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ABSTRAK
Lidah buaya mengandung kompenen senyawa, salah
satunya yaitu Anthroquinone Senyawa ini berperan
sebagai pencahar, zat antimikroba sehingga mampu
mengahambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus
aureus. Staphylococcus aureus diketahui bakteri yang
dapat menyebabkan Penyakit kulit ditandai dengan
peradangan lokal yang parah dan biasanya dengan
pembentukan nanah (pus). Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui apakah konsentrasi ekstrak getah lidah
buaya
dapat
menghambat
aktivitas
bakteri
Staphylococcus aureus. Penelitian ini mengunakan
metode experimental research. Subjek penelitian adalah
bakteri Staphylococcus aureus. Rancangan dalam
penelitian ini dengan membuat larutan getah lidah
buaya dengan konsentrasi 30%, 60%, 90% dan
incubation 1 x 24 jam pada suhu kamar, kemudian
membuat
suspensi
bakteri
Staphylococcus
aureus.setelah perlakuan, dilakukan incubation selama
1 x 24 jam di dalam incubator, hasilnya dilakukan
pengamatan dan pengukuran terhadap diameter area
daya hambat (zona bening) pertumbuhan bakteri
Staphylococcus aureus. Data dianalisis menggunakan
metode Uji Anova one way dan uji lanjutan Bonferoni.
Berdasarkan hasil penelitian seiring peningkatan
konsentrasi getah lidah buaya maka diameter zona
bening yang terbentuk juga semakin luas. Terdapat
perbedaan signifikasi rata – rata pada kosentrasi daya
hambat yang di uji dengan nilai P value 0.00 (P value
< 0.05).
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Pendahuluan
Penggunaan senyawa tanaman untuk mengobati penyakit merupakan praktek
kuno di sebagian besar dunia, terutama di negara-negara berkembang. Menurut Worid
Health Organization (WHO) 80% penduduk dunia masih menggunakan tanaman obat
untuk pemeliharaan kesehatan (Muzafar, Abdul Rashid, MK, & Irshad, 2012).
Pengobatan dengan menggunakan bahan alami bertujuan mencari anti mikroba baru
untuk mengurangi resistensi terhadap antibiotik. (Moghaddam et al., 2010) menyatakan
bahwa resistensi multiobat merupakan masalah medis yang dihadapi di seluruh dunia.
Untuk mengatasinya diperlukan anti mikroba baru dari sumber daya alam. Anti mikroba
alami diketahui dapat berasal dari tumbuhan, hewan atau mikroorganisme (Kuete et al.,
2011).
Lidah buaya (Aloe vera) merupakan tanaman yang telah lama digunakan untuk
pengobatan. Secara tradisional lidah buaya telah digunakan sebagai obat secara
tersendiri atau dicampur dengan bahan lain. Masyarakat menggunakan lidah buaya
untuk mengobati bisul, borok, dan infeksi kulit lainnya. kandungan saponin dan
anthaquinone diketahui merupakan bahan dasar obat yang bersifat sebagai antibiotik
dan penghilang rasa sakit (Sulistiawati & Nuraini, 2011). Lidah buaya juga memiliki
anti inflamasi dan anti bakteri yang dapat membantu penyembuhan luka jaringan
nekrotik. Daun lidah buaya mengandung anthroquinone yang merupakan senyawa
fenolik dan ditemukan dalam getah. Senyawa ini berperan sebagai pencahar, zat
antimikroba dan memiliki efek analgesik yang kuat. Selain itu daun lidah buaya juga
mengandung campesterol, sitosterol dan lupeol. Senyawa ini berperan sebagai
antiinflamasi dan antibakteri (Thiruppathi, Ramasubramanian, Sivakumar, & Arasu,
2010).
Infeksi piogenik merupakan infeksi yang ditandai dengan terjadinya peradangan
lokal yang parah dan biasanya dengan pembentukan nanah (pus). Infeksi piogenik
dikarenakan adanya invasi dan multiplikasi mikroorganisme patogen di jaringan
sehingga mengakibatkan luka pada jaringan dan berlanjut menjadi penyakit, melalui
berbagai mekanisme seluler dan umumnya disebabkan oleh salah satu kuman piogenik
(Singh et al., 2013). Kelompok bakteri piogenik terdiri dari banyak spesies yang
tersebar luas di tubuh manusia. Antara lain Staphylococcus aureus, Staphylococcus
eppidemidis, Streptococcus pyogennes, Eschercia coli, Streptococcus pneumonia,
Klebsiella pneumonia, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa , Neisseria
gonorrhoeae dan lain-lain (Efstratiou, 1989).
Staphylococcus aureus merupakan bakteri penyebab terjadinya berbagai infeksi
epidermal seperti piogenik, lesi supuratif, bisul, infeksi pneumonia dan luka. Pada
penelitian sebelumnya tentang daya hambat getah lidah buaya (Aloe vera) telah diujikan
terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutan menggunakan percobaan dengan
konsentrasi 50% , 75% berhasil menghambat bakteri Streptococcus mutan (Ayu,
Sadimin, Sariyem, & Nugraheni, 2015). Mengingat banyaknya potensi dan kandungan
yang dimiliki lidah buaya (Aloe vera) perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui
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apakah ekstrak getah lidah buaya (Aloe vera) dapat menghambat pertumbuhan bakteri
Staphylococcus aureus.
Metode Penelitian
Penelitian ini termasuk jenis penelitian experimental research yang bertujuan
untuk mengetahui daya hambat getah lidah buaya (Aloe vera) terhadap pertumbuhan
bakteri Staphylococcus aureus. Populasi dan sampel adalah inokulasi bakteri
Staphylococcus aureus dan ekstrak getah lidah buaya (Aloe vera Var.chinensis).
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan.
Konsentrasi ekstrak getah lidah buaya yang digunakan yaitu; 30%, 60% dan 90% (3X
pengulangan), kontrol Negatif (Aquadest) dan Kontrol Positif (Amoxilin).
Ektrak lidah buaya
Dibuat dengan cara memotong bagian daging lidah buaya lalu diambil getahnya.
Getah lidah buaya lalu diekstrak dan dibuat beberapa konnsentrasi dengan penambahan
akuades. Ekstrak lidah buaya 30% (30 gr /100 ml (aquades) = 30 gr getah lidah buaya),
ektrak lidah buaya 60% (60 gr / 100 ml = 60 gr getah lidah buaya) dan ektrak lidah
buaya 90% (90/100 (aquades) = 90 gr getah lidah buaya) . selanjutnya dihomogenkan,
dan incubasi selama 1 x 24 jam pada suhu kamar. Lalu Pipet larutan induk sebanyak 5
ml, masukan dalam tabung reaksi dan ditutup dengan kapas, lalu sterilkan dalam
autoclave pada suhu 121oC selama 15 menit.
Pembuatan Media MHA
Serbuk media MHA ditimbang sebanyak 7,50 g dan dimasukan ke dalam gelas
kimia 500 ml. Kemudian ditambahkan akuades sebanyak 250 ml.Selanjutnya media
dipanaskan hingga larut. Kemudian media disterilkan dalam autoclave
selama 15 menit.
Pembuatan Larutan Mac Farland
Dipipet 0,5 ml larutan Barium Klorida 1 %, masukan dalam tabung
reaksi.
Tambahkan 9,95 ml larutan Asam Sulfat 1%, homogenkan, lalu tutup dengan kapas.
Sterilkan dalam autoclaf pada suhu 121oC selama 15 menit.
Pembuatan Suspense Bakteri
Suspensi bakteri diperoleh dengan mengambil satu ose koloni bakteri dari biakan
murni (inokulasi), Kemudian di suspensikan dalam larutan NaCl 0,9%, sampai
diperoleh kekeruhan yang sama dengan standar Mac Farland 0,5 (0,05 ml BaCl2 1%
dengan 9,95 ml H2SO4 1%).
Pembuatan Kertas Cakram
Cakram dibuat dari kertas Whatman no 42 lapis 3 dan kemudian dengan pelobang
kertas sebanyak yang dibutuhkan dengan diameter sebesar 4 mm, dan di sterilkan
dengan oven pada suhu 180oC selama 1 jam.
Penanaman Bakteri
Penanaman bakteri dilakukan berdasarkan metode spread plate. Suspense bakteri
Staphylococcus aureus yang telah sesuai standart kekeruhan diswab menggunakan
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kapas lidi steril kemudian diratakan pada permukaan agar menggunakan kapas lidi
steril, Area agar dibagi menjadi lima bagian.
Uji Sensitifitas/Daya Hambat
Uji sensitivitas ini menggunakan metode quasi eksperimen (Rahmawati, 2014).
Letakkan blank disc yang sudah direndam dengan ekstrak lidah buaya berbagai
konsentrasi (30%,60%,90%) selama 1 X 24 jam pada media biakan.Letakkan blank disc
tanpa perlakuan sebagai control negatif. Letakkan blank disc yang direndam dengan
antibiotic Amoxilin, sebagai control positif. Kemudian diinkubasi selama 1 x 24 jam
dengan suhu
(zona bening) menggunakan penggaris
(mm).
Hasil dan Pembahasan
Penelitian yang telah dilakukan untuk menguji adanya pengaruh getah lidah buaya
terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus menunjukkan hasil bahwa
terdapat efektifitas daya hambat dari beberapa konsentrasi yang di uji.
Efektifitas daya hambat di ukur dengan menentukan panjang diameter daya
hambat dari sisi-sisi diagonal, vertical dan horizontal pada daerah terang (clear zone)
dengan 3 kali ulangan pengukuran. Hasil penelitian dari getah lidah buaya yang
dibedakan kadar konsentrasi menunjukkan hasil yang berbeda. Daya hambat yang
paling besar terjadi pada getah lidah buaya dengan konsentrasi 90% yaitu dengan ratarata 19,40mm. Kemudian konsentrasi 60% dan 30% (Gambar 1). Hasilnya juga
menurun daya hambatnya yaitu dengan rata-rata 15,25mm dan 10,23mm.
Untuk melihat seberapa besar pengaruh daya hambat pada tiap konsentrasi yang
diuji terlihat, dilakukan analisa uji Anova one way (SPSS 22). Hasil uji normalitas data
menunjukkan hasil P value > 0.05 artinya data terdistribusi normal (Tabel. 1).

Gambar 1. Ukuran rata-rata zona bening yang terbentuk pada media dengan
berbagai konsentrasi.
Keterangan;A= konsentrasi 30%, B= konsentrasi 60%, C=konsentrasi 90%
Tabel 1. Uji Normalitas Pada Konsentrasi Daya Hambat Getah Lidah Buaya
Tests of Normality
Shapiro-Wilk
Persen Statistic Df Sig.
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Hasil
30%
.964
Penngukuran
60%
.848
Daya Hambat
90%
.958
(mm)
a. Lilliefors Significance Correction

3
3

0.637
0.235

3

0.606

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai P value > 0,05 disimpulkan bahwa varibel
daya hambat berdistribusi normal. Sedangkan pada uji homogenitas menunjukkan nilai
P value > 0.05 (Tabel.2) yang artinya data homogen.
Tabel 2. Uji Homogenitas Pada Konsentrasi Daya Hambat Getah Lidah Buaya

Test of Homogeneity of Variances
Hasil Pengukuran Daya Hambat (mm)
Levene Statistic
df1
df2
Sig.
.655
2
6

.553

Hasil uji Anova one way menunjukkan hasil P value 0.00 (P<0.05) hasil tersebut
mengindikasikan ada perbedaan bermakna dari rata – rata konsentrasi yang di uji pada
daya hambat getah lidah buaya terhadap bakteri Staphylococcus aureus (Tabel 3).
Tabel 3. Hasil pengkuran dengan one way annova
ANOVA
Hasil Pengukuran Daya Hambat (mm)
Sum of
Squares
Between Groups
126.512
Within Groups
3.989
Total
130.501

Df
2
6
8

Mean
Square
63.256
.665

F
95.150

Sig.
.000

Untuk mengetahui perbedaan signifikasi daya hambat tiap konsentrasi dilakukan
uji lanjutan Bonferoni (Tabel 4). hasil uji Bonferoni menunjukkan perbedaan hasil
Konsentrasi 30 % dengan 60 % = sig 0.001, 30 % dengan 90 % = sig 0.000 dan 60 %
dengan 90 % = sig 0.002 begitu juga sebaliknya, jadi nilai signifikannya dari semua
konsentrasi P value < 0,05 maka dapat disimpulkan daya hambat antara 30% , 60% dan
90% tidak sama sehingga perbedaan rata – rata daya hambat secara deskriptif daya
hambat tersebut signifikan.
Tabel 4. Hasil Pengukuran Daya Hambat Lidah Buaya Dengan Uji Bonferoni
(I) Persen
30%

44

(J) Persen
60%
90%

Mean
Difference (I-J)
-5.02000*
-9.17000*

95% Confidence Interval
Lower Bound Upper Bound
Sig.
.001
-7.0627
-2.9773
.000
-11.2127
-7.1273
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60%
90%

30%
90%
30%
60%

5.02000*
-4.15000*
9.17000*
4.15000*

.001
.002
.000
.002

2.9773
-6.1927
7.1273
2.1073

7.0627
-2.1073
11.2127
6.1927

Ekstrak lidah buaya dengan konsentrasi 30%, 60% dan 90% menunjukkan
adanya aktivitas daya hambat terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Hal
tersebut dsebabkan juga karena terdapatnya kandungan komponen aktif di dalam lidah
buaya (Saeed et al., 2003). Senyawa antroquinone diketahui berfungsi sebagai
antibakteri. Anthroquinone merupakan senyawa fenolik yang ditemukan dalam getah
(Thiruppathi et al., 2010). Anthroquinone yang terdapat pada lidah buaya bekerja
seperti tetrasiklin yaitu menghambat sintesis protein bakteri sehingga bakteri tidak dapat
tumbuh pada media yang mengandung ekstrak lidah buaya (Pandey & Mishra, 2010).
Kandungan saponin lidah buaya juga bersifat antibakteri (Sulistiawati & Nuraini, 2011).
Saponin bekerja sebagai antibakteri dengan mengganggu stabilitas membran sel
sehingga menyebabkan sel bakteri lisis, yang mengakibatkan kerusakan membran sel
dan menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari dalam sel bakteri
(Darsana, Besung, & Mahatmi, 2012).
Penelitian sebelumnya membuktikan ekstrak getah lidah buaya dapat menghambat
pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans dengan konsentrasi 50 %, 75 %, 100 %
(Ayu et al., 2015). Interaksi ektrak daun lidah buaya (Aloe vera L.) dan daun jambu biji
(Psidium guajava L.) dapat menghambat pertumbuhan bakteri Shigella dysentrie
dengan konsetrasi 75 % secara in vitro (Aswarita, 2013).
Kesimpulan
Getah lidah buaya yang dibuat dengan konsentrasi 30%, 60%, 90% diketahui
dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus. Terdapat perbedaan
pengaruh yang signifikan pada konsentrasi daya hambat getah lidah buaya terhadap
pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus
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