davis and Stout (1971) dalam penelitian Ernawati dan Hasmila
(2015) dimana diameter zona hambat 5 mm atau kurang dikategorikan lemah,
5-10 mm dikategorikan sedang, 10-20 mm dikategorikan kuat, dan 20 mm
atau lebih dikategorikan sangat kuat.
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Grafik 4.1 Simpangan pada Hasil Pengamatan
Pada grafik 4.1, dapat dilihat bahwa simpangan diameter zona hambat
yang terbentuk pada perlakuan maserasi 10 jam, akuades steril (kontrol -),
dan eritrosin (kontrol +) adalah yang tidak overlap. Dari data tersebut, dapat
disimpulkan bahwa terjadi perbedaan nyata antara perlakuan waktu maserasi
10 jam dengan kontrol -, sedangkan pada kelompok perlakuan maserasi 4, 6,
dan 8 jam tidak terjadi perbedaan nyata.
Zona hambat yang terbentuk pada hasil maserasi 10 jam termasuk
antibakteri sangat kuat seperti halnya eritromisin (kontrol +). Selain itu, lama
waktu maserasi 4, 6, dan 8 jam menghasilkan daya antibakteri kuat. Lama
waktu maserasi selama 10 jam menghasilkan daya antibakteri paling kuat di
antara perlakuan lain yang menunjukkan bahwa semakin lama waktu
maserasi, maka semakin tinggi pengeluaran senyawa aktif dari kayu secang
yang dapat ditarik oleh etanol. Pada perlakuan dengan eritromisin, zona
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hambat yang terbentuk jauh lebih luas ketimbang seluruh perlakuan, disusul
dengan ekstrak kayu secang maserasi 10 jam.
Data

zona

hambat

ekstrak

Caesalpinia

sappan

L.

terhadap

pertumbuhan S. epidermidis telah diuji normalitas dan homogenitasnya,
kemudian dianalisis perbedaan rata-rata antar kelompok perlakuan dengan
ANOVA (Analysis of Variance).
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Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Menggunakan SPSS 16.0
b

Tests of Normality
a

Kolmogorov-Smirnov

Shapiro-Wilk

waktu
maserasi

diameter

Statistic

df

Sig.

Statistic

Df

Sig.

4 jam

.284

3

.

.934

3

.503

6 jam

.354

3

.

.822

3

.168

Jam

.337

3

.

.855

3

.253

10 jam

.298

3

.

.915

3

.437

kontrol +

.288

3

.

.928

3

.482

zona
hambat

a. Lilliefors Significance
Correction
b. diameter zona hambat is constant when waktu maserasi = kontrol -. It has been
omitted.

Tabel 4.3 Hasil Uji Homogenitas Menggunakan SPSS 16.0
Test of Homogeneity of Variances
diameter zona hambat
Levene
Statistic

df1

df2

Sig.

2.964

5

12

.057

Hasil uji normalitas saphiro-wilk dengan software SPSS 16.0
menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa
data tersebar normal. Hasil uji homogenitas menunjukkan nilai signifikansi
0,57 dimana nilai tersebut lebih dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data
homogen.
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Tabel 4.4 Hasil ANOVA Menggunakan SPSS 16.0
ANOVA
diameter zona hambat

Sum of Squares

Between Groups
Within Groups
Total

Df

Mean Square

F

2533.152

5

506.630

11.625

12

.969

2544.777

17

Sig.

522.973

.000

Selanjutnya, uji ANOVA menunjukkan data signifikan berbeda pada
setiap kelompoknya jika nilai signifikansi < 0,05 dan nilai F lebih besar
daripada F tabel. Data yang dianalisis menunjukkan nilai F hitung yang
lebih besar dari F tabel, yakni 522,973 sehingga terjadi perbedaan signifikan
pada lama waktu maserasi yang berbeda. Hasil uji tersebut menunjukkan
bahwa perbedaan lama waktu maserasi ekstrak Caesalpinia sappan L.
mempengaruhi secara nyata pertumbuhan S. epidermidis.
Tabel 4.5 Hasil Uji Lanjutan Tukey Menggunakan SPSS 16.0
Subset for alpha = 0.05

waktu maserasi

N

1

2

3

kontrol -

3

4 jam

3

13.8000

6 jam

3

14.3833

Jam

3

16.4500

10 jam

3

kontrol +

3

Sig.

4

.0000*

21.4667*
39.8167*
1.000

.055

1.000

1.000
(tanda *
menunjukkan
perbedaan nyata)
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Hasil uji lanjutan Tukey menunjukkan kontrol + (eritromisin) dan
perlakuan dengan lama waktu maserasi 10 jam yang memiliki perbedaan
paling nyata di antara kelompok perlakuan yang lain. Hal ini menunjukkan
bahwa perlakuan dengan lama waktu maserasi 10 jam dan eritromisin
menghasilkan diameter zona hambat yang berbeda signifikan jika
dibandingkan dengan kelompok perlakuan dengan lama waktu maserasi 4,
6, dan 8 jam. Pada kenyataannya, diameter zona hambat yang dihasilkan
oleh ekstrak dengan waktu maserasi 4, 6, 8, dan 10 jam belum mencapai
angka sebesar zona hambat yang dihasilkan eritromisin dalam penelitian ini.
Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini penghambatan
pertumbuhan S. epidermidis oleh ekstrak kayu secang tidak efektif jika
dibandingkan dengan eritromisin. Selain itu, S.epidermidis termasuk bakteri
yang tahan asam sehingga meskipun ekstrak kayu secang dipekatkan dengan
maserasi yang lebih lama dari waktu maserasi pada penelitian ini,
penghambatan pertumbuhan S. epidermidis tidak akan seefektif eritromisin.
Mengacu pada hasil penapisan ekstrak Caesalpinia sappan L. Pada
penelitian sebelumnya, senyawa fenolik seperti flavonoid dan tanin serta
senyawa steroid

yang terkandung didalam ekstrak menjadi faktor yang

memungkinkan terjadinya penghambatan pertumbuhan S.epidermidis.
Flavonoid merupakan molekul fenolik yang terdiri dari cincin-cincin
aromatik dengan gugus hidroksida. Flavonoid memiliki 15 karbon yang
etrdiri dari 2 cincin aromatik yang terhubung pada 3 atom karbonnya
(William, 1995). Flavonoid berpengaruh terhadap zona hambat pada media
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agar yang telah dipulas S. epidermidis dalam perlakuan. Hal ini dapat terjadi
karena mekanisme kerja flavonoid yang sesuai dengan pendapat Tarahovsky
(2014) yang menjelaskan bahwa flavonoid dapat mengatur kerja sel dengan
cara mempengaruhi stabilitas dan aliran pada membran fosfolipid bilayer.
Kemampuan flavonoid tersebut diduga menjadi pemicu terhambatnya aliran
zat pada membran sel S. epidermidis sehingga sel bakteri tersebut tidak
dapat memasukkan zat yang dibutuhkan dan mengeluarkan zat-zat yang
bersifat racun.
Terbentuknya zona hambat yang diduga akibat kerja flavonoid dalam
ekstrak tidak lepas dari peran senyawa kimia fenolik lain yang terkandung
dalam ekstrak Caesalpinia sappan L. Hal ini sesuai dengan pemaparan
Namikoshi dan Saitoh (1987) yang menyatakan bahwa senyawa yang dapat
diisolasi dari Caesalpinia sappan L. antara lain chalcone, flavonoid,
homoisoflavonoid, brazilin, dan senyawa turunan flavonoid lain. Namun,
pada penelitian belum dilakukan uji kadar fenol maupun flavonoid kuantitas
senyawa-senyawa aktif tersebut dalam ekstrak etanolik kayu secang belum
dapat diketahui.
Dengan penelitian lalu yang telah dipaparkan, akumulasi senyawa aktif
yang diduga menjadi pemicu daya kerja antibakteri ekstrak Caesalpinia
sappan L. antara lain fenol, flavonoid, dan tannin yang ditarik oleh pelarut
ethanol terjadi lebih maksimal pada waktu maserasi 10 jam jika
dibandingkan dengan ekstrak dengan lama waktu maserasi 4, 6, dan 8 jam
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pada penelitian, meskipun diameter zona hambat yang terbentuk belum
setara dengan eritromisin pada penelitian.
Keterbatasan Penelitian
1. Tidak dilakukan uji kandungan fenolik, flavonoid, steroid, dan tanin
ekstrak kayu secang (Caesalpinia sappan L.) pada penelitian sehingga
belum dapat diketahui kadar senyawa tersebut secara spesifik dalam
ekstrak yang dihasilkan.
2. Tidak dilakukan pemisahan tannin dan isolasi zat aktif dari ekstrak
sehingga belum dapat

diketahui secara pasti penyebab utama

Staphylococcus epidermidis terhambat pertumbuhannya.
3.

Tidak dilakukan pengujian hingga diketahui Kadar Hambat Minimum
(KHM) maupun Kadar Bunuh Minimum (KBM) ekstrak kayu secang
terhadap S.epidermidis.
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BAB V
IMPLEMENTASI PENELITIAN DALAM PEMBELAJARAN DI
SEKOLAH
A. Implementasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan secara in-vitro untuk melihat pengaruh lama
waktu maserasi kayu secang (Caesalpinia sappan) terhadap potensi
antibakteri ekstrak tersebut

yang ditunjukkan dengan terhambatnya

pertumbuhan S. epidermidis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan nyata potensi antibakteri pada waktu maserasi yang paling lama,
yakni 10 jam dibandingkan dengan 4, 6, dan 8 jam.
Hasil tersebut dapat diimplementasikan sebagai bagian dari fakta yang
mendukung proses pembelajaran di sekolah khususnya kelas X semester 2,
pada materi Bakteri. Kompetensi Dasar yang dapat diacu adalah sebagai
berikut :
3.5 Mengidentifikasi struktur, cara hidup, reproduksi dan peran bakteri dalam
kehidupan
5.5 Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan
Materi yang dapat dikaitkan dengan penelitian ini, yakni :
1. Struktur bakteri
2. Karakteristik bakteri
4. Reproduksi bakteri
5. Penggolongan bakteri
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6. Peranan bakteri dalam kehidupan manusia
B. Bentuk Kegiatan
Kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan untuk memenuhi
kompetensi dasar antara lain dengan melibatkan siswa dalam diskusi 2
arah, antar kelompok, dan antar anggota dalam kelompok sehingga siswa
dapat secara mandiri menemukan intisari dari pokok bahasan, kemudian
disertai dengan bimbingan guru sebagai fasilitator, siswa dapat
memverifikasi kebenaran dan analisis yang telah mereka bentuk. Nalar
siswa akan terpacu dengan mengamati dan menanya dalam proses diskusi
dan presentasi. Selain itu, pengamalan sikap sosial dan spiritual dapat
dicapai secara tidak langsung melalui interaksi dalam kelompok maupun
dengan saling tanya antar kelompok.
Kegiatan dilakukan dengan Discovery Learning yang berlangsung
dalam kelompok melalui ilustrasi yang ditayangkan maupun diutarakan
guru, siswa dapat terpacu untuk berpikir, saling bertanya, menjawab LKS
dan worksheet, serta mau dan mampu bekerjasama menemukan kebenaran
dan fakta yang mendukung daya analisis siswa. Selain itu, pengamatan
koloni bakteri dapat dilakukan untuk memacu siswa menemukan sendiri
karakter bakteri sebagai makhluk hidup sesuai analisis yang telah mereka
bentuk.

.
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C. Rancangan Perencanaan Proses Pembelajaran
Rancangan proses pembelajaran dapat dilihat pada silabus dan RPP
(terlampir). Silabus dan RPP yang ditulis telah disesuaikan dengan materi
Kelas X semester 2 mengenai Bakteri dan Arkaebakteri. Berikut ini adalah
Kompetensi Dasar dan Indikator yang dapat dicapai se suai materi :
Kompetensi Dasar
3.5 Mengidentifikasi struktur, cara
hidup, reproduksi dan peran

Indikator
3.5.1 menjelaskan

cara

reproduksi

bakteri
3.5.2 mengemukakan struktur bakteri

bakteri dalam kehidupan

3.5.3 menentukan ciri-ciri bakteri
3.5.4 mengklasifikasi

bakteri

berdasarkan

bentuk,

cara

memperoleh

makanan,

dan

kebutuhan oksigen
3.5.5 menemukan

peranan

bakteri

dalam kehidupan manusia
3.5.6 mengaitkan struktur dan fungsi
tubuh bakteri
4.5 Menyajikan data tentang ciriciri dan peran bakteri dalam

4.5.1 menuliskan data ciri-ciri bakteri
4.5.2 mentabulasi data pengelompokan
bakteri

kehidupan

4.5.3 menyelidiki data peran bakteri
dalam kehidupan manusia
4.5.4 merangkum bahasan tentang
reproduksi bakteri
4.5.5 menyusun laporan pengamatan
sel bakteri
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh Lama Waktu Maserasi pada
Potensi Antibakteri Kayu Secang (Caesalpinia sappan L.) dalam
Menghambat

Pertumbuhan

Staphylococcus

epidermidis,

dapat

disimpulkan bahwa :
1. Lama waktu maserasi 10 jam dan eritromisin menunjukkan
perbedaan nyata zona hambat ekstrak kayu secang (Caesalpinia
sappan

L.)

terhadap

bakteri

Staphylococcus

epidermidis

dibandingkan dengan waktu maserasi 4, 6, dan 8 jam .
2. Lama waktu maserasi kayu secang (Caesalpinia sappan L.) selama
10 jam menghasilkan rata-rata diameter zona hambat paling besar,
yakni 21,47 mm dengan daya antibakteri sangat kuat yang jauh
lebih rendah dibandingkan eritromisin.
B. Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat
diajukan adalah sebagai berikut :
1. Perlu dilakukan uji kandungan fenolik ekstrak kayu secang
(Caesalpinia sappan L.) pada penelitian sehingga dapat diketahui
kadar senyawa fenolik dan flavonoid secara spesifik dalam ekstrak
yang dihasilkan.
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2. Perlu dilakukan pemisahan tannin dan isolasi zat aktif dari ekstrak
sehingga

dapat

diketahui

secara

pasti

penyebab

utama

Staphylococcus epidermidis terhambat pertumbuhannya.
3.

Perlu dilakukan pengujian hingga diketahui Kadar Hambat
Minimum (KHM) maupun Kadar Bunuh Minimum (KBM) ekstrak
kayu secang terhadap S.epidermidis.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
44

DAFTAR PUSTAKA

Cushnie,T.P.T., Lamb, A.J. 2005. Review : Antimicrobial activity of flavonoids.
International Journal of Antimicrobial Agents. Vol 26:343–356.
Ernawati dan Hasmila, I. 2015. Uji Fitokimia dan Aktifitas Antibakteri
Senyawa Metabolit Sekunder. Jurnal Bionature, Vol.16(2): 98-102.
Fardhyanti, D.S. dan Riski, R.D. 2015. Pemungutan Brazilin Dari Kayu Secang
(Caesalpinia Sappan L.) dengan Metode Maserasi dan Aplikasinya Untuk
Pewarnaan Kain. Jurnal Bahan Alam Terbarukan. Vol 4(1): 6-13.
Hardman, J.G., Limbird, P.B., Gilman, A.G. 2006. Goodman and Gilman's The
Pharmacological Basis of Therapeutics. New York : McGraw-Hill, p. 1183.
Hariana, A. 2006. Tumbuhan Obat dan Khasiatnya. Depok:Niaga Swadaya.
Harti, A.S. 2015. Mikrobiologi Kesehatan. Yogyakarta : Andi Offset.
Holinesti, Rahmi. 2007. Studi pemanfaatan pigmen brazilein kayu secang
(Caesalpinia sappan L.) sebagai pewarna alami serta stabilitasnya pada
model pangan. Tesis. IPB
ITIS.
2012.
Staphylococcus
epidermidis.
diunduh
dari
https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search
_value=377#null pada 23 Agustus 2018.
Kumala, S., Devana, D., dan Tulus. 2013. Aktivitas antibakteri rebusan secang
(Caesalpinia sappan L.) terhadap Salmonella thypii secara in vivo. Jurnal
AGRITECH. 33: 54-71.
Muchrodji. 2012. Wedang Secang Minuman Tradisional Yang Segar, Nikmat
dan Berkhasiat. http://vedca.siap.web.id diunduh pada Senin, 13 Maret 2017.
Namikoshi, Michio and Saitoh, Tamotsu. 1987. Homoisoflavonoids and Related
Compounds IV. Absolute Configuration of Homoisoflavonoids from
Caesalpinia sappan L. Chemical and Pharmaceutical Bulletin. Vol
35(9):3597-3602.
Namvar, A.E., Bastarahang, S., Abbasi, N., Ghehi, G. S., Farhadbakhtiarian, S.,
Arezi, P., Hosseini, M., Baravati, S. Z., Jokar, Z., and Chermahin, S. G. 2014.
Clinical Characteristics of Staphylococcus Epidermidis: A Systematic
Review. GMS Hygiene and Infection Control 9.3.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
45

Nirmal, N.P., Rajput, M. S., Prasad, R. G. S. V., and Ahmad, M. 2015. Brazilin
from Caesalpinia sappan heartwood and its pharmacological activities: A
review. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 8(6): 421–430.
Otto, M. 2009. Staphylococcus epidermidis--the 'accidental' pathogen. Nat Rev
Microbiol. Aug;7(8):555–567.
Radji, M. 2011. Buku Ajar Mikrobiologi Panduan Mahasiswa Farmasi dan
Kedokteran. Jakarta : EGC.
Rogers, K.L, Fey, P.D, and Rupp, M.E. 2009. Coagulase-negative
staphylococcal infections. Infect Dis Clin North Am. Mar;23(1):73–98.
Rusmiati. 2007. Pengaruh ekstrak kayu secang (Caesalpinia sappan L.) terhadap
viabilitas spermatozoa mencit jantan (Mus musculus L.). BIOSCIENTIAE.
4(2) : 63-70.
Sa’diah, S., Darusman, L.K., Triwahyuni, W., dan Batubara, I. 2013. Efektivitas
krim anti jerawat kayu secang (Caesalpinia sappan) terhadap
Propionibacterium acnes pada kulit kelinci. Jurnal Ilmu Kefarmasian
Indonesia. 11(2) : 175-181.
Saﬁtri, R., Reniarti, L., Madihah, Delia, L., Syamsunarno, M. R. A. A., dan
Panigoro, R. The Effect of Sappan Wood Extract (Caesalpinia sappan),
Wheatgrass and Vitamin E Treatment on the Liver Structure of Iron overload
of Rat(Rattus norvegicus). Knowledge E, 488-489.
Saﬁtri, R., Tarigan, P., Freisleben, H. J., Rumampuk, R. J., and Murakami, A.
2003. Antioxidant activity in vitro of two aromatic compounds from
Caesalpinia sappan L. BioFactors. 19 (1-2), 71-7.
Samiadi,
L.
A.
2016.
Erythromycin.
hellosehat.com/obat/erythromycin/ pada 10 Maret 2018.

Diunduh

dari

SEAFAST. 2012. Kuning Merah Secang. SEAFAST IPB. Diunduh dari
http://seafast.ipb.ac.id/tpc-project/wp-content/uploads/2013/03/03-kuningmerah-secang.pdf pada 27 Juli 2018.
Soedarto. 2015. Mikrobiologi Kedokteran. Jakarta : Sagung Seto.
Srinivasan, R., Ganapathy, G., Karthik, S., Mathivanan, K., Baskaran, R.,
Karthikeyan, M., Gopi, M., and Govindasamy, C. 2012. In vitro antimicrobial
activity of Caesalpinia sappan L. Asian Pacific Journal of Tropical
Biomedicine 136 – 139.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
46

Tarahovsky, Y.S et al. 2014. Flavonoid–membrane interactions: Involvement of
flavonoid–metal complexes in raft signaling. Biochimica et Biophysica Acta
1838:1235-1246.
Ulma, Z., Rahayuningsih, E., and Wahyuningsih, T.D., 2018. Methylation of
Brazilein on Secang (Caesalpinia sappan Linn) Wood Extract for Maintain
Color Stability to the Changes of pH. IOP Conf. Series: Materials Science
and Engineering.
USDA,
NRCS.
2018.
Classification.
Diunduh
dari
https://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=display&classid=C
ASA28# pada 23 Agustus 2018.
Warren, J.W. 2001. Catheter-associated urinary tract infections. Int J Antimicrob
Agents. Apr;17(4):299–303.
Wetwitayaklung, P., Phaechamud, T., and Keokitichai, S. 2005.
The
antioxidant activity of Caesalpinia sappan L. Heartwood in various ages.
Naresuan University Journal. 13(2): 43-52.
Widowati, W. 2011. Uji fitokimia dan potensi antioksidan ekstrak etanol kayu
secang (Caesalpinia sappan L.). Jurnal JKM. 11 (1): 23-31.
Winarti, C. dan Sembiring B.S. 1998. Pengaruh cara dan lama ekstraksi
terhadap kadar tanin ekstrak kayu secang (Caesalpinia sappan L). Warta
Tumbuhan Obat Indonesia 4 : 17-18.
Xu, H.X. and Lee, S.F. 2004. The antibacterial principle of Caesalpinia sappan.
Phytother Res.Vol 18(8): 647-651.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
47

LAMPIRAN
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Lampiran 1
Silabus Peminatan Matematika dan Ilmu Alam (Biologi) SMA

SILABUS
Satuan Pendidikan

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi

Kelas, semester

:X/1

Program

: MIPA

Program Layanan

: Reguler

Alokasi waktu

: 12 Jam Pelajaran

Kompetensi Inti (KI)
KI 1 dan KI 2

: Kompetensi Sikap Spiritual “Menghayati dan mengamalkan ajaran yang dianutnya’. Kompetensi Sikap Sosial “
Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama, toleransi,
damai), bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan
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anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan
regional, dan kawasan internasional”.
KI 3

: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

KI 4

: mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang
dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.
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Kompetensi

Materi

Dasar

Pembelajaran

Indikator

Kegiatan

Alokasi

Pembelajaran

Waktu

Penilaian

Sumber
Belajar

(JP)
3.5

Mengidentifikas

Struktur, bentuk,

i struktur, cara

reproduksi, cara

hidup,

hidup, dan

reproduksi dan

peranannya dalam

peran bakteri

Kingdom

dalam

Monera, meliputi

kehidupan

:

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

1. Karakteristik
bakteri

3.5.5

bakteri

5. Peranan

mengemukakan

dengan dan tanpa

struktur bakteri

mikroskop

menentukan

ciri-ciri

Tes tertulis

Pelajaran

Penugasan

1. Ernawati,
dkk. 2014.
Biologi

Bentuk instrumen :

Bidang

tes uraian

Keahlian

perbedaan bakteri

worksheet

Kesehatan

mengklasifikasi bakteri

dengan makhluk

praktikum

untuk

berdasarkan

hidup tingkat

SMA/MA

tinggi, jenis

kelas X.

bakteri, prosedur

Jakarta :

kebutuhan oksigen

pengamatan

Erlangga

menemukan

bakteri, dan lain-

bentuk,

memperoleh
dan

peranan
dalam

kehidupan manusia
3.5.6

2. Mendiskusikan

12 Jam

bakteri

bakteri

4. Pengamatan

1. Mengamati
koloni bakteri

makanan,

bakteri

sel bakteri

cara

reproduksi bakteri

cara

2. Reproduksi

3. Penggolongan

menjelaskan

mengaitkan
dan

fungsi

struktur
tubuh

lain
3. Mendiskusikan

2. Aryulina,
D.,
Muslim,

hasil pengamatan

C., Manaf,

bakteri dan

S. 2010.
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Kompetensi

Materi

Dasar

Pembelajaran

Indikator

Kegiatan

Alokasi

Pembelajaran

Waktu

Penilaian

Sumber
Belajar

(JP)
bakteri dalam

bakteri

mengaitkannya

Biology

kehidupan

dengan ciri-ciri

1A.

manusia

makhluk hidup

Jakarta :

tingkat rendah

Esis

4. Menyimpulkan
karakteristik,
penggolongan
bakteri, dan
peranannya
5. Melaporkan hasil
4.5

Menyajikan data
tentang ciri-ciri
dan peran
bakteri dalam
kehidupan

4.5.6 menuliskan data ciriciri bakteri
4.5.7 mentabulasi data
pengelompokan bakteri
4.5.8 menyelidiki data peran

diskusi mengenai
pengamatan
bakteri secara
tertulis maupun
lisan
6. Menyampaikan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
52

Kompetensi

Materi

Dasar

Pembelajaran

Indikator

Kegiatan

Alokasi

Pembelajaran

Waktu

Penilaian

Sumber
Belajar

(JP)
bakteri dalam

hasil diskusi

kehidupan manusia

mengenai

4.5.9 merangkum bahasan

peranan bakteri

tentang reproduksi

dalam kehidupan

bakteri

manusia

4.5.10 menyusun laporan
pengamatan sel bakteri

Yogyakarta, 19 Juli 2018
Mengetahui,

Mengetahui,

Kepala Sekolah SMA

Guru Mata Pelajaran

(_________________________)

Vinsensia Pramudhana Dewi Nawang Sekar
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Lampiran 2
RPP Peminatan Matematika dan Ilmu Ilmu Alam (Biologi) SMA
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Tahun Pelajaran 2018/2019
Sekolah

: SMA

Mata Pelajaran

: Biologi Peminatan dan Biologi Lintas Minat

Kelas/Semester

: X MIPA/1

Materi Pokok

: Bakteri

Alokasi waktu

: 12 JP x 45 menit (4 pertemuan)

A. Kompetensi Inti
KI 1 dan KI 2
Kompetensi Sikap Spiritual “Menghayati dan mengamalkan ajaran yang
dianutnya’. Kompetensi Sikap Sosial “ Menghayati dan mengamalkan
perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama,
toleransi, damai), bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam
berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di
lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar,
bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.
KI 3
KI 4
Memahami, menerapkan,
Menunjukkan keterampilan
menganalisis pengetahuan faktual,
menalar, mengolah, dan menyaji
konseptual, prosedural berdasarkan dalam ranah konkret dan ranah
rasa ingin tahunya tentang ilmu
abstrak terkait dengan
pengetahuan, teknologi, seni,
pengembangan dari yang
budaya, dan humaniora dengan
dipelajarinya di sekolah secara
wawasan kemanusiaan,
mandiri serta mampu menggunakan
kebangsaan, kenegaraan, dan
metode sesuai kaidah keilmuan.
peradaban terkait penyebab
fenomena dan kejadian, serta
menerapkan pengetahuan
prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan
masalah.
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B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator
3.5 Mengidentifikasi struktur,
3.5.1 menjelaskan cara reproduksi
cara hidup, reproduksi dan peran
bakteri
bakteri dalam kehidupan
3.5.2 mengemukakan struktur bakteri
3.5.3

menentukan ciri-ciri bakteri

3.5.4

mengklasifikasi

bakteri

berdasarkan

bentuk,

cara

memperoleh

makanan,

dan

kebutuhan oksigen
3.5.5

menemukan

peranan

bakteri

dalam kehidupan manusia
3.5.6

mengaitkan struktur dan fungsi
tubuh bakteri

4.5 Menyajikan data tentang ciriciri dan peran bakteri dalam
kehidupan

4.5.1

menuliskan data ciri-ciri bakteri

4.5.2 mentabulasi data pengelompokan
bakteri
4.5.3 menyelidiki data peran bakteri
dalam kehidupan manusia
4.5.4 merangkum bahasan tentang
reproduksi bakteri
4.5.5 menyusun laporan pengamatan sel
bakteri

C. Tujuan Pembelajaran
Melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran Discovery Learning,
peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran sesuai agama
yang dianutnya, melakukan proses belajar yang mendukung daya kerja
serta mampu :
- Menjelaskan karakteristik dan peranan bakteri dalam kehidupan
manusia
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Melalui diskusi dan ilustrasi mengenai bakteri, peserta didik mampu :
-

Menentukan ciri-ciri bakteri
Menyebutkan struktur bakteri
Membedakan bakteri dan arkaebakteri
Mengelompokkan jenis-jenis bakteri

Melalui pengamatan koloni bakteri dengan dan tanpa mikroskop, peserta
didik mampu :
- Menuliskan data mengenai ciri-ciri bakteri
- Membuat laporan pengamatan sel bakteri
- Menuliskan peran bakteri dalam kehidupan manusia
D. Materi Pembelajaran
Materi belajar yang digunakan, antara lain :
- Morfologi sel bakteri
- Cara hidup bakteri
- Struktur bakteri
- Pengelompokkan bakteri
- Reproduksi bakteri
- Ciri-ciri arkaebakteri
- Pengelompokkan arkaebakteri
- Peranan bakteri dalam kehidupan manusia
E. Metode Pembelajaran
- Pendekatan pembelajaran
: Scientific Approach
- Metode Pembelajaran
: Tanya jawab, diskusi, praktikum,
penugasan
- Model pembelajaran
: Discovery learning
Konseptual :
Ciri-ciri, morfologi, struktur, dan reproduksi bakteri dan arkaebakteria
Faktual :
Peranan bakteri dalam kehidupan manusia
Prosedural :
Melakukan pengamatan koloni bakteri dengan dan tanpa mikroskop
F. Media Pembelajaran
1. Media
- Gambar dan video mengenai monera
- Slide presentasi (powerpoint)
- LKS, worksheet
2. Alat dan Bahan
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-

Whiteboard
Alat tulis
LCD dan viewer
Kelas dan laboratorium biologi

G. Sumber Belajar
- Buku Biologi Kelas X
1. Ernawati, dkk. 2014. Biologi Bidang Keahlian Kesehatan untuk
SMA/MA kelas X. Jakarta : Erlangga
2. Aryulina, D., Muslim, C., Manaf, S. 2010. Biology 1A. Jakarta :
Esis
- Situs web resmi yang relevan dan terpercaya
H. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan ke-1
N
Kegiatan
o
1 Pendahuluan
.

Sintak
Orientasi

Apersepsi

Motivasi

Pemberian
acuan

Deskripsi Kegiatan
 Membuka dengan salam kemudian
mempersilakan siswa untuk berdoa
sesuai keyakinan masing-masing.
 Memeriksa kehadiran siswa sehingga
dapat menjembatani sikap disiplin
 Guru mengingatkan siswa mengenai
materi sebelumnya dengan bertanya,
“masih ingatkah kalian dengan virus
penyebab penyakit yang ada dimateri
sebelumnya?”
 Guru menunjukkan gambar dalam
slide presentasi sehingga siswa
mampu menggambarkan secara
pribadi tentang mikroba yang tidak
terlihat secara kasat mata namun
sehari-hari memengaruhi kehidupan
manusia.
 Guru memberitahukan materi ajar
yang akan dibahas pada pertemuan
terkait
 Guru bertanya :
“adakah dari kalian yang pernah
berjerawat atau mengalami beruntusan
pada kulit?”
“menurut kalian, apa yang

Alokasi
waktu
10
menit
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N
o

Kegiatan

Inti

Sintak

Stimulation

2

Problem
Statement

Data
collecting

Data
processing

Verification

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
waktu

menyebabkan kalian gatal dan
beruntusan?”
 Guru membagi kelas dalam kelompok.
Setiap kelompok terdiri atas 5 hingga
6 orang
 Guru membagi LKS dan menerangkan
kepada siswa sehingga siswa
mengetahui langkah-langkah yang
harus dilakukan untuk memahami ciri
bakteri dan perbedaannya dengan
arkaebakteria.
 Guru menampilkan video representatif 25
menit
yang dapat memacu siswa melihat
adanya ciri-ciri khusus yang dapat
diidentifikasi sebagai ciri bakteri
 Siswa diberi pertanyaan agar dapat
mengidentifikasi ciri-ciri yang
menandai karakter bakteri seperti :
“Setelah melihat video, kira-kira
bagaimana ukuran tubuh bakteri?”
“Bagaimana dengan bagian tubuhnya?
Apakah sama dengan virus?”
 Guru memberi instruksi sehingga
siswa dapat berfokus untuk mengisi
LKS 1 yang telah dibagikan.
Pertanyaan pada LKS 1 mengacu pada
adanya perbedaan ciri bakteri dan
arkaebakteria.
 Dalam kelompok, siswa
mengumpulkan pendapat dari masingmasing anggota mengenai jawabanjawaban terkait LKS 1. Jawaban yang
ditulis merupakan hasil dari diskusi
dalam kelompok.
 Siswa diminta untuk mendiskusikan
tentang karakteristik bakteri sesuai
hasil jawaban kelompok. Kelompok
siswa mengidentifikasi perbedaan
karakteristik bakteri dan arkaebakteri.
 Siswa diminta untuk maju dan
menjelaskan secara singkat jawaban
LKS masing-masing kelompok dan
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N
o

Kegiatan

Sintak

Generalization

Deskripsi Kegiatan
guru memberi tanggapan terhadap
jawaban tersebut sehingga penalaran
siswa dapat dicocokkan dengan
kebenaran jawabannya
 Siswa menyimpulkan hasil diskusi
pada jam pelajaran terkait.

10
menit

Penutup
3

Alokasi
waktu

Siswa :
 Membuat rangkuman berupa poin-poin
penting yang didapat dari kegiatan
belajar
 Mencatat sumber belajar lain yang
dapat digunakan untuk materi
pertemuan selanjutnya
Guru :
 Memberi apresisasi atas partisipasi
siswa dalam kegiatan belajar.
 Memeriksa pekerjaan siswa dan
memberi koreksi pada jawabanjawabannya.

Pertemuan 2 dan 3
No

Kegiatan
Pendahuluan

Sintak
Orientasi

1

Apersepsi

Deskripsi Kegiatan
 Guru membuka dengan salam
kemudian mempersilakan siswa
untuk berdoa sesuai keyakinan
masing-masing.
 Guru memeriksa kehadiran siswa
sehingga dapat menjembatani sikap
disiplin
 Guru bertanya, “Masih ingat bahwa
bakteri berukuran sangat kecil?”
Kemudian guru menambahkan
pertanyaan yang mengacu pada
pemahaman awal siswa, seperti:
“selain itu, kira-kira apakah bentuk
bakteri sama satu dengan yang
lain?”

Alokasi
waktu
10
menit

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
59

No

Kegiatan

Sintak

Motivasi

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
waktu

 Guru menampilkan gambar dalam
slide presentasi :
Kemudian, guru berinteraksi dengan
siswa untuk memacu tanggapan
siswa mengenai bentuk, cara
mendapatkan oksigen, dan cara
makan yang dapat terjadi bakteri.
Pertanyaan singkat dapat diajukan,
seperti :
“apakah bakteri makan dengan cara
mencerna seperti pada manusia?
Bagaimana cara bakteri makan?
Apakah seluruh bakteri juga
membutuhkan oksigen seperti
halnya kita?”

Pemberian
acuan

Inti

Stimulation

Problem
Statement

 Guru memberitahukan materi ajar di
jam pelajaran terkait.
 Guru memberitahukan contoh
sumber pustaka yang dapat
digunakan untuk membantu
pembelajaran pada hari itu, baik
website maupun buku cetak.
 Guru membagi kelas kedalam
kelompok, masing-masing 5 sampai
6 orang
25
 Guru menampilkan gambar bakteri
yang terdiri dari beragam bentuk dan menit
memberikan video tentang cara
bakteri mendapatkan makanan,
kemudian menunjuk beberapa siswa
untuk memberi tanggapan tentang
bentuk bakteri, maupun cara bakteri
makan,
 Guru memberi siswa sebuah
ilustrasi, dimana terdapat gambar
bakteri E.coli dan S.aureus. siswa
diminta untuk mencari tahu sifatsifat menonjol yang dimiliki bakteri
tersebut. Guru kemudian bertanya,
“Adakah perbedaan dari keduanya
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No

Kegiatan

Sintak
Data
collecting

Data
processing

Verification

Generalization

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
waktu

dari segi cara mencari makan?”
 Siswa mencari tahu dengan cara
mendiskusikan pendapat mereka
dalam kelompok dengan sumber dari
buku maupun internet.
 Siswa dipersilakan untuk
menganalisis jawaban-jawaban yang
paling tepat dalam kelompok.
Jawaban-jawaban mengacu pada
pertanyaan dalam LKS 2.
 Kelompok siswa secara acak diminta
maju untuk menjelaskan jawaban
dari 1 hingga 2 pertanyaan dalam
LKS kemudian ditanggapi oleh
kelompok lain dan guru
 Siswa dalam kelompok diminta
menyimpulkan hasil diskusi dan
presentasi yang dilakukan.
10
menit

Penutup
Siswa :
 Membuat rangkuman berupa poinpoin penting yang didapat dari
kegiatan belajar
 Mencatat sumber belajar lain yang
dapat digunakan untuk materi
pertemuan selanjutnya
Guru :
 Memberi apresisasi atas partisipasi
siswa dalam kegiatan belajar.
 Memeriksa pekerjaan siswa dan
memberi koreksi pada jawabanjawabannya.

Pertemuan 4
No

Kegiatan
Pendahuluan

1

Sintak
Orientasi

Deskripsi Kegiatan
 Guru membuka dengan salam
kemudian mempersilakan siswa
untuk berdoa sesuai keyakinan
masing-masing.

Alokasi
waktu
10
menit
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No

Kegiatan

Sintak

Apersepsi

Motivasi

Pemberian
acuan

Inti

Stimulation

Deskripsi Kegiatan
 Guru memeriksa kehadiran siswa
sehingga dapat menjembatani sikap
disiplin
 Guru bertanya, “dari pertemuan
sebelumnya, masih ingatkah kalian
dengan bentuk bakteri yang
beragam?”
 Guru menampilkan gambar dalam
slide presentasi mengenai berbagai
bentuk dari beberapa jenis bakteri.
 Kemudian, guru berinteraksi dengan
siswa untuk memacu rasa percaya
diri siswa dalam berkegiatan di
laboratorium di hari tersebut.
Pertanyaan singkat dapat diajukan,
seperti :
“pernahkah kalian mengamati
bentuk bakteri secara langsung?”
“bagaimana kita dapat mengamati
bentuk bakteri ?”
 Guru memberitahukan materi yang
akan dipelajari di jam pelajaran
terkait.
 Guru memberitahukan contoh
sumber pustaka yang dapat
digunakan untuk membantu
pembelajaran pada hari itu, baik
website maupun buku cetak.
 Guru membagi kelas kedalam
kelompok, masing-masing 5 sampai
6 orang kemudian mempersilakan
siswa untuk duduk menurut
kelompok dan mengambil worksheet
untuk masing-masing kelompok
 Guru meminta siswa untuk
mengambil mikroskop untuk
masing-masing kelompok dan
meminta siswa untuk memerhatikan
urutan kerja pada worksheet.
 Siswa mengamati koloni bakteri
dengan mikroskop sesuai urutan
kerja pada worksheet dan mencatat
ciri-ciri yang terlihat.

Alokasi
waktu

25
menit
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No

Kegiatan

Sintak
Problem
Statement

Data
collecting

Data
processing

Verification

Generalization

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
waktu

 Siswa melakukan pewarnaan negatif
untuk melihat bentuk bakteri
 Sembari siswa melakukan
pengamatan, guru berkeliling dan
bertanya tentang bagaimana
kenampakan bakteri yang diamati,
bagaimana bentuk bakteri dan
bagaimana morfologi koloninya
secara kasat mata maupun
mikroskopis.
 Masing-masing kelompok siswa
mencatat ciri yang terlihat dari
pengamatan bakteri baik secara kasat
mata maupun mikroskopis kemudian
mengisi worksheet yang disediakan.
 Masing-masing kelompok siswa
mendiskusikan jawaban-jawaban
sebagai hasil analisis singkat sesuai
pertanyaan pada worksheet.
 Masing-masing kelompok siswa
mempresentasikan hasil pengamatan
dan jawaban worksheet sehingga
dapat saling melengkapi
pengetahuan antara 1 kelompok
dengan yang lain
 Siswa menyimpulkan hasil diskusi
dan presentasi yang telah berjalan
dalam kelas didampingi oleh guru.

Penutup
Siswa :
 Membuat rangkuman berupa poinpoin penting yang didapat dari
kegiatan belajar
 Mencatat sumber belajar lain yang
dapat digunakan untuk materi
pertemuan selanjutnya
Guru :
 Memberi apresisasi atas partisipasi
siswa dalam kegiatan belajar.
 Memeriksa pekerjaan siswa dan

10
menit
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No

Kegiatan

Sintak

Deskripsi Kegiatan

Alokasi
waktu

memberi koreksi pada jawabanjawabannya.

I. Teknik Penilaian
Aspek : psikomotorik, kognitif, dan afektif (terlampir)
Kriteria penilaian
1. Test lisan
2. Portofolio (LKS)
3. Worksheet
Lampiran :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lembar Kerja Siswa (LKS) 1 untuk pertemuan 1
Instrumen penilaian kognitif (LKS) pertemuan 1
Instrumen penilaian afektif (Lembar penilaian observasi) pertemuan 1
Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk pertemuan 2
Instrumen penilaian psikomotor (penilaian presentasi) pertemuan 2 dan
3
Instrumen penilaian afektif (lembar penilaian observasi) pertemuan 2
dan 3
Worksheet untuk pertemuan 4
Intrumen penilaian kognitif (worksheet) pertemuan 4
Instrumen penilaian psikomotor untuk pertemuan 4
Yogyakarta, 19 Juli 2018
Mengetahui,

Mengetahui,

Kepala Sekolah SMA

Guru Mata Pelajaran

(__________________)

Vinsensia P. D. N. Sekar
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Lampiran 3
LEMBAR KERJA SISWA I
A. Judul

: Bakteri dalam kehidupan sehari-hari

B. Tujuan

:



Menjelaskan karakterisitik bakteri



Mampu menentukan ciri-ciri bakteri



Mampu menyebutkan struktur bakteri



Mampu membedakan bakteri dan arkaebakteria

C. Pertanyaan
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas !
1. Dari penjelasan di pertemuan pertama, apa saja ciri-ciri bakteri ? (minimal
5)
2. Jelaskan perbedaan antara Eubacteria dan Archaebacteria !
3. Buatlah gambar struktur sel bakteri dan beri keterangan pada bagianbagian selnya !
4. Staphylococcus adalah salah satu jenis bakteri yang merugikan bagi
manusia. Staphylococcus dapat menyebabkan penyakit pada manusia.
Bagaimana mekanisme Staphylococcus dalam menginfeksi manusia ?
bagaimana kaitan antara fungsi dan struktur selnya ?
5. Apa yang membedakan struktur bakteri Gram positif dan Gram negatif ?
D. Hasil Diskusi
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.............

E. Kesimpulan
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.................................................................................

Kelompok :
1…………………………..
2…………………………..
3…………………………..
4…………………………..
5…………………………..
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LEMBAR KERJA SISWA II
A. Judul

: Bakteri dalam kehidupan sehari-hari

B. Tujuan

:

1. Mampu mengelompokkan bakteri berdasarkan
memperoleh makanan, dan kebutuhan oksigen
2. Mampu menjelaskan cara reproduksi bakteri
3. Membuat rangkuman tentang reproduksi bakteri

bentuk,

cara

C. Studi Kasus
Banyak jenis bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada kulit.
Sebagian besar kasus disebabkan oleh Staphylococcus aureus. S. aureus
dikenal mengakibatkan infeksi pada saluran pernafasan. Namun, infeksi
akibat bakteri S. aureus dapat dilakukan pencegahan dengan pola hidup
sehat seperti menanamkan kebiasaan cuci tangan, menutup kulit yang
terluka dengan perban, dan lain sebagainya. Bagaimana S. aureus
berkembangbiak sehingga dapat menyebabkan infeksi pada manusia ?
Bagaimana cara memperoleh makanan dan sumber oksigen selama masa
perkembanganya ? Bagaimana S. aureus bereproduksi sehingga dapat
berkembangbiak dan menyebabkan infeksi ?
D. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat !
1. Setelah kalian menganalisis studi kasus diatas, carilah :
a. bentuk-bentuk lain dari bakteri
b. cara lain bakteri memperoleh makanan dan oksigen
2. Buatlah tabel yang membedakan masing-masing aspek yang telah
kalian temukan dari nomor 1 !

E. Hasil Diskusi
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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........................................................................................................................
................................................................................................................

F. Kesimpulan
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.................................................................................

Kelompok/Kelas :
1…………………………..
2…………………………..
3…………………………..
4…………………………..
5…………………………..
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Worksheet
Bagaimana Bentukku di bawah Mikroskop ?
A. Tujuan :
Mampu membuat laporan pengamatan bakteri dengan dan tanpa mikroskop
B. Alat dan Bahan :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
C. Cara kerja :
1. Catatlah alat dan bahan yang digunakan pada lembar worksheet.
2. Gunakan jas laboratorium, sarung tangan, dan masker dengan benar.
3. Persiapkan mikroskop di area dengan cukup cahaya. Atur diafragma
hingga cahaya mencukupi dan lensa terposisi pada perbesaran terkecil
4. Lakukan pengamatan terhadap koloni bakteri yang telah disediakan.
Pengamatan awal dilakukan tanpa mikroskop. Koloni dilihat berdasarkan
warna, bentuk, dan morfologi yang dapat dicatat.
5. Lakukan pewarnaan negatif dengan langkah awal membersihkan kaca
benda dengan alkohol.
6. Tetesi larutan berisi bakteri ke atas kaca benda. Lewatkan kaca di atas api
untuk memfiksasi.
7. Tetesi bagian yang terdapat larutan berisi bakteri di atas kaca benda
kemudian ratakan dengan tusuk gigi. Buat apusan kemudian biarkan
kering. Tetesi dengan minyak emersi.
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8. Amati dengan mikroskop dari perbesaran paling kecil.
D. Hasil pengamatan
Morfologi kasat mata koloni bakteri :

Morfologi di bawah mikroskop
Perbesaran : ...................x.................
Keterangan :
1.
2.
3.
4.
5.

Bentuk sel bakteri :
Nama ilmiah bakteri :
Karakteristik bakteri :
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Nama (kelompok) :
1.
2.
3.
4.
5.
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Lampiran 4
Instrumen Penilaian
(pertemuan 1)
Lampiran Penilaian Sikap : Tanggung jawab, peduli, dan kerja sama
Penilaian Teman: Digunakan untuk menilai peserta didik dalam hal tanggung
jawab dalam melaksanakan tugas, peduli, dan kerja sama dalam kelompok.
Lembar Penilaian Teman:
No.

Pernyataan

1.
2.

Mau menerima pendapat teman lain dalam kelompok
Mau bekerjasama dan tidak mengutamakan diri sendiri saat
menerima jawaban teman dalam kelompok
Mengutarakan pendapat dengan sopan
Membantu teman lain yang kesulitan memahami

3.
4.

Ya

Hasil Penilaian Antar-peserta didik(teman)
No. Nama
Skor Pernyataan No.
1
2
3
4
dst
1.
2.
Skor maksimal
Nilai Sikap
KRITERIA

Juml
Skor

Nilai
Sikap

= Jumlah pertanyaan
= (Jumlah skor:skor maks) x 4
RENTANG SKOR

Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)

3.66 – 4.00
2.66 – 3.65
1.66 – 2.65
< 1.66

Tidak

Kriteria
SB/B/C/K
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Lampiran penilaian psikomotorik
No.
1.

Aspek yang Dinilai
Menggunakan

Skor

Keterangan

1

Tidak dapat mengoperasikan mikroskop cahaya

mikroskop cahaya

saat pengamatan.
2

Mengoperasikan

mikroskop

cahaya

saat

pengamatan dengan dibantu oleh guru.
3

Mengoperasikan

mikroskop

cahaya

saat

pengamatan dengan bantuan teman kelompok.
4

Mengoperasikan

mikroskop

cahaya

saat

pengamatan secara mandiri.
2.

Mengamati

objek

1

(bakteri).

Mengamati objek langsung pada perbesaran tinggi
dan objek tidak fokus.

2

Mengamati objek langsung pada perbesaran tinggi
dan objek fokus.

3

Mengamati objek pada perbesaran rendah dahulu
dan objek tidak fokus.

4

Mengamati objek pada perbesaran rendah dahulu
dan objek fokus.

3.

Melakukan

1

Tidak melakukan pewarnaan secara mandiri

pewarnaan

terhadap

2

Melakukan pewarnaan dengan bantuan guru

bakteri

sebelum

3

Melakukan pewarnaan dengan bantuan guru secara

pengamatan

teliti dan rapi
4

Melakukan pewarnaan secara mandiri dengan teliti
dan rapi

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
73

Kriteria
penilaian

Skor

Sangat Baik

4

Baik

3

Cukup baik

2

Kurang

1

Kotak penilaian
Nomor
Skor yang diperoleh
1
2
3
Total
Skor Maksimal : 12
NILAI = Skor yang diperoleh x 100
Skor maksimal
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Lampiran 6
Dokumentasi Penelitian

Keterangan :
A : hasil maserasi bubuk kayu secang (Caesalpinia sappan L.)
setelah dipisahkan dari endapannya
B : ekstrak kayu secang (Caesalpinia sappan L.) setelah
dipisahkan dari ethanol menggunakan waterbath.
C

D

Keterangan :
C : Kayu secang yang telah dipotong dan disimpan selama 1 tahun
D : Penjemuran kayu secang yang menampakkan warna kayu
menjadi lebih merah

