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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya hambat rimpang kunyit terhadappertumbuhan Staphylococcus aureus Rjrynane kunylt diperoleh dari pusat niaga DayaMakassar. Metode yang digunakan dalam 
-prr.iiti*'iri 

adalah uji difusi ya.,gberdasarkan pada daerah hambat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak
lmpang kunyit dapatme}qhambat pertumbuhan stapnyiococcus aureus. Semakin tinggikonsentrasi ekstrak, semakin tinggr zona hamb atrrya.' 
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Kata Kunci : curcuma domesticavar dan staphylococcas aureas

Test Inhibit Power of Turmeric Rimpang Extract (Curcuma Domesticavar) to
Growth Staphylococcus aureus

By:
pince Salempa

Abstract

This Research aim to know the inhibit power of turmeric rimpang to growth
Staplrylococcus aureus. Turmeric Rimpang oLtained from center of cbmmercial DayaMakassar. Method used in this researcir is test diffusion method based on area pursue.Result of this research indicate that the turrreric rimpang extract can inhibited the growthof Stapfuilococcl,ts aureus. excelsior of extract concentraiion, inhibit zone excelsior it.
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PENDAHULUAN

Salah satu jenis tanaman yang potensial untuk dikembangkan pembudidayaannya

dan telah banyak digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional adalah tanaman

kunyit (Curcuma dome stica Y al).

Kunyit (Curcuma domestica Val) secara histories mempunyai kegunaan sebagai

obat tradisonal dan sosial cukup luas di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai salah

satu obat tradisonal, kunyit memiliki khasiat yang sangat manjur untuk penyembuhan

luka. Hal ini dapat disebabkan adanya senyawa antimikroba yang terkandung dalam

kunyit tersebut, yang memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri.

Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang tidak terlihat oleh mata,

tetapi dengan bantuan mikroskop, mikroorganisme tersebut akan nampak. Ukuran

bakteri berkisar antara panjang 0,5 sampai 10p dan lebar 0,5 sampai 2,5p tergantung

dari jenisnya. (p : 1 mikron : 0,001 mm). Salah satu jenis bakteri yaitu

Staphylococcus aureus yang merupakan bakteri gram positif yang bersifat pathogen

dan balteri ini banyak dijumpai pada luka serta merupakan penyebab terjadinya

infeksi.

Oleh karena belum adanya informasi secara teoritis tentang kemampuan atau

daya hambat kunyit terhadap pertumbuhan bakteri, maka penulis menganggap perlu

melakukan suatu penelitian tentang pengujian daya hambat kunyit (rimpang kunyit)

terhadap pertumbuhan bakteri. Bakteri yang dipilih untuk penelitian ini adalah

staphylococcus aureus, bakteri yang umum digunakan dalam pengujian senyawa-

senyawa antibiotik.

Rimpang kunyit bercabang-cabang dan secara keseluruhan membentuk rumpun.

Bentuk rimpang sangat bervariasi umumnya bulat panjang dan kulit rimpang muda

berwarna kuning muda serta berdaging kuning. Rimpang tua kulitnya berwama jingga

kecoklatan dan dagingnya jingga terang agak kuning serta rasa rimpang enak dan

berbau khas aromatic sedikit agak pahit serta pedas.

Rimpang-rimpang kunyit tumbuh dari umbi utama yang bentuknya bervariasi antara

bulat panjang, pendek dan tebal, lurus ataupun melengkung. Batangnya relative

pendek membentuk batang semu dan pelepah-pelepah daun yang saling menutup satu

sama lain.



Kandungan zat

(dari bobot kering)

KP Cimanggu Bogor

(2a0 m dpl)

KP Manoko Lerrbang

(1.200 m dpl)

Kadar minyak atsiri (%) 1,8100 1,4600

Kadar Pati (%) 55.0300 47,8100

Kadar Serat (%) 3,4400 2,8704

Kadar Abu (%) 6,4700 7,5200

Indeks Bias 1.5030 1,5086

Bobot jenis 0,9300 0,9465

Warna Minyak Kuning Kuning

Kandungan Kimia Kunyit

Kandungan zat kimia pada rimpang kunyit adalah minyak atsiri (turmerone,

zingeberene, phellandrene, sesquterpen alkohol dan borneol), kurkumin

desmetoksikurkumin, pati, tannin, dan damar. Rimpang kunyit yang dihasilkan dari

dataran rendah kandungan kimianya lebih tinggi daripada rimpang kunyit dari dataran

tinggi, seperti pada table 1. dibawah ini

Komponen utama kandungan gas yang terdapat dalam rimpang kunyit adalah

zat kuning yang disebut "kurkumin" sertazat-zat minyak atsiri. Hasil penelitian Balai

Penelitian Tanarhan Rempah dan Obat (Balitro) bahwa kandungan kurkumin kunyit

rata-rata 10,92 Yo. (Rahmat Rukmana, 1994).

Kandungan minyak atsiri 1,3-5,5 % (minimum 2,5 7o) termasuk sampai 60 %

keton seskuiterpena, yaitu turmeron (I), arturmeron (II), dan kira-kira 25%

zingiberena. Selanjutnya, tanaman obat ini mengandung kurkumin (IID,

desmetoksikurkumin (IV), dan bisdemetoksikurkumin (V) sebagai zat wama kuning.



Rumus bangun :

I Turmeron lI ar- Tumeron

Zatwarna Curcuma

III. Kurkumin R, : p, : OCH3 (diferuloimetana)

fv. Desmetoksikurkumin R1 : H, R.z: ocH3 (hidroksisinamoil feruloilmetana)

v. Bisdemetoksikurkumin Rl : R2: H (hidroksidisinamoil metana)

Kandungan kurkuminoid tersiri atas senyawa kurkumin dan turunannya, yang

mempunyai kativitas biologis berspektrum lias, diantaranya antibakteri, antioksidan

dan antihepatotoksik. Berkat kandungan kurkumin dan zat-zat minyak atsirinya,

diduga meruapakan penyebab berkhasiatnya kunyit sebagai obat-obatan.

Uraian Tentang Bakteri

Bakteri adalah mikroorganisme bersel tunggal yang tidak terlihat oleh mata,

tetapi dengan bantuan mikroskop, mikroorganisme tersebut akan nampak. Ukuran

bakteri berkisar antara panjang 0,5 sampai 10trr dan lebar 0,5 sampai 2,5p tergantung

dari jenisnya.(p: 1 mikron:0,001 mm).



Staphylococcus Aureus

Staplrylococcus adalah bakteri Gram-positif, bentuk kokus dengan penataan

berpasangan dan bergerombol, dengan diameter 0,7 - 0,9 pg, termasuk dalam family

Micrococcaceae. Bakteri ini tumbuh secara anaerobik fakultatif dengan membentuk

kumpulan sel-sel seperti buah anggur.

Pada Staphylococcus dikenal 3 spesies yaitu :

1. Staphylococcus aureus.

Bakteri ini bervariasi dalam pembentukan pigmennya. Pigmen dapat berwama

putih,kunin g atau kuning-oranye. Bakteri ini bersifat patogen.

2. Staphylococcus epidermidis.

Biasanya bersifat nonpatogen. Dahulu bakteri ini dikenal dengan nama

Staplrylococcas albus.

3. Staphylococcus lryicus.

Bakteri ini serupa dengan Staphylococcus epidermidis dan menyebabkan

piodermia kontagiosa.

Pada dasarnya semua penyakit yang gawat disebabkan oleh Staphylococcus

aureus ; kemampuan organisme ini untuk menimbulkan penyakit bergantung pada

kemampuan melawan fagositosis dan efek beberapa diantara toksin dan enzim yang

disekresi oleh sel.



METODE PENEI ITIAN
. Objek Penelitian

objek penelitian adalah ekstrak rimpang kunyit dengan konsentrasi 5, 10, 15,

20, dan25 %. Rimpang kunyit diperoleh dari Pusat Niaga Daya Makassar dan biakan

Staphylococcus aureus diperoleh dari Balai Laboratorium Kesehatan Makassar.

l. Alat dan Banar,
Alat yang digunakan : Blender, Laminar Air Flow, seperangkat alat destilasi Labu

takar l0 ml, Pipet steril, Petridish steril, Neraca analitik,

kertas saring whatman 42, pinset, incubator, oven, mistar

geser, rotary evaporator, corong buchner.

: Rimpang kunyit, Biakan mumi Staphylococcus aureus,

Medium Muller Hinton Agar (MHA).

Bahan yang digunakan

2. Prosedur Kerja

b.

Rimpang kunyit ditimbang sebanyak 500 gram, kemudian diiris kecil-kecil lalu

keringkan dengan cara diangin-anginkan.

Setelah kering, diblender sampai halus kemudian dimaserasi dengan 150 ml

etanol 96 o/o selama 3 X 24 jam

c. Hasil maserasi dengan menggunakan corong buchner, kemudian dijenuhkan

selama 24 jam

Hasil maserasi kemudian dikisatkan dengan menggunakan rotary evaporator.

Kemudian dibuat konsentrasi masing-masing 5 oh, 10 yo, 15 yo, zoyo, dan 25yo

ekstrak rimpang kunyit.

Medium MHA dalam tabung reaksi dipanaskan sampai seluruhnya mencair,

kemudian dibiarkan dingin sampai temperatur 42 - 45"C.

Selanjutnya medium tersebut dituangkan kedalam cawan petri sambil

digoyang-goyangkan hingga merata, kemudian dibiarkan memadat.

Setelah memadat ditanami dengan biakan murni bakteri penguji

Staphylococccus aureus umur 24jam sebanyak I ml secara aseptis.

Kertas saring whatman 42 (6 mm) steril diletakkan diatas permukaan agar yaflg

telah ditanami bakteri uji kemudian ditetesi dengan ekstrak rimpang kunyit.

d.

e.

ob'

h.



J.

k.

Diinkub*si p*da teuryeratur 3f c derrgan posisi 6awan teftalik seluna 24 jarrt

dan 48 jam.

Diamati dan diukur diameter zona harnbatannya (zona jemih).
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

. Hasil Penelitian

Dari hasil pengamatan pengaruh konsentrasi ekstrak rimpang kunyit yang dilakukan
pada masa inkubasi 24 dan 48 jam zona penghambatan pertumbuhan Staphylococcus

aureus menunjukkan adanya kecenderungan yang makin besar. Seperti terlihat pada

table 2 dibawah ini :

Tabel 2. Diameter zona harnbat (mm) berbagai konsentrasi ekstrak rimpang

inkubasikunyit pada pertumbuhan staphylococcus aureus setelah masa

24 dan 48 jam.

Dari data Tabel 2 dapat dilihat bahwa diameter hambatan pertumbuhan

Staphylococcus aureus pada pengamatan setelah masa inkub asi 24jam- 48 jam mulai
terlihat pada konsentrasi 5 o/o sampai 25 %o Hambatan pertumbuhan semakin besar

seiring meningkatnya konsentrasi ekstrak rimpang kunyit.

. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengujian diameter daerah hambatan dari ekstrak rimpang

kunyit terhadap Staphylococcus aureus, ternyata setiap ekstrak dengan konsentrasi

yang berbeda memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan Staphylococcus

aureus dengan diameter daerah hambatan yang berbeda yang kemungkinan

Konsentrasi (%)
4E Jam

0 Kontrol

hambat (mm)



disebabkan karena kadar senyawa fenol dan tanim yang bersifat antimikroba pada

masing-masing konsentrasi bebeda pula.

Semakin besar konsentrasi ekstrak rimpang kunyit selalu diikuti dengan semakin

besamya potensi antimikroba pada masa inkubasi 24 jam dan 4g jam, sehing ga dapat

dinyatakan bahwa ekstrak rimpang kunyit memiliki kemmapuan untuk menghambat

pertumbuhan bakteri.



KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilaksanakan mengenai uji daya

hambat ekstrak rimpang kunyit (Curcuma domestica Val ) terhadap pertumbuhan

Staphylococcus aureus, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ekstrak rimpang kunyit (curcuma domestica val( dapat menghambat

pertumbuhan Staplryl oco c cus aureus.

2. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak rimpang kunyit (Curcuma domestica yal)
semakin besar zona hambatannva.

B. SARAN

Addptlh saran yang dapat dikemukakan oleh peheliti adalah :

l. Sebaiknya dilakukan penelitian yang lebih spesifik terhadap kandungan kfuaid

dari dtnpang kunyrt yang borsifat bakteriostatifi atau bakterisida.

2- Karetia di dalam tuntbuhan rirritrmtya ttlengarrdung lebih dari satu kompofleh,

pedu dilakukan isolasi dan penturnian terhddap zat aktif dan selarrjutnya

dtlakukan pengujian rtlikrobiologi secdra kualitatif dan kuantitatif demikiah

pula pengujian secara fitokimia dan farmakologi.
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