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BAB III 

KERANGKA KONSEP 

A. Dasar Pemikiran 

Daun mangrove (Avicennia marina) memiliki Senyawa metabolit 

yang berupa alkaloid, triterpenoid, flavonoid, dan tannin. Sari daun mangrove 

Avicennia Marina dapat digunakan sebagai antibakteri  dengan proses 

pembuatan yang sederhana. Untuk memperoleh sari, daun mangrove di 

haluskan sebanyak 500 gram menggunkan centengan. Sari di masukkan 

kedalam erlenmeyer. Lalu di buat ke beberapa konsentrasi yang berbeda yaitu 

20%, 40%, 60%, 80% dan 100%. Lalu dilakukan pengujian daya hambat sari 

daun mangrove  (Avicennia Marina)  terhadap pertumbuhan bakteri 

Escherichia coli dan Streptococcus pyogenes dengan menggunakan metode 

Difusi Agar (Disc Diffusion Method) atau Kirby-Bauer. Dilakukan suspensi 

bakteri dengan ose bulat untuk di sebar di media  Nutrient Agar (NA) lalu di 

masukkan paper disc yang telah di campur dengan larutan sari daun mangrove 

(Avicennia Marina) kemudian di simpan diatas permukaan media Nutrient 

Agar                                                                       

dalam Inkubator.   

Dilakukan pengamatan yaitu diameter zona hambat yang merupakan 

zona bening disekitar cakram diukur dalam satuan milimeter (mm). Hasil yang 

di peroleh di bandingkan dengan kontrol positif. Untuk zona hambat di 

kelompokkan menjadi tiga kategori yaitu : Resisten: ≤ 12 mm, Intermediate : 

13-17 mm     S      f : ≥  8    . Sehingga dapat di simpulkan apakah daun 

mangrove  (Avicennia Marina) efektif dalam menghambat bakteri Escherichia 

coli dan Streptococcus pyogenes atau tidak. 
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B. Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun Mangrove 

(Avicennia 

Marina) 

Sari daun mangrove di buat konsentrasi 20%, 

40%, 60%, 80% dan 100% 

Menghambat Pertumbuhan 

Bakteri escherichia coli 
Menghambat pertumbuhan 

bakteri streptococcus pyogenes 

Diuji dengan menggunakan metode Kirby 

Bauer 

Pengukuran zona hambat 

Positif (+) 

terbenruk zona 

hambat 

Negatif (-) 

tidak terbentuk 

zona hambat 

Sensitif ≥  8    

Intermediate 13-17 mm 

Resisten ≤       
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C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas (Independen) pada penelitian ini adalah sari daun 

mangrove     (Avicennia Marina).  

2. Variabel Terikat (Dependen) pada penelitian ini adalah pertumbuhan 

bakteri escherichia coli dan streptococcus pyogenes. 

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif 

1. Definisi Oprasional  

a) Daun mangrove jenis (Avicennia Marina) yang digunakan untuk 

membuat sari diambil dari daun mangrove (Avicennia Marina) yang 

berwarna hijau tua dan kondisinya utuh kemudian dihaluskan dengan 

menggunakan blender lalu di saring. 

b) Bakteri escherichia coli yang di gunakan sebagai bakteri uji merupakan 

biakan murni yang diperoleh dari Laboratorium Teknologi Laboratorium 

Medis Poltekkes Kendari. 

c) Bakteri streptococcus pyogenes yang digunakan sebagai bakteri uji 

merupakan biakan murni yang diperoleh dari Laboratorium Teknologi 

Laboratorium Medis Poltekkes Kendari. 

d) Dalam penelitian ini zona hambatnya yaitu diameter zona dimana bakteri 

tidak tumbuh, yang ditandai dengan zona bening, di ukur dengan 

menggunakan mistar dengan satuan milimeter (mm). 

e) Metode pengujian yang digunakan dalam pengujian daya hambat sari 

daun mangrove adalah metode Kirby-Bauer. 

2. Kriteria Objektif 

a) Positif (+) untuk masing-masing bakteri, jika menunjukkan daerah zona 

bening atau zona hambat. 

Besarnya zona hambat terdiri dari tiga kategori yaitu; 

1) Resisten  :  ≤      

2) Intermediate  : 13-17 mm 

3) Sensitive  :  ≥ 8      LSI, 0   . 

b) Negatif (-) jika tidak menunjukkan daerah bening atau zona hambat. 


