
BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Dasar Pemikiran 

Sambiloto (Andrographis paniculata Nees) merupakan salah satu 

tanaman yang dapat tumbuh subur dan sering digunakan dalam pengobatan 

tradisional karena  memiliki khasiat sangat baik bagi tubuh manusia, serta 

kandungan-kandungan yang terdapat pada tanaman tersebut. Salah satu 

manfaat dari tanaman sambiloto (Andrographis Paniculata Ness) tersebut 

memiliki efek, yaitu efek antimikroba, 

Tanaman sambiloto (Andrographis paniculata Nees) memiliki 

Senyawa flavonoid yang banyak ditemukan pada bagian akar, tetapi juga dapat 

ditemukan pada bagian daun. Bagian akar dari tanaman sambiloto, 

mengandung senyawa flavonoid berupa polymethoxyflavone andrographine, 

panicoline, alkane, keton, aldehid, kalium, kalsium, natrium, asam 

kersik, monometilwithin, dan apigenin-7,4-dimetil eter, sedangkan Bagian 

batang dan daun dari tanaman sambiloto mengandung senyawa alkane, keton 

dan aldehid. 

Pada penelitian ini akar tanaman sambiloto (Andrographis paniculata 

Nees) direbus kedalam air sebanyak 200 mL, sehingga air rebusannya dapat 

diperoleh dan dibuat konsentrasi 20%, 40%, 60% dan 100% lalu dilakukan 

pengujian daya hambat rebusan akar tanaman sambiloto (Andrographis 

paniculata Nees)  terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus dengan 

metode Difusi Agar (Disc Diffusion Method) atau kyrbi-Bauer. Hasil yang 

diperoleh akan dibandingkan dengan kontrol positif . Untuk daerah zona 

hambat di kelompokan menjadi tiga kategori yaitu zona hambat resisten (zona 

hambat ≤ 12 mm), intermediate (zona hambat antara 13-17 mm), sensitifitas 

(zona hambat antara ≥ 18 mm), sehingga dapat disimpulkan apakah rebusan 

akar sambiloto (Andrographis paniculata Nees) efektif dalam menghambat 

pertumbuhan Staphylococcus aureus atau tidak. 



B. Bagan Kerangka Pikir 
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C. Variable Penelitian 

1. Variabel bebas  (Independent Variabel) adalah akar tanaman sambiloto 

(Andrographis paniculata Nees) 

2. Variabel terikat (Dependent Variabel) adalah zona hambat terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Definisi Operasional 

a. Rebusan akar tanaman sambiloto (Andrographis paniculata Nees) 

adalah rebusan akar yang telah ditimbang sebanyak 200 gram lalu di 

keringkan dan di rebus ke dalam air 200 mL  

b. Bakteri Staphylococcus aureus yang digunakan adalah biakan murni 

yang diremajakan dan diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi  

Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kendari. 

c. Zona hambat adalah merupakan tempat dimana bakteri terhambat 

pertumbuhannya akibat antibakteri atau antimikroba, ditandai zona 

bening yang dapat diukur dengan menggunakan mistar dengan satuan 

millimeter (mm), Pengukuran zona hambat ini dilakukan dengan cara 

mengambil garis horizontal pada zona bening di sekitar paper disc 

d. Media yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus adalah media Nutrient Agar (NA) yang di inkubasi dengan suhu 

370C  selama 1x24 jam 

2. Kriteria Objektif 

a. Efek rebusan akar tanaman sambiloto (Andrographis paniculata Nees) 

terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus 

Dikatakan Efektif apabila ditandai dengan Terbantuk zona hambat 

didaerah kertas cakram dengan terbentuknya warna bening 

disekelilingnya yang biasa disebut Zona Radikal dan Zona Iradikal . 

Besarnya zona hambat terdiri dari tiga kategori yaitu : 

1). Zona hambat dalam batas resisten   :  < 12 mm 

2). Zona hambat dalam batas intermediate  : 13-17 mm 

3). Zona hambat dalam batas sensitive   :  > 18 mm 



Dikatakan Tidak Efektif apabila Tidak terbentuk zona hambat didaerah kertas 

cakram dengan tidak terbentuknya warna bening 


