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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Tentang Tanaman Mangrove (Avicennia Marina) 

1. Pengertian Mangrove (Avicennia marina) 

  Mangrove (Avicennia marina) disebut juga dengan api-api yaitu 

belukar atau pohon yang tumbuh tegak atau menyebar, ketinggian pohon 

mencapai 30 meter. Memiliki sistem perakaran horizontal yang rumit dan 

berbentuk pensil (atau berbentuk asparagus), akar nafas tegak dengan 

sejumlah lentisel. Kulit kayu halus dengan burik-burik hijau-abu dan 

terkelupas dalam bagian-bagian kecil. Ranting muda dan tangkai daun 

berwarna kuning, tidak berbulu. (Rusila dkk, 2006) 

2. Taksonomi Mangrove (Avicennia marina) 

Taksonomi dari mangrove Avicenia marina menurut  Cronquist  (1981)  

adalah  sebagai berikut :  

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Divisi    : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas       : Magnoliopsida (berkeping dua/dikotil) 

Ordo          : Lamiales 

Famili            : Acanthaceae  

Genus   : Avicennia 

Spesies       : Avicennia marina 

3. Morfologi Mangrove (Avicennia marina) 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1 : Daun Mangrove  (Avicennia marina) 
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A. Akar  Mangrove (Avicennia marina) 

  Akar nafas yang serupa dengan paku yang panjang dan rapat 

seperti pensil yang muncul ke atas lumpur di sekeliling pangkal 

batangnya. Akar percabangan yang tumbuh memiliki jarak yang teratur 

dan secara vertikal dari akar horizontal yang tertanam di dalam tanah 

(Rusila dkk, 2006). 

B. Daun  Mangrove (Avicennia marina) 

  Bagian atas permukaan daun di tutupi bintik-bintik kelenjar 

berbentuk cekung. Bagian bawah daun putih- abu-abu muda. Unit dan 

letak sederhana & berlawanan. Bentuk : elips, bundar memanjang, bulat 

telur terbalik. Ujung : meruncing hingga membundar (Rusila dkk, 2006). 

C. Bunga dan Buah Mangrove (Avicennia marina) 

Avicennia marina memiliki bunga berbentuk seperti trisula, dengan 

bunga bergerombol muncul di ujung tandan, bau menyengat, nektar 

banyak. Letak : di ujung atau ketiak tangkai/tandan bunga. Formasi : 

bulir (2-12 bunga per tandan). Daun mahkota : 4, kuning pucat-jingga 

tua, 5-8mm. Kelopak :5. Benang sari : 4. Buah agak membulat, berwarna 

hijau agak keabu-abuan. Permukaan buah berambut halus (seperti ada 

tepungnya) dan ujung buah agak tajam seperti paruh. ukuran : sekitar 1,5 

x 2,5 cm (Rusila dkk, 2006). 

 

 

 



6 
 

 
 

4. Kandungan Kimia Mangrove (Avicennia marina) 

 Tabel 1 : Kandungan Fitokimia dalam Mangrove Avicennia marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Wibowo dkk, 2009) 

Keterangan : 

 -  : Negatif 

 +  : Positif Lemah 

 ++  : Positif 

 +++  : Positif Kuat 

 ++++  : Positif Kuat Sekali  

 Daun mangrove (Avicennia marina) mengandung senyawa aktif  

yaitu alkaloid, triterpenoid, saponin, tanin, glikosida, dan flavonoid yang 

dapat digunakan sebagai antioksidan, antimikroba, antifungi, dan antibiotik 

(Wibowo dkk. 2009). Handayani (2012) juga telah meneliti kandungan 

metabolit sekunder dari daun dan kulit batang Avicennia marina , hasil 

penelitiannya yaitu kadar flavonoid yang terdapat pada daun sebesar 1,18% 

dan pada kulit batang api-api sebesar 0,67%. Senyawa metabolit yang 

terdapat pada daun Avicennia marina berupa alkaloid, triterpenoid, 

flavonoid, dan tannin. 

A. Flavonoid 

Volk dan wheeler (1988) dalam Prajitno (2007) menjelaskan pada 

senyawa flavonoid dapat merusak membran sitoplasma sehingga 

Jenis Pengujian 

/ Pemeriksaan 

Hasil Pengujian / Pemeriksaan 

Daun Kulit 

Batang 

Batang Getah Akar 

Uji Fitokimia  

- Alkaloid 
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mengakibatkan bocornya metabolit dan menginaktifkan sistem enzim 

bakteri. Keadaan ini memungkinkan terjadinya kematian bakteri. 

Senyawa lain yaitu saponin, dapat merusak membran sitoplasma 

(Robinson 2005 dalam Aulia,2008). Rusaknya ini dapat mengakibatkan 

permeabilitas membran sel berkurang sehingga transport zat ke dalam 

dan luar sel menjadi tidak terkontrol. 

B. Alkaloid 

Alkaloid memiliki fungsi sebagai antibakteri dengan cara 

mengganggu penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga lapisan 

dinding sel tidak terbentuk dan mengakibatkan kematian sel (kurniawan 

2015).Triterpenoid sebagai antibakteri yaitu dengan cara mengahambat 

pertumbuhan bakteri dan membentuk ikatan polimer kuat sehingga dapat 

merusak porin mengakibatakan bakteri kekurangan nutrisi 

(Dalimarha,2000). 

C. Tanin 

Menurut Ajizah (2007) tanin diduga dapat mengakibatkan 

mengkerutnya dinding sel. Rusaknya dinding sel dapat menyebabkan 

terhambatnya pertumbuhan bakteri dan bakteri akan mati.  

D. Steroid 

Steroid memiliki daya antibakteri dengan cara mempresipitasi 

protein. Steroid dapat bereaksi dengan membran sel,inaktivasi enzim. 

Steroid sebagai anti radang yang dapat mencegah kekakuan dan nyeri 

(simanjuntak,2008). 

E. Saponin  

Saponin memiliki kemampuan untuk menghambat bakteri . 

aktivitas saponin dalam menghambat bakteri adalah dengan mengurangi 

afisiensi pemanfaatan glukosa dalam mikroorganisme, mempengaruhi 

pertumbuhan, mengurangi aktivitas enzim dan menekan sintesis protein, 

kemudian menyebabkan kematian sel. (Zhi-hui dkk, 2013) 
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B. Tinjauan Umum Tentang Escherichia Coli 

1. Pengertian Bakteri Escherichia coli 

Escherichia coli merupakan kuman opertunis yang banyak di 

temukan di dalam usus besar manusia sebagai flora normal. Sifatnya unik 

karena dapat menyebabkan infeksi primer pada usus misalnya diare pada 

anak dan travelersdiarrhea, seperti juga kemampuannya menimbulkan 

infeksi pada jaringan tubuh lain di luar usus. Genus Escherichia terdiri dari 

2 spesis yaitu : Escherichia dan Escherichia hermanii. 

2. Taksonomi Bakteri Escherichia coli 

 Klasifikasi  bakteri Escherichia  coli menurut  Bergey’s  (2005)  sebagai 

berikut:  

Kingdom  : Bakteria 

Filum       : Proteobacteria  

Kelas         : Gammaproteobacteria  

Ordo             : Enterobacteriales 

Familia            : Enterobacteriaceae  

Genus                     : Escherichia  

Spesies          : Escherichia coli 

3. Morfologi Bakteri Escherichia coli 

Kuman berbentuk batang pendek (kokobasil), negative gram, 

ukuran 0,4-0,7 µm, sebagian besar gerak positif dan beberapa strain 

mempunyai kapsul. Bakteri ini berbentuk batang pendek (kokobasil), gram 

negatif , sebagian besar gerak positif dan beberpa strain mempunyai kapsul. 

E. Coli mempunyai antigen O, H dan K. Pada saat ini telah ditemukan 150 

tipe antigen O, 90 tipe antigen K dan 50 tipe antigen H. 
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Gambar 2. Struktur dan Antigen Bakteri Escherichia coli  

( Leboffe dan Pierce, 2010) 

 

4. Patogenesis Bakteri Escherichia coli 

 Escherichia coli (E.coli) memiliki dua jenis strain yang patogenik, 

yaitu patogen E.coli intraintestinal yang menyebabkan diare dan 

ekstraintestinal yang menyebabkan berbagai infeksi pada manusia dan juga 

hewan. E.coli yang bersifat intaintestinal, yaitu enteropathogenic E.coli 

(EPEC),enterotoxigenic E.coli (ETEC), enteroaggregative E.coli (EAEC), 

enteroinvasive E.coli (EIEC), enterohemorrhagic E.coli (EHEC), dan 

diffusely adherent E.coli (DAEC). Diantara ke enam strain E.coli tersebut, 

strain EPEC adalah yang paling sering menyebabkan diare pada anak di 

bawah lima tahun khususnya di negara berkembang seperti Indonesia 

(Ibrahim dkk, 2012) 

 

C. Tinjauan Umum Tentang Streptococcus Pyogenes 

1. Pengertian Bakteri Streptococcus Pyogenes 

Streptococcus pyogenes secara asim-tomatik terdapat di faring 

pada 5-30% populasi. Organisme ini ditransmisikan melalui rute aerosol dan 

melalui kontak. Infeksi paling sering terjadi pada anak-anak, tetapi dapat 

muncul pada usia berapapun. 
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2. Taksonomi Bakteri Streptococcus Pyogenes 

Berdasarkan National Center for Biotechnology Informasi (NCBI) 

Taksonomi bakeri Streptococcus sebagai berikut : 

Kingdom : Bacteria 

Filum    : Firmicutes 

Ordo      : Lactobacillales 

Famili        : Streptococcaceae 

Genus         : Streptococcus 

Spesies           : Streptococcus pyogenes 

 

3. Morfologi Bakteri Streptococcus Pyogenes 

 Streptococcus Pyogenes merupakan jenis bakteri gram positif, 

berbentuk kokus dan membentuk seperti rantai. Memiliki ukuran 0,5-11µm, 

bersifat anaerob kualitatif, dan dapa tumbuh dengan baik dengan pH 7,4-7,6 

dan pada suhu optimal 37⁰C, dan pada pertumbuhannya cepat berkurang 

pada suhu 40⁰C (Dwight 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Bakteri Streptococcus pyogenes  

 (Sumber: https://paramedicsworld.com) 

 

 Streptococcus Pyogenes merupakan bakteri gram poositif, 

nonmortil, tidak berspora, membentuk kokus yang membentuk rantai, 

berdiameter 0,6-1,0 mikrometer dan fakultatif anaerob . Streptococcus 

Pyogenes melakukan metabolisme dengan fermentasi. Streptococcus 
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Pyogenes digolongkan ke dalam bakteri hemolitik-β, sehingga dapat 

membentuk zona terang bila ditumbuhkan dalam media agar darah 

(Cunningham, 2000). 

4. Patogenitas  Bakteri Streptococcus Pyogenes 

 Streptococcus Pyogenes adalah bakteri patogen yang banyak 

menginfeksi manusia, diperkirakan 5-10% individu normal memiliki bakteri 

ini biasanya terdapat di saluran pernapasan tapi tidak memiliki gejala. 

Streptococcus Pyogenes dapat menginfeksi saat pertahanan tubuh menurun 

atau saat organisme tersebut dapat berpenetrasi melewati pertahanan inang 

yang ada. Ketika bakteri ini tersebar ke jaringan yang rentan,maka infeksi 

supuratif dapat terjadi.infeksi ini dapat berupa faringitis, tonsilitis, impetigo, 

dan demam scarlet. Bakteri ini juga dapat menyebabkan penyakit invasif 

seperti infeksi tulang , necrotizing fasciitis, radang otot, meningitis dan 

endokarditis (Cunningham, 2000). 

D.Tinjauan Umum Tentang Cara Pembuatan Sari Daun Mangrove 

(Avicennia Marina) 

1. Pengertian Sari 

 Sari merupakan larutan yang mempunyai seluruh bahan yang 

terkandung dalam tumbuhan segar yang sebanding dengan material awalnya 

yangtetap tinggal dan bahan tidak terlarut. Sebagai material awal yang 

dipakai tmuhan yang di haluskan (Hasjim, 2017) 

2. Tehnik Pembuatan Sari Daun Mangrove  

Langkah-langkah pembuatan sari daun mangrove yaitu : 

a. Diambil daun mangrove hijau tua di perkirakan sebanyak yang 

diinginkan  

b. Cuci daun mangrove hingga bersih lalu di tiriskan 

c. Di timbang daun mangrove 

d. Dimasukkan kedalam alat penggerus (Mortar) kemudian di gerus 

menggunakan Alu 
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e. Larutan yang telah digerus di peras menggunakan kain 

f. Kemudian saring dengan menggunakan kertas saring  

g. Ditampung pada gelas beker steril dan ditutup 

h. Di peroleh sari daun mangrove 100% tanpa ada penambahan larutan. 

3. Pembuatan Konsentrasi Larutan 

Rumus pembuatan konsentrasi, yaitu: 

 

Keterangan : 

 V1 : Volume Larutan Stok 

 M1 : Konsentrasi Larutan Stok 

 V2 : Volume Larutan Perlakuan 

 M2 : Konsentrasi Larutan Yang Diinginkan (Purwiyanto,2013) 

E. Tinjauan Umum Tentang Aktivitas Antibakteri 

1. Pengertian Aktivitas Antibakteri 

Aktivitas antibakteri adalah kadar terkecil yang dibutuhkan oleh 

agen antibakteri untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Nilai 

dari aktivitas tersebut disebut Kadar Hambat Minimum (KHM). 

 Antibakteri adalah zat yang dapat menekan pertumbuhan dan  

reproduksi bahkan membunuh bakteri. Antibakteri terbagi menjadi dua 

berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu bakteriostatika yang bersifat 

menghambat pertumbuhan bakteri dan bakterisida yang bersifat membunuh 

bakteri (Guilfoile dan Alcamo, 2007). Antibakteri memiliki aktivitas 

bakteriosatika menjadi aktivitas bakterisida apabila kadarnya ditingkatkan 

melebihi kadar hambat minimal (KHM). 

2. Pengamatan Zona Hambat  

 Zona hambat merupakan tempat di mana bakteri terhambat  

pertumbuhannya akibat anti bakteri atau antimikroba. Zona hambat adalah 

V1 x M1 = V2 x M2 
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daerah untuk mengahambat mikroorganisme pada media agar oleh bahan- 

bahan tertentu. Aktivitas antibakteri dinyatakan positif apabila terbentuk 

zona hambat bening di sekeliling kertas cakram. Bagian yang di hitung 

adalah diameter dari zona hambat yang terbentuk (Fusvita,2017) 

Sebelumnya, terlebih dahulu harus mengetahui bagian mana yang dirusak 

ataupun dihambat dari mikroba oleh antibiotic tertentu. 

3. Perhitungan Diameter Zona Bening 

Setelah 24 jam pengukuran dilakukan dengan mengukur diameter 

zona hambat yang terbentuk disekeliling kertas cakram (Paper disk) 

sebanyak 2 perhitungan (diameter vertikal dan diameter horizontal), 

kemudian ditentukan rata-ratanya dengan cara dibagi 2 seperti pada gambar 

 

 

    

   

Gambar 4. Perhitungan Diameter Zona Hambat 

Dikatakan resisten apabila zona hambat  <12 mm, dikatakan 

intermediet apabila zona hambat 13-17 mm, dikatakan Sensifitas apabila 

zona hambat  >18mm. 

F. Tinjauan Umum Tentang Pemeriksaan Uji Daya Hambat Antibakteri 

 1. Metode Pengujian  

Uji daya hambat antibakteri adalah diperolehnya suatu sistem 

pengobatan yang efektif dan efisien. Aktivitas antibakteri senyawa dapat di 

uji dengan menggunakan metode dilusi dan difusi. 

 a. Metode Dilusi  

Metode ini digunakan untuk menguji daya antibakteri dengan 

berdasarkan media cair setelah diberi zat antimikroba atau pada media 
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padat yang dicairkan setelah dicampur dengan zat antimikroba dengan 

pengamatan dilusi cair dilihat kekeruhan yang terjadi dan pada dilusi 

padat dilakukan pengamatan pada konsentrasi terendah dari hambatan 

pertumbuhan mikroorganisme. Biasanya metode dilusi ini digunakan 

untuk zat antimikroba yang dapat larut dengan sempurna (Denyer dkk, 

2011) 

 b. Metode Difusi 

Metode ini adalah suatu metode untuk menguji daya anti bakteri 

berdasarkan berdifusinya zat antimikroba dalam media padat dengan 

pengamatan pada daerah pertumbuhan. Biasanya metode ini di gunakan 

untuk zat antimikroba yang larut dan tidak larut. Metode difusi 

berdasarkan pencadangnya terdiri atas metode difusi dengan sumuran, 

metode difusi dengan siliner/cakram dan metode dengan parit (Denyer 

dkk., 2011). Media yang dipakai adalah Agar Mueller Hinton atau 

Nutrien Agar. Pada metode difusi ini ada beberapa metode, yaitu: 

1) Metode Kirby Bauer 

Beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam diambil, 

disuspensikan ke dalam 0,5 ml BHIB, diinkubasikan 5-8 jam pada 

37ºC. Suspensi ditambah akuades steril hingga kekeruhan tertentu 

sesuai dengan standar konsentrasi bakteri 108 CFU/ml. 

Kapas lidi steril dicelupkan ke dalam suspensi bakteri lalu 

ditekan tekan pada dinding tabung hingga kapasnya tidak terlalu 

basah, kemudian dioleskan pada permukaan media agar hingga rata. 

Kemudian diletakkan kertas samir (disk) yang mengandung 

antibakteri di atasnya, diinkubasikan pada 37ºC selama 18-24 jam.  

Hasilnya dibaca:  

1. Zona Radikal yaitu suatu daerah di sekitar disk di mana sama sekali 

tidak ditemukan adanya pertumbuhan bakteri. Potensi antibakteri 

diukur dengan mengukur diameter dari zona radikal.  
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2.  Zona Iradikal yaitu suatu daerah disekitar disk di mana 

pertumbuhan bakteri dihambat oleh antibakteri, tetapi tidak 

dimatikan 

2) Metode Sumuran  

Beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam pada media 

agar diambil, disuspensikan ke dalam 0,5 ml BHIB, diinkubasikan 5-8 

jam pada 37ºC. Suspensi ditambah akuades steril hingga kekeruhan 

tertentu sesuai dengan standar konsentrasi bakteri 108 CFU/ml. Kapas 

lidi steril dicelupkan ke dalam suspensi bakteri lalu ditekan-tekan 

pada dinding tabung hingga kapasnya tidak terlalu basah, kemudian 

dioleskan pada permukaan media agar hingga rata. Media agar dibuat 

sumuran diteteskan larutan antibakteri, diinkubasikan pada 37ºC 

selama 18-24 jam. Hasilnya dibaca seperti cara Kirby Bauer. 

3) Metode Pour Plate 

 Beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam pada media 

agar diambil, disuspensikan ke dalam 0,5 ml BHIB, diinkubasikan 5-8 

jam pada 37ºC. Suspensi ditambah aquadest steril hingga kekeruhan 

tertentu sesuai dengan standart konsentrasi bakteri 108 CFU/ml.  

Suspensi bakteri diambil satu mata ose dan dimasukkan ke 

dalam 4 ml agar base 1,5% yang mempunyai suhu 50ºC. Setelah 

suspensi kuman tersebut homogen, dituang pada media Agar Mueller 

Hinton, ditunggu sebentar sampai agar tersebut membeku, diletakkan 

disk diatas media dan dieramkan selama 15-20 jam dengan temperatur 

37ºC. Hasilnya dibaca sesuai standar masing-masing antibakteri.  

2. Media Pertumbuhan 

Medium adalah suatu bahan terdiri atas campuran nutrisi atau zat 

hara (nutrien) yang digunakan menumbuhkanmikroorganisme di atas atau di 

dalamnya. Selain itu, medium dapat dipergunakan pula untuk isolasi, 

perbanyakan,pengujian sifat-sifat fisiologis, dan penghitungan jumlah 

mikroorganisme.  
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Medium pembiakan untuk mengembangkan biakan bakteri dapat di bedakan 

dalam beberapa medium yaitu : 

1) Medium Pembiakan Dasar 

2) Medium Pembiakan Penyubur 

3) Medium Pembiakan Selektif 

 Tujuan dari menggunakan media adalah dengan menggunakan 

media pertumbuhan yaitu dapat dilakukan isolasi mikroorganisme menjadi 

kultur murni, dapat menginokulasikan mikroorganisme dari sampel 

pemeriksaan dan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan stok 

mikroorganisme.  

 Mikroorganisme untuk kehidupannya membutuhkan bahan-bahan 

organik dan anorganik dari lingkungannya. Bahan-bahan disebut nutrient 

(zat gizi) sedangkan proses penyerapannya disebut proses nutria.  

 Nutrient Agar (NA) adalah salah satu contoh media yang sering 

digunakan untuk menumbuhkan dan mengembangbiakkan bakteri. Nutrient 

Agar (NA) merupakan media biakan yang dibuat dari ekstrak beef, pepton, 

dan agar. Media Nutrient Agar (NA) merupakan suatu media berwarna 

coklat muda yang memiliki konsistensi yang padat dimana media ini berasal 

dari sintetik dan memiliki kegunaan sebagai media untuk menumbuhkan 

bakteri. 

 Prosedur pembuatan Nutrient Agar adalah dengan melarutkan  

media sebanyak 5,1 gram Nutrien Agar (NA) dan dilarutkan dengan 180 ml 

air aquadest setelah itu dihomogenkan dengan cara dipanaskan diatas hot 

plate dan diaduk menggunakan spatula hingga mendidih. Selanjutnya media 

yang telah selesai dibuat kemudian distrilisasi menggunakan autoclave pada 

suhu  2  C selama 15 menit. 

 


