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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Dasar Pemikiran 

Daun kersen memiliki kandungan kimia sebagai antibakteri, yaitu 

flavonoid, tannin, dan sapoin. Untuk memperoleh sari, daun kersen 

dihaluskan sebanyak 500 gram menggunakan lumping dan alu. Didapatkan 

sari daun kersen pekat dengan dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan 

dibuatkan beberapa konsentrasi yang berbeda yaitu, 20%, 40%, 60%, 80%, 

100%. Dilakukan pengujian efektivitas daun kersen terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus dengan menggunkan metode paper disk, 1 ose kultur 

murni Staphylococcus aureus yang diencerkan dengan NaCl 0,9% untuk 

ditanam pada media Nutrient Agar (NA). Dalam satu media diberikan 1 

Paperdisk, celupkan Paper disk yang steril kedalam sari daun kersen dengan 

konsentrasi yang telah dibuat dan letakkan kedalam media yang telah dibuat 

sebelumnya ditengah media. 

Hasil akan dibandingkan dengan control positif yaitu amoxicilin 1 gr 

dalam 9 mL dan control negative yaitu aquadest, setelah di inkubasi 1x24 jam 

padasuhu 37°C, maka media NA akan membentuk zona hambat di sekitaran 

Paper disk kecuali pada bagian control negatif, sehingga dapat dikatakan 

bahwa sari daun kersen efektif menghambat bakteri Stapylococcus aureus. 

Dikatakan resisten apabila zona hambat <12 mm, dikatakan intermediet 

apabila zona hambat 13-17 mm, dikatakan sensitive apabila zona hambat >18 

mm. 
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B. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pembuatan Sari Daun 

Kersen 

Pembuatan Media NA 

100 mL 

20% 40% 60% 80% 

Pembuatan Konsentrasi 

Pengukuran Zona 

Hambat 

Efektif Tidak efektif 

Dituang dalam plate 

masing-masing 20 mL 

Di inokulasi bakteri 

Staphylococcus aureus 

Di inkubasi 

Terbentuk Zona 

Hambat 

Tidak Terbentuk 

Zona Hambat 

Resisten Intermediet Sensitive 

100% 

Timbang Daun Kersen 

500Gram 
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C. Variable Penelitian 

Secara konseptual variable-variabel yang diteliti dalam penelitian 

ini terdiri dari variable independent dan variable dependent: 

1. Variable bebas (independent) adalah sari daun kersen 

(muntingiacalabura L.) 

2. Variable terikat (dependent) adalah bakteri Staphylococcus aureus 

D. Definisi OperasionaldanKriteriaObjektif 

1. Definisi Operasional 

a) Daun kersen yang diperoleh dari berbagai tempat di Kota Kendari. 

Daun kersen yang digunakan adalah daun yang sudah tua. 

b) Sari daun kersen yang diperoleh dari hasil perasan daun kersen 

yang di buat dalam beberapa variasi konsentrasi yaitu 20%, 40%, 

60%, 80%, dan 100%. 

c) Staphylococcus aureus yang digunakan sebagai bakteri merupakan 

biakan murni yang diperolah dari Laboratorium Mikrobiologi 

Jurusan Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes 

Kendari.  

2. KriteriaObjektif 

a. Ada daya hambat, jika menunjukkan zona hambat bening di daerah 

paper disk. Dalam mengukur besarnya zona hambat ada 3 kategori 

yaitu 

1. Resisten (zona hambat ≤12 mm)  

2. Intermediet (zona hambat 13-17 mm) 

 3. Sensitifitas (zona hambat ≥ 18 mm) 

b. tidak ada daya hambat, jika tidak menunjukan zona hambat bening 

di daerah paper disk.  
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