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ABSTRACT 

 

B. ZANUAR ICHSAN, G0005068, 2009, Efek Antibakteri Ekstrak 
Bawang Putih (Allium sativum) terhadap Pertumbuhan Streptococcus 
mutans secara in vitro, B. Zanuar Ichsan, G0005068, 2009. Skripsi, Fakultas 
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 
Ekstrak bawang putih (Allium sativum) telah dikenal memiliki aktivitas 
menghambat berbagai bakteri patogen, virus dan jamur. Penelitian kali ini 
adalah untuk mempelajari efek antibakteri ekstrak bawang putih terhadap 
Streptococcus mutans secara in vitro. Streptococcus mutans merupakan 
bakteri utama penyebab timbulnya karies gigi.  
 
Penelitian eksperimental dengan pendekatan cross sectional ini dilakukan di 
Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
Subyek penelitian dibagi dalam 8 kelompok yaitu kelompok dengan 
konsentrasi 0 gr/ml, 0,5 gr/ml, 0,75 gr/ml, 1 gr/ml, 1,25 gr/ml, 1,5 gr/ml, 1,75 
gr/ml, 2 gr/ml. Pemberian perlakuan berupa pencampuran masing-masing 
kelompok dengan media nutrien darah cair dan suspensi bakteri, inkubasi 
selama 24 jam, kemudian diinokulasikan pada media agar darah yang telah 
dibagi menjadi segmen-segmen. Dilakukan 3 kali ulangan untuk tiap 
kelompok. Teknik sampel yang digunakan adalah non random dan dianalisis 
dengan menggunakan chi square.  
 
Hasil menunjukkan bahwa hampir semua pertumbuhan Streptococcus mutans 
tidak dapat dihambat. Tidak terdapat perbedaan hasil dari masing-masing 
konsentrasi ekstrak. Didapatkan X² hitung (1,41) jauh lebih kecil dari X² 
tabel (14,067) dengan taraf signifikansi α 0,05 dan derajat bebas (db) 7. 
Berdasarkan keputusan statistik, ditemukan bahwa tidak terdapat efek 
antibakteri ekstrak bawang putih (Allium sativum) terhadap Streptococcus 
mutans pada penelitian ini. Namun dengan mempertimbangkan banyak studi 
in vitro sebelumnya yang telah membuktikan efek antibakteri ekstrak bawang 
putih, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih komperhensif. 

  
Kata kunci : Ekstrak bawang putih, Streptococcus mutans 
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ABSTRACT 

 

B. ZANUAR ICHSAN, G0005068, 2009, The Antibacterial Effect of 
Garlic Extract (Allium sativum) to Streptococcus mutans in vitro, B. 
Zanuar Ichsan, G0005068, 2009. Skripsi, Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 

 
Garlic extract (Allium sativum) has been known to have inhibitory activity on 
various pathogenic bacteria, viruses, and fungi. The objective of present 
investigation was to study in vitro antibacterial effect of garlic extract on 
Streptococcus mutans. These bacteria are the main factor of dental caries 
existence. 
 
This experimental research using cross sectional approach was done in 
Microbiology Laboratory,  University of Sebelas Maret School of Medicine. 
The subjects were divided into 8 groups : garlic extract of 0 gr/ml, 0,5 gr/ml, 
0,75 gr/ml, 1 gr/ml, 1,25 gr/ml, 1,5 gr/ml, 1,75 gr/ml, 2 gr/ml. After being 
mixed with blood nutrien media and bacteria suspension, each group was 
incubated for 24 hours. Then the groups were inoculated on blood agar media 
which had been divided into segments. It is repeated 3 times for each group. 
The research was using nonrandom sampling and analized by chi square.  
 
The result showed that almost Streptococcus mutans growth couldn’t be 
inhibited. There was no any different result in each group of concentrations. 
The X² (1,41) was smaller than X² of the table (14,067) with signification 
level α 0,05  and degree of freedom (db) 7.  
 
Based on the statistic result, it was founded that there were no antibacterial 
effect of garlic extract (Allium sativum) to the Streptococcus mutans in this 
present research. However, considering many previous in vitro studies which 
had proven the antibacterial effect of garlic extract, it is necessary continued 
by other supporting researches. 

  
Keywords : Garlic extract, Streptococcus mutans 
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penelitian dan penyusunan laporan penelitian dengan judul “Efek Antibakteri 
Ekstrak Bawang Putih (Allium sativum Linn.) terhadap Pertumbuhan 
Streptococcus mutans secara in vitro”. 

Dalam pelaksanaan penelitian hingga tersusunnya laporan penelitian 
ini, penulis tidak lepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, tetapi berkat 
bimbingan dan bantuan berbagai pihak dan atas ridha Allah SWT, penulis 
dapat menyelesaikan laporan ini. Untuk itu sudah selayaknya dalam 
kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

 
1. Prof. dr. A.A. Subijanto, dr., MS selaku dekan Fakultas Kedokteran UNS 
2. drg. A.O. Suryanata , Sp.BM selaku pembimbing utama yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan nasehat 
3. Drs. Mujosemedi, Msc selaku pembimbing pendamping yang telah 

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan nasehat 
4. drg. Pradipto S., Sp.BM selaku penguji utama 
5. drg. Enny Ratna Setyawati selaku anggota penguji 
6. dr. Sri Wahjono, MKes selaku ketua tim skripsi FK UNS 
7. Para dosen dan staf laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran UNS 

 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat 

banyak kekurangan sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran 
yang membangun untuk perbaikan penulis di masa datang. Semoga penelitian 
ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.  

 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
 
 

 
Surakarta,  21 Maret 2009 

 
 
 
 

      Brilliant Zanuar Ichsan 
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BAB I 

   PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak penemuan bakteri Streptococcus mutans sebagai penyebab karies 

gigi terbesar, banyak perhatian terfokus pada bakteri ini sebagai target 

pencegahan penyakit gigi melalui penggunaan berbagai agen antimikroba dan 

bahkan vaksinasi. Bakteri ini mempunyai suatu potensi yang tidak dimiliki 

oleh bakteri oral lainnya yaitu kemampuan mensintesis polisakarida 

intraseluler (IPS) dan kemampuan untuk terus menghasilkan asam pada pH 

5,0 atau lebih rendah (Rosen and Lewis, 1995). 

Usman (1994) menyebutkan bahwa Streptococcus mutans juga bisa 

menyebabkan endokarditis bakterialis subakut pada suatu prosedur dental 

invasif karena glukan yang dihasilkan bakteri ini turut membantu perlekatan 

awalnya pada endokardium/ otot jantung bagian dalam. 

 Penekanan pada tindakan pengobatan daripada tindakan pencegahan 

hanya dapat mempertahankan gigi dalam jangka waktu 10 tahun (Loesche, 

et.al., 1996). Oleh karena itu perlu dikembangkan suatu tindakan pencegahan 

timbulnya karies dentis yang disebabkan oleh Streptococcus mutans. 

Penggunaan antibiotik untuk pencegahan karies gigi tidak 

direkomendasikan karena adanya resiko perkembangan strain Multidrug 

Resistant (MDR). Klorheksidin dan sodium hipoklorit yang sudah secara luas 

digunakan sebagai mouthwash dan agen irigasi mulut ternyata menimbulkan 
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reaksi hipersensitivitas dan efek samping antara lain bersifat sitotoksik 

terhadap sel-sel ligamen periodontal manusia, menghambat sintesis protein 

dan mempengaruhi aktivitas mitokondria dari sel-sel ini (Fani, et.al., 2007). 

Oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut untuk mencari agen 

antibakteri yang lebih aman dan optimal untuk melawan Streptococcus 

mutans sebagai aksi preventif terhadap karies gigi. 

Kemper and Kathi (2000) menyebutkan bahwa bawang putih (Allium 

sativum L.) menghasilkan allicin dan senyawa – senyawa thiosulfinat lain 

yang memiliki efek antibakteri berspektrum luas. Menurut Singh and Singh 

(2008) allicin dan derivatnya juga telah terbukti mampu melawan strain 

bakteri yang resisten terhadap antibiotik. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin 

mempelajari ekstrak bawang putih memiliki efek antibakteri terhadap 

Streptococcus mutans secara in vitro. 

  

B. Perumusan Masalah 

Apakah ekstrak bawang putih (Allium sativum L.) memiliki efek 

antibakteri terhadap pertumbuhan Streptococcus mutans ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui ada tidaknya efek antibakteri ekstrak bawang putih 

(Allium sativum L.) terhadap pertumbuhan Streptococcus mutans.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan tentang adanya pengaruh 

efek antibakteri ekstrak bawang putih (Allium sativum L.) terhadap 

pertumbuhan Streptococcus mutans. 

2. Aplikatif 

Menambah pengetahuan dalam bidang fitofarmasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. BAWANG PUTIH (Allium sativum L.) 

a. Taksonomi Bawang Putih (Allium sativum L.) 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Subdivisi  : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Ordo  : Liliales 

Famili  : Liliaceae 

Genus  :  Allium 

Spesies  : Allium sativum L. (Mochammad, 2005) 

b. Kandungan Kimia Bawang Putih (Allium sativum L.) 

Srivastava dan Lawson dalam Singh and Singh (2008) 

menyebutkan Allium sativum mengandung kurang lebih 100 senyawa 

bersulfur yang secara mendasar memiliki potensi farmakologis. 

Menurut Kuettner et.al. (2002) Allium sativum utuh mengandung 

enzim alliinase (S-alkil=L sistein liase) dan substrat alliin (S-alliil-L-

sistein sulfoksida)  pada kompartemen yang terpisah. Ross et.al. (2001) 

menyatakan pula bahwa enzim allinase terdapat di sel bundle sheath 

sedangkan alliin terdapat di sel mesofil. 
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Alliin merupakan senyawa bersulfur yang tidak berbau, stabil 

dan belum memiliki aktivitas biologis. Alliin bervariasi antara 0,2% 

sampai 2,0% dari berat total bawang putih. Sedangkan enzim Allinase 

merupakan enzim homodimerik yang terdiri atas 2 x 448 asam amino 

dengan berat molekul total 103.000. Kandungan enzim alliinase dalam 

Allium sativum kurang lebih 10% dari kandungan protein totalnya atau 

sekitar 10 mg/gram berat total Allium sativum (Singh and Singh, 

2008). 

Komposisi perkiraan dalam 100 gram bawang putih dalam 

Anonymus (2008a) serta Hembing (2001) adalah: 

1) 61,3 gram air 

2) 30,8 gram karbohidrat (fruktosa, glukosa, inulin, arabinosa) 

3) 6,2 gram protein (Allinase, arginin) 

4) 1,5% serat 

5) 0,2 gram lipid 

6) 0,4 mg zat besi 

7) 15 mg vitamin C 

8) 44 mg fosfor 

9) 0,25 mg vitamin B1 (thiamin), 0,8 mg vitamin B2, 0,5 mg vitamin 

B3 (niasin). 

10) Mikro-komponen lain seperti vitamin A dan E, mineral mayor 

(potassium, sulfur, fosfor, kalsium, sodium), trace mineral 

(sulfur, selenium, zat besi, seng, tembaga, mangan, germanium). 
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c. Senyawa Antibakteri Bawang Putih 

Kandungan kimia umbi bawang putih yang berfungsi sebagai 

antibakteri adalah minyak atsiri, flavonoid, polifenol, dan saponin 

(Supardi, 2007). 

Jika Allium sativum dihancurkan, maka akan terjadi pelepasan 

enzim alliinase yang dengan cepat melisiskan alliin  dengan memecah 

ikatan karbon dan sulfur alliin untuk membentuk sulfenic acid (R-

SOH). Dan senyawa ini dengan segera akan berkondensasi menjadi 

allicin dan senyawa thiosulfinat lainnya  (Singh and Singh, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Konversi alliin menjadi allicin oleh enzim allinase, dan 
allicin menjadi berbagai senyawa bersulfur (Singh and Singh, 2008) 

Fani et.al. (2007) dan Giles et.al. (2002) menyebutkan senyawa-

senyawa thiosulfinat dari bawang putih ini memiliki daya antibakteri. 

Hal ini diperkuat dengan percobaan Hughes and Lawson yang 

disebutkan dalam Sivam (2001) yang menunjukkan bahwa aktivitas 

antimikroba bawang putih seluruhnya hilang ketika thiosulfinat 

(seperti misalnya allicin) disingkirkan dari ekstrak. 
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Allicin (diallyl thiosulfinate atau allyl 2-propene thiosulfinate) 

merupakan anggota dari kelas senyawa organosulfur reaktif dan tidak 

stabil yang disebut thiosulfinat. Allicin mewakili 70%-80% dari 

kandungan thiosulfinat yang terbentuk pada bawang putih. Perubahan 

alliin menjadi allicin terjadi dalam waktu 0,2 sampai 0,5 menit pada 

suhu kamar. Allicin berpotensi sebagai agen antimikroba terkuat pada 

Allium sativum (Singh and Singh, 2008). 

Cutler and Wilson (2004) serta Ankri and Mirelman (1999) 

menyebutkan bahwa Allicin murni  sangat volatil, berbau dan tidak 

stabil (rusak dalam waktu 16 jam pada suhu 23ºC). Menurut Lawson 

dalam Singh and Singh (2008), waktu paruh allicin (konsentrasi 0,1- 

0,4 mg/ml) pada suhu kamar adalah 10 hari di dalam 1mmol asam 

sitrat (pH 3), 4 hari di dalam air, 48 jam dalam methanol atau 

kloroform, 24 jam dalam ethanol, 24 jam dalam hexane dan 3 jam 

dalam ether . 

Cavallito et.al. (1945) menyebutkan pada pengenceran 1:85.000 

sampai dengan 1:125.000, allicin masih mampu menghambat bakteri 

gram negatif dan gram positif. Watanabe (1974) juga mengemukakan 

bahwa aktivitas antibiotik 1mg allicin sama dengan 15 IU penisilin. 

Lawson dalam Singh and Singh (2008) menyebutkan di samping 

allicin, thiosulfinat lain yang dapat terbentuk dari alliin di antaranya 

adalah S-allylmercaptocysteine, allylmercaptan, diallyl disulfide, 
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allylmethyl disulfide, vinyldithiins, ajoene, allyl sulfinic, allylsulfonic 

acid.  

Menurut Singh and Singh (2008) serta Anonymus (2008), 

senyawa thiosulfinat yang lebih stabil dari allicin berupa ajoene, 

methyl ajoene, diithins, diallylsulfide dan beberapa senyawa methyl 

lainnya  masih memiliki daya antibiotik dan antioksidan yang lebih 

lemah dibanding allicin. 

Ajoene memiliki aktivitas antistaphylococcal (bakterisidal) 

dengan MIC sebesar 16 µg/ml dan juga bersifat antibakteri terhadap 

spesies Bacillus, Mycobacterium, dan Streptomyces (Gibbons, 2004). 

Diithins terbentuk dari allicin yang tidak stabil. Senyawa ini 

memiliki kemampuan antibiotik dan anti-clotting yang digunakan 

sebagai coating pada katup jantung, pembuluh darah buatan dan 

peralatan implantasi lainnya. 

Diallyl sulfide telah dievaluasi menggunakan strain 

Staphylococcus aureus dan Methicillin Resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) dan menunjukkan nilai MIC sebesar 0,5 dan 2 µg/ml 

berturut-turut (Gibbons, 2004). 

Di dalam Block et.al. (1993) dinyatakan pula bahwa senyawa 

methyl dari bawang putih seperti senyawa Me CH = CHS (O) SR, 

MeCH =CHSS (O) R, dan yang terakhir senyawa Me CH = CH S (O) 

S CH=CH Me memiliki aktivitas biologis yang signifikan. Namun 

senyawa-senyawa ini masih sangat sedikit dipelajari karena selama 
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proses kromatografi senyawa methyl ini tidak konstan dan cepat 

menghilang setelah 6 jam. 

Selain senyawa-senyawa thiosulfinat tersebut, senyawa 

flavonoid yang terkandung dalam bawang putih juga memiliki daya 

antibakteri. Harbone dan Robinson dalam Supardi (2007) 

menyebutkan flavonoid merupakan senyawa polifenol yang memiliki 

15 atom karbon. Golongan flavonoid dapat digambarkan sebagai 

deretan senyawa C6-C3-C6, artinya kerangka karbonnya terdiri atas 

gugus C6 (cincin benzena tersubstitusi) disambungkan oleh rantai 

alifatik 3-karbon. Flavonoid yang terdapat dalam tumbuhan terikat 

pada gula sebagai glikosida dan aglikon.  

Saponin yang terkandung dalam bawang putih merupakan 

senyawa aktif permukaan yang kuat dan menimbulkan busa jika 

dikocok di dalam air serta pada konsentrasi yang rendah sering 

menyebabkan hemolisis sel darah merah. Robinson dalam Supardi 

(2007) menyebutkan beberapa saponin bekerja sebagai anti mikroba. 

Saponin merupakan senyawa yang berasa pahit dan menusuk, biasanya 

dapat menyebabkan bersin dan iritasi terhadap sel lendir. 

Minyak atsiri adalah zat bebas yang terkandung dalam tanaman. 

Claus dan Tyler dalam Supardi (2007) menyebutkan bahwa beberapa 

minyak atsiri mempunyai sifat pengobatan misalnya yang memiki daya 

karminatif, antibakteri, antiserangga dan antifungi. 
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d. Aktivitas Antibakteri Allium sativum 

1) Berdasarkan Kabelik and Hejtmankova-Uhrova dalam Sivam 

(2001) serta Cutler and Wilson (2004) allicin memiliki spektrum 

antibiotik luas melawan bakteri gram positif dan gram negatif 

seperti penisilin. Mengacu pada William et.al. dalam Rantapina 

(2003), Alliin dan penisilin juga sama-sama terbentuk dari asam 

amino sistein.  

2) Menurut Caldwell and Danzer dalam Sivam (2001) Allium sativum 

lebih mudah menghambat bakteri intestinal patogenik daripada 

flora intestinal normal. Anonymus (2008a) menyebutkan bahwa 

hal ini disebabkan oleh senyawa sulfur yang menghancurkan gugus 

thiol dan DNA polymerase yang dibutuhkan untuk replikasi 

kromosom bakteri. Senyawa ini juga merangssang sistem imun 

dengan meningkatkan jumlah limfosit, fagosit dan titer antibodi. 

3) Jezowa et al. dalam Sivam (2001) dan Cutler and Wilson (2004) 

menyatakan bahwa Allium sativum aktif melawan mikroorganisme 

yang resisten antibiotik seperti MRSA (Methicillin resistant 

Staphylococcus aureus) dan strain multidrug resistant 

enterotoxigennic (E.coli, Enterococcus, Shigella disentriae, 

S.flexneri, S.sonnei). Didry et al. dalam Sivam (2001) menyatakan 

kombinasi ekstrak A. sativum dan antibiotik menjurus pada 

sinergisme total/parsial. 
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4) Menurut Dewitt et al. and Sanick dalam Sivam (2001) aktivitas 

bakterisidal A. sativum juga mencegah produksi toksin bakteri 

seperti enterotoksin  Staphylococcus A, B, C1 dan thermonuclease. 

5) Ekstrak bawang putih (A. sativum) efektif melawan Helicobacter 

pylori (penyebab ulkus gaster) serta bakteri tahan asam seperti 

Mycobacterium tuberculosis dan M.leprae. 

Stephen dalam Singh and Singh (2008)  serta  Khoutorsky et al 

(2007) melaporkan bahwa beberapa produk hasil pemecahan allicin 

akan penetrasi dengan cepat ke dalam sel bakteri melalui membran sel. 

Protein enzim di dalam membran bakteri yang mengandung sistein 

memiliki sisi rantai terminating pada grup sulfihidril. Kemudian gugus 

thiosulfinat S(=O)S dalam allicin akan mengikat gugus thiol / gugus 

sulfihidril SH- enzim bakteri yang bersebelahan pada rantai disulfida.  

Cavallito et.al. (1945), Block et.al. (1993), Josling (2001), Sivam 

(2001), Feldberg dan Ozolin dalam Cutler and Wilson (2004) 

melaporkan bahwa hal tersebut dengan cepat akan menyebabkan : 

1) Inhibisi total dan segera terhadap sintesis RNA melalui target 

primernya yaitu RNA polimerase 

2) Inhibisi parsial sintesis DNA dan protein  

3) Menghambat reduksi nitrat bakteri 

4) Inhibisi sistem pembentukan asetil coA, karena 

koenzim-A dan dihidrolipoat juga mengandung gugus sulfihidril 
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bebas. Sehingga enzim dan koenzim tersebut tidak dapat berfungsi 

sampai gugus sulfihidril bebas kembali. 

R – SH + HS – R    -2H        R – S – S - R 

 Pada akhirnya metabolisme sel bakteri akan terganggu dan 

terjadi kematian mikroorganisme tersebut. Dalam literatur lain, 

Syahrurrahman dkk (1994) menyebutkan bahwa proteinase bakteri 

diaktifkan oleh senyawa sulfihidril pada pH 5,5-6,5. Jika sulfihidril ini 

diikat oleh gugus S(=O)S dari senyawa allicin atau senyawa 

thiosulfinat lainnya, maka mekanisme pengaktifan proteinase bakteri 

ini juga akan dihambat.  

Sel-sel manusia tidak teracuni oleh derivat allicin karena sel-sel 

ini mengandung glutathion (asam amino bersulfur) yang akan 

memodifikasi derivat allicin, sehingga mencegah kerusakan sel. 

Huriawati dkk (2006) menyebutkan glutathion terlibat dalam 

pembentukan dan pemeliharaan ikatan disulfida pada protein serta 

transpor asam amino melewati membran sel. 

Sivam (2001) mengemukakan pada pengujian invitro, allicin 

aktif menghambat : 

1) Bakteri gram negatif  

E.coli, Proteus spp., Salmonella, Citrobacter, Enterobacter, 

Pseudomonas, Klebsiella. 

2) Bakteri gram positif  

             Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonie, Bacillus anthracis 
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Zat anti bakteri lain yang terdapat pada bawang putih yaitu 

flavonoid. Kegunaan flavonoid adalah sebagai antimikroba, antivirus 

dan antijamur. Flavonoid mengandung senyawa fenol. Fenol 

merupakan suatu alkohol yang bersifat asam sehingga disebut juga 

asam karbolat. Fenol memiliki kemampuan untuk mendenaturasikan 

protein dan merusak membran sel. Fenol berikatan dengan protein 

melalui ikatan hidrogen sehingga mengakibatkan struktur protein 

menjadi rusak. Sebagian besar struktur dinding sel dan membran sel 

bakteri mengandung protein dan lemak (Ary, 2007).  

Pelczar and Chan dalam Ary (2007) menyebutkan bahwa 

ketidakstabilan pada dinding sel dan membran sitoplasma bakteri 

menyebabkan fungsi permeabilitas selektif, fungsi pengangkutan aktif, 

pengendalian susunan protein dari sel bakteri menjadi terganggu. 

Gangguan integritas sitoplasma berakibat pada lolosnya makromolekul 

dan ion dari sel. Sel bakteri menjadi kehilangan bentuknya dan 

terjadilah lisis. Persenyawaan fenolat bersifat bakteriostatik atau 

bakterisid tergantung dari konsentrasinya. 

Ekstrak bawang putih sebesar (57,1% (w/v), mengandung 220 

µg/ml allicin) efektif menghambat pertumbuhan dan membunuh 

bakteri oral (Bakri and Douglas, 2005). 

Sri Suharti dari Fakultas Peternakan IPB juga meneliti sifat 

antibakteri bawang putih terhadap bakteri Salmonella typhimurium. 

Hasilnya adalah serbuk bawang putih dengan konsentrasi 5% dapat 
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menghambat pertumbuhan bakteri yang setara dengan tetrasiklin 100 

µg/ml. Semakin tinggi konsentrasi bawang putih, maka aktivitasnya 

cenderung meningkat. Penelitian oleh Safithri  menunjukkan bahwa 

ekstrak air dan etanol bawang putih dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri S. galactie, S. aureus, dan E. coli. Ekstrak air bawang putih 

dengan konsentrasi 20% mempunyai aktivitas antibakteri yang sama 

dengan ampicillin 5 µg terhadap S. agalactie, S. aureus, dan E. coli. 

Ekstrak etanol bawang putih pekat mempunyai aktivitas anti bakteri 

lebih lemah dari ampicillin 5 µg terhadap S. agalactie, S. aureus dan 

E. Coli ( Anonymus, 2008a). 

Fani et.al. (2007) menyebutkan bahwa senyawa klorheksidin dan 

sodium hipoklorit yang sudah biasa digunakan sebagai obat kumur 

untuk pencegahan penyakit periodontal dinyatakan menimbulkan 

beberapa efek samping, diantaranya : 

1) Reaksi hipersensitivitas 

2) Sitotoksik terhadap sel ligamen periodontal 

3) Menghambat sintesis protein 

4) Mempengaruhi aktifitas mitokondrial sel 

Fluoride saat ini merupakan salah satu substansi yang paling 

sering digunakan sebagai agen antimikrobial pada plak. Namun 

fluoride bisa mengakibatkan fluorosis gigi (Mottled enamel) yang 

dapat terjadi pada gigi yang sedang tumbuh dan pada orang yang lebih 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



26 

 

 

 

tua. Hal ini akan menyebabkan osteomalasia dan osteosklerosis 

(Sulistia dkk, 2005). 

Cavallito dan Bailey dalam Jabar and Al Mossawi (2007) 

menyebutkan adanya suatu ketidakmampuan yang jelas dari sebagian 

besar bakteri untuk menjadi resisten terhadap bawang putih karena 

modus aksinya yang secara keseluruhan berbeda dengan antibiotik 

lainnya.  

Ankri dan Mirelman dalam Jabar and Al Mossawi (2007) juga 

menyebutkan bahwa perkembangan resistensi terhadap antibiotik 

betalaktam adalah 1000 kali lipat lebih mudah daripada terhadap 

allicin. 

e. Efek toksik bawang putih (Allium sativum L.) 

Rose et.al. dan Fehri et.al. dalam Singh and Singh (2008)  

menyebutkan pada ingesti bawang putih (Allium sativum L.) yang 

berlebihan  akan menghasilkan beberapa efek toksik, antara lain : 

1) Peningkatan efek farmakologis dari antikoagulan (warfarin, 

fluindione) dan penurunan efektivitas obat AIDS Saquinavir. 

2) Senyawa thiol-nya dapat menyebabkan akantolisis in vitro dan 

pemphigus in vivo. 

3) Gangguan traktus digestivus (jarang) berupa mual, muntah, diare. 

4) Bau nafas dan keringat, diaphoresis (keringat banyak), sakit kepala 

ringan, menoragi, metroragi, spinal epidural hematom.  
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5) Pada tikus yang diberi dosis masif (50 mg/hari powder bawang 

putih) menimbulkan perubahan degeneratif dalam 4 hari dan lesi 

testikular setelah 70 hari. 

f. Bioavailabilitas allicin dalam tubuh manusia 

Penelusuran efek farmakologis sistemik dari ekstrak bawang 

putih segar dalam tubuh manusia dihambat oleh 3 hal yaitu (1) 

ketidakmampuan mengukur bioavailabilitas allicin (2) kurangnya bukti 

langsung bahwa allicin memiliki aktivitas sistemik yang signifikan 

pada dosis konsumsi bawang putih yang normal (3) kurangnya contoh 

kejadian efek-efek akut. Hal-hal tersebut sejauh ini dapat diatasi 

dengan menghitung peningkatan aseton nafas dan allyl methyl sulfide 

(AMS) nafas (Lawson and Wang, 2005).  

Allyl thiosulfinat (allicin) merupakan satu-satunya yang 

bertanggung jawab atas adanya AMS nafas dan peningkatan aseton 

nafas. Diallyl trisulfide, diallyl disulfide, ajoene, dan S-

allylmercysteine, pada dithioallyl isomolar, menunjukkan efek 

kuantitatif yang sama seperti allicin. Konsumsi AMS pada allyl 

isomolar juga memberikan efek yang sama seperti allicin, 

mengindikasikan bahwa AMS adalah metabolit utama dari allicin dan 

merupakan metabolit aktif. Sehingga allicin dan senyawa-senyawa 

yang berasal dari allicin  dengan cepat dimetabolisir menjadi AMS. 

Senyawa AMS ini merupakan senyawa yang menstimulasi produksi 
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aseton dan dapat digunakan untuk mengukur bioavailabilitas allicin 

(Lawson and Wang, 2005). 

Proses produksi allicin di dalam tubuh berbeda dengan di luar 

tubuh. Asam lambung menghancurkan enzim allinase yang akhirnya 

mencegah pembentukan allicin, sedangkan cairan intestinal 

menurunkan jumlah allicin yang terbentuk. Deaktivasi allinase 

ireversibel terjadi pada pH < 3. Allicin akan hilang sampai dengan 99% 

karena adanya cairan asam lambung dan cairan intestinal yang banyak 

disekresikan saat  pengonsumsian per oral (Freeman and Kodera, 

1995).  

Allicin tidak bioavailabel dan menunjukkan efek lintas pertama 

yang menonjol di hepar (Egen, et al., 1992). Sebuah studi di mana para 

partisipannya mengkonsumsi sejumlah besar allicin (kira-kira 90.000 

mcg) yang berupa bawang putih mentah yang dihancurkan (25 gram) 

mengungkapkan bahwa tidak ada allicin atau senyawa turunannya 

yang dapat dideteksi dalam darah dan urin dari 1 sampai dengan 24 

jam setelah waktu pengonsumsian (Lawson, et al, 1992). 

2. STREPTOCOCCUS MUTANS 

a. Klasifikasi S. mutans  

Kingdom  : Monera 

Divisio  : Firmicutes 

Class  : Bacilli 

Order  : Lactobacilalles 
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Family  : Streptococcaceae 

Genus  : Streptococcus 

Species  : Streptococcus mutans  

(Cappuccino and Sherman, 1983)  

Streptococcus mutans merupakan  bakteri kokus gram positif, 

nonmotil dan katalase negatif. Bakteri ini termasuk dalam spesies grup 

K dari grup viridans dan terlibat dalam pembentukan karies gigi 

(Huriawati, dkk, 2006).  

Michalek dan Mc Ghee dalam Mochammad (2005) menyebutkan 

bakteri ini pertama kali diisolasi dari plak gigi oleh Clark pada tahun 

1924 yang memiliki kecenderungan berbentuk kokus dengan formasi 

rantai panjang apabila ditanam pada medium yang diperkaya seperti 

pada Brain Heart Infusion (BHI) Broth, sedangkan bila ditanam di 

media agar memperlihatkan rantai pendek dengan bentuk sel tidak 

beraturan. 

Lehner, Michalek dan Mc Ghee serta Nolte dalam Mochammad 

(2005) menyatakan bahwa Streptococcus mutans tumbuh dalam 

suasana fakultatif anaerob yang memerlukan 5% CO2 dan 95% 

nitrogen serta memerlukan amonia sebagai sumber nitrogen agar dapat 

bertahan hidup dalam lapisan plak yang tebal. 

b. Pengaruh Streptococcus mutans  

1) Pengaruh S.mutans terhadap gigi  

 Sebagai pembentuk lapisan terdalam plak dental sehingga  
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 menyebabkan karies gigi (Rosen and Lewis, 1995). 

2) Pengaruh Sistemik S. mutans 

Rosen and Lewis (1995) menyebutkan Streptococcus mutans 

dapat mengakibatkan endokarditis bakterialis tipe subakut. Usman 

(1994) menyatakan bahwa setelah ekstraksi gigi, paling sedikit 

pada 30% penderita terjadi bakteremia terutama oleh Streptococcus 

grup viridans (Streptococcus mutans, S. sanguis, S. mitis). Glukan 

yang dihasilkan oleh Streptococcus mutans membantu perlekatan 

awalnya pada endokardium (Jawetz et.al., 2004). Tidak seperti 

endokarditis akut, endokarditis subakut berlangsung lambat, 

bersifat asimtomatis selama beberapa minggu sebelumnya. Jika 

tidak dirawat, endokarditis bakterial ini akan memburuk dan 

berakibat fatal 1 tahun kemudian. Endokarditis subakut cenderung 

terjadi pada katup jantung yang sudah rusak dan bisa menyebabkan 

sepsis emboli (Rosen and Lewis, 1995).  

c. Faktor - faktor virulensi mayor Streptococcus mutans : 

1) Kemampuan melekat pada permukaan gigi dalam kolonisasi 

Adhesin dari S.mutans (antigen I/II) berinteraksi dengan 

protein saliva dari pelikel pada permukaan gigi untuk perlekatan 

bakteri. Sebagai tambahan, glucan binding protein (GbpA, GbpB, 

GbpC) meningkatkan perlekatan Streptococcus mutans ke glucan 

yang terdeposit pada permukaan gigi ( Law, et. al., 2007). 
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2) Asidogenisitas dan asiduransi untuk proliferasi dan eksistensi 

S.mutans (Rosen and Lewis, 1995). 

3) Kemampuan sintesis IPS (Intraseluler Polisakarida) 

Kemampuan ini secara khusus hanya dimiliki oleh S.mutans. 

Cadangan karbohidrat dimetabolisme oleh S.mutans dan 

menghasilkan asam yang meningkatkan kariogenisitas dengan 

mempertahankan pH asam lingkungan (<5,5). Faktor ini 

menyebabkan S.mutans memproduksi asam terus-menerus 

meskipun karbohidrat diet telah habis ataupun selama periode 

substrat eksogen berkadar rendah. Aktivitas ini mempertahankan 

asidogenisitas dan membantu terjadinya demineralisasi enamel 

selama periode sekresi saliva rendah saat tidur (Rosen and Lewis, 

1995). 

d. Streptococcus mutans dan Karies Gigi 

Individu dengan hitung Streptococcus mutans rendah biasanya 

memiliki skor karies yang rendah, sementara individu dengan hitung 

Streptococcus mutans tinggi pada umumnya memiliki caries yang 

lebih banyak. Sehingga hitung Streptococcus mutans sering digunakan 

untuk penilaian resiko karies. 

Tidak semua Streptococcus mutans menyebabkan karies gigi. 

Diantaranya yang paling kariogenik adalah Streptococcus mutans 

serotype c, e, f (Rosen and Lewis, 1995). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



32 

 

 

 

Streptococcus mutans menghasilkan dua enzim, yaitu 

glikosiltransferase dan fruktosiltransferase. Enzim-enzim ini bersifat 

spesifik terhadap  substrat sukrosa yang digunakan untuk sintesis 

glucan dan fruktan. Pada metabolisme karbohidrat, enzim 

glikosiltransferase (GTF) mengubah sukrosa menjadi glukan dan 

fruktan dengan berat molekul lebih tinggi (Loesche, et.al., 1996). 

Rosen and Lewis (1995) menyebutkan glukan terdiri dari 

dextrans (ikatan 1,6α) dan mutans (ikatan 1,3α). Mutans (ikatan 1,3α) 

dihasilkan lebih banyak oleh S.mutans dan  bersifat sangat pekat 

seperti lumpur, lengket dan tidak larut dalam air. Kelarutan ikatan 

glukosa alfa dalam air sangat berpengaruh terhadap pembentukan 

koloni Streptococcus mutans pada permukaan gigi. Karena solubilitas 

air berbanding terbalik dengan banyaknya ikatan 1,3α , maka mutans 

kurang larut dalam air, sehingga cenderung membentuk plak sebagai 

substansi matriks. Huriawati dkk. (2006) menyatakan bahwa polimer 

karbohidrat glucan turut membantu perlekatan awal beberapa 

Streptococcus pada endocardium. 

Fruktan atau levans juga berfungsi sebagai matriks plak dan 

nutrisi untuk streptococcus oral. Levans ini menimbulkan kerusakan 

jaringan lunak khusus dan resorbsi tulang yang khas pada penyakit 

periodontal (Huriawati, dkk., 2006). 

3. SENSITIVITAS TEST 

Obat antimikroba adalah obat untuk membasmi mikroba yang  
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merugikan manusia. Aktivitas antimikroba invitro adalah daya hambat 

antimikroba terhadap kuman di luar tubuh manusia. Sedangkan aktivitas 

antimikroba invivo adalah daya hambat antimikroba terhadap kuman di 

dalam tubuh manusia. 

Banyak faktor yang mempengaruhi aktivitas anti jasad renik 

invitro, antara lain : 

a. Derajat keasaman 

b. Komponen pembenihan 

c. Stabilitas obat 

d. Besarnya inokulum 

e. Masa pengeraman 

f. Aktivitas metabolik kuman 

Dengan menggunakan kuman percobaan yang standar dan suatu 

contoh obat yang telah dikenal sebagai perbandingan, dapat digunakan 

2 metode untuk menentukan potensi antibiotika yang sedang diperiksa 

atau kepekaan jasad renik.  

 Metode tersebut adalah : 

1) Metode Pengenceran (Dilusi) 

Sejumlah obat anti jasad renik tertentu dicampurkan dengan 

perbenihan kuman yang encer atau padat. Kemudian perbenihan 

tersebut ditanami dengan kuman yang diperiksa, dan dieram. Titer 

obat adalah konsentrasi terkecil anti jasad renik yang dibutuhkan 
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untuk menghambat pertumbuhan atau mematikan kuman yang 

diperiksa. 

2) Metode Difusi 

Suatu kertas cakram saring obat tertentu dan dengan jumlah 

tertentu pula ditempatkan pada perbenihan padat yang telah 

ditanami dengan biakan kuman yang telah diidentifikasi. Setelah 

pengeraman garis tengah daerah hambatan jernih yang mengelilingi 

obat terhadap kuman yang diukur dan dibandingkan dengan tabel 

yang sensitif, intermediet atau resisten (Jawetz, dkk, 1986). 
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BAWANG PUTIH 

B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

C. Hipotesis  

Ekstrak bawang putih (Allium sativum L.) memiliki efek antibakteri 

terhadap Streptococcus mutans. 

 

EKSTRAK BAWANG PUTIH 

Senyawa thiosulfinat flavonoid Minyak atsiri & saponin 

Daya antibakteri ekstrak bawang putih 

Mengikat gugus 
sulfihidril enzim bakteri 

· Inhibisi total 
sintesis RNA 
melalui target 
primer RNA 
polimerase 

· Inhibisi sintesis 
DNA & protein 

· Menghambat 
reduksi nitrat 
bakteri 

· Inhibisi sintesis 
asetil coA 

Streptococcus mutans terhambat 
pertumbuhannya/mati 

Denaturasi protein 

Merusak membran sel 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental murni karena 

peneliti memberikan perlakuan atau manipulasi pada subyek penelitian, 

dan observasi dilakukan untuk membuktikan adanya efek dari perlakuan 

tersebut.  

B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah ekstrak bawang putih (Allium sativum) 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Sebelas Maret. 

D. Teknik Sampling 

Dalam penelitian ini digunakan teknik non random sampling. 

E. Identifikasi Variabel 

1. Variabel bebas  : kadar ekstrak bawang putih 

2. Variabel terikat : Pertumbuhan Streptococcus mutans 

3. Variabel luar  :  

a. Terkendali   

Suhu pengeraman, kelembaban udara, pengenceran kuman. 

b. Tak Terkendali 

Aktivitas metabolisme bakteri. 
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Inkubasi pada suhu 37⁰C selama 24 jam 

Amati ada tidaknya hambatan pertumbuhan Streptococcus mutans 

Campur dengan nutrien darah cair (dalam tabung reaksi)  

dengan perbandingan volume ekstrak : nutrien darah cair = 1:1 

Gores suspensi kuman-ekstrak tadi pada agar darah plate yang telah 
dibagi 4 bagian 

Masukkan 3 oshe suspensi kuman ke dalam tabung reaksi 

Inkubasi 24 jam, 37⁰C 

F. Rancangan  Penelitian 

Bawang Putih 

(Allium sativum L.) 

Ekstraksi 

Ekstrak bawang putih (Allium sativum L.) 

 

0,5 0,75   1 1,25 1,5 1,75 2,0  (gr/ml) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

            

                  

Secara deskriptif, rancangan penelitian tersebut bisa dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Saripati bawang putih dari hasil ekstraksi diencerkan dengan pelarut 

aquadest steril, sehingga didapatkan larutan ekstrak bawang putih 0,50 
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gr/ml, 0,75 gr/ml, 1,00 gr/ml, 1,25 gr/ml, 1,50 gr/ml, 1,75 gr/ml, 2,00 

gr/ml. 

2. Campur masing-masing larutan ekstrak dengan nutrien darah cair 

dalam tabung reaksi dengan perbandingan volume ekstrak : nutrien 

darah cair = 1:1 

3. Masukkan 3 oshe suspensi kuman ke dalam tabung reaksi. Inkubasi 

24 jam pada suhu 37⁰C. Setelah itu, goreskan pada agar darah plate 

yang telah dibagi menjadi 4 bagian. Inkubasi lagi pada suhu 37⁰C 

selama 24 jam. Amati ada tidaknya pertumbuhan kuman pada agar 

darah plate. Dilakukan 2 kali ulangan. 

G. Definisi Operasional Variabel 

1. Kadar ekstrak bawang putih 

Kadar ekstrak bawang putih dalam penelitian ini adalah 

konsentrasi ekstrak bawang putih yang diberikan pada media nutrien 

darah cair untuk uji antibakteri ekstrak tersebut terhadap pertumbuhan 

Streptococcus mutans.   

Pada percobaan Bakri and Douglas (2005) disebutkan bahwa 

ekstrak bawang putih sebesar 57,1% (w/v) menghambat pertumbuhan 

dan membunuh sebagian besar bakteri oral yang diuji antara lain 

Porphyromonas ginggivalis dan Streptococcus mutans. Untuk bakteri 

oral gram positif menunjukkan Minimum Inhibitory Concentration 

(MBC) dan Minimum Bactericidal Concentration (MIC) berturut-turut 

sebesar 91,9 µg/ml dan 142,7-35,7 µg/ml. 
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Berdasarkan uji trial yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

diambil konsentrasi 0 g/ml, 0,5 g/ml, 0,75 g/ml, 1 g/ml, 1,25 g/ml, 1,5 

g/ml, 1,75 g/ml, 2 g/ml. Metode yang digunakan adalah metode dilusi 

cair. Skala pengukurannya adalah ordinal. 

2. Pertumbuhan Streptococcus mutans 

Kuman Streptococcus mutans yang dipakai adalah biakan murni 

dari isolat lokal laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 

Hewan UGM. Pertumbuhan Streptococcus mutans dilihat dari ada atau 

tidaknya pertumbuhan koloni Streptococcus mutans pada masing-

masing media agar darah plate dengan kadar yang berbeda dan telah 

diinkubasikan selama 24 jam dengan suhu 37˚C.  

Bila pada media dijumpai koloni Streptococcus mutans, maka 

kadar ekstrak bawang putih yang terdapat pada agar darah tersebut 

tidak mampu menghambat pertumbuhan Streptococcus mutans dan 

ditandai dengan positif (+). Dan bila pada media tidak dijumpai koloni 

Streptococcus mutans maka pada kadar ekstrak bawang putih yang 

terdapat pada agar darah mampu menghambat pertumbuhan 

Streptococcus mutans dan ditandai dengan negatif (-). Skala 

pengukurannya adalah nominal. 

3. Variabel Luar 

a. Suhu pengeraman, kelembaban udara, pengenceran kuman, 

kultivasi, musim dan umur tanaman merupakan variabel-variabel 

yang dapat dikendalikan. Suhu dikendalikan dengan 
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menginkubasikan agar darah di dalam inkubator. Pengenceran 

kuman dikendalikan dengan menggunakan standard Brown II. 

Kultivasi, musim dan umur tanaman bawang putih dapat 

dikendalikan dengan mengambil bahan dari 1 ikatan/gelondong 

yang sama. 

b. Aktivitas metabolisme kuman, merupakan variabel yang tidak 

dapat dikendalikan. 

H. Instrumentasi dan Bahan Penelitian 

1. Instrumen 

a. 24 tabung nutrien darah cair 

b. 6 agar darah plate sedang 

c. Tabung reaksi 

d. Pipet volume 

e. Oshe kolong 

f. Standar brown II 

g. Inkubator 

h. Lampu spirtus 

i. Erlenmeyer 

2. Bahan 

a. Larutan isotonis 

b. Biakan murni Streptococcus mutans 

c. Ekstrak bawang putih (Allium sativum L.)  
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I. Cara Kerja 

1. Persiapan Awal 

Alat-alat yang diperlukan dicuci bersih kemudian 

dikeringkan dan disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121˚C 

selama 15 menit. 

2. Persiapan Suspensi Bakteri Streptococcus mutans 

Streptococcus mutans yang telah diisolasi dalam media agar 

darah diambil dengan oshe kolong yang sebelumnya telah 

disterilkan. Masukkan ke dalam larutan isotonis dan bandingkan 

dengan standar Brown II. 

3. Persiapan Ekstrak Bawang Putih 

Ekstraksi saripati bawang putih dilakukan dengan metode 

maserasi. Langkah-langkah ekstraksi tercantum dalam lampiran B. 

Saripati bawang putih hasil ekstraksi kemudian dibuat larutan 

sesuai konsentrasi yang akan dipakai. Timbang ekstrak baku 

tersebut, kemudian encerkan dengan menggunakan pelarut aquades 

steril.  

a. Larutan ekstrak 0,5 gr/ml :

 0,5 gram ekstrak baku diencer   

kan sampai dengan volume 1 ml. 

b. Larutan ekstrak 0,75 gr/ml :

 0,75 gram ekstrak baku diencer  

 kan sampai dengan volume 1 ml. 
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c. Larutan ekstrak 1,00 gr/ml :

 1 gram ekstrak baku diencerkan   

sampai dengan volume 1 ml. 

Untuk konsentrasi 1,25 gr/ml, 1,5 gr/ml, 1,75 gr/ml, 2 gr/ml 

dilakukan dengan cara yang sama. 

4. Persiapan Uji Antibakteri 

Sediakan 8 tabung nutrien darah cair 2 ml. Masukkan 2 ml 

ekstrak bawang putih dengan konsentrasi masing-masing 0 gr/ml, 

0,5 gr/ml, 0,75 gr/ml, 1 gr/ml, 1,25 gr/ml, 1,5 gr/ml, 1,75 gr/ml, 2 

gr/ml. Kemudian tambahkan 3 oshe kolong suspensi Streptococcus 

mutans pada masing-masing tabung reaksi. Inkubasi 37⁰C selama 

24 jam. 

Siapkan 2 buah agar darah plate. Bagi 1 agar darah plate 

menjadi 4 bagian. Goreskan media yang telah diinkubasi tadi ke 

agar darah plate.  

Kemudian inkubasi lagi dengan suhu 37˚C selama 24 jam. 

Amati apakah ada pertumbuhan Streptococcus mutans atau tidak. 

Lakukan 2 kali ulangan (Gerard, et.al., 1979).  

J. Teknik Analisis Data 

Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan chi 

kuadrat. Batas kemaknaan yang dipakai adalah dengan taraf signifikan    
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(α) = 0,05 atau dalam tabel interval kepercayaan 95% (Budiman, 1995). 

 

 

 

Di mana : o = frekuensi observasi  e = frekuensi harapan 

e = total baris x total kolom 
Grand total 
 

Keterangan: 
(+) : segmen media agar darah yang ditumbuhi bakteri  

 (-) : segmen media yang tidak ditumbuhi bakteri 
 

 

Karena tabel yang di gunakan adalah 8 x 2, maka derajat 

kebebasannya (Degree of Freedom) = (8 – 1) x (2 – 1) = 7. Sedang harga 

chi kuadrat adalah 14,067 (dicari dari tabel harga distribusi chi kuadrat). 

Ekstrak bawang putih 

(Allium sativum L.) 

(gr/ml) 
Kelompok 

0 0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 

Jumlah 

+ A B C D E F G H 
A + B + C + D 

+ E + F + G+H 

- I J K L M N O P 
I+J+K+L+ 

M+N+O+P 

Jumlah A+I 
B + 

J 
C + K D + L 

E+M F+N G+O H+P n 
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Jika X² hitung < X² tabel, maka Hipotesis null (Ho) diterima. Ini 

berarti ekstrak bawang putih tidak memiliki efek antibakteri terhadap 

Streptococcus mutans.  

Dan sebaliknya Ho ditolak jika X² hitung > X² tabel, sehingga yang 

diterima adalah H1 yaitu ekstrak bawang putih memiliki efek antibakteri 

terhadap Streptococcus mutans. 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

Penelitian dilaksanakan bulan Agustus-November di Laboratorium 

Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan 

subyek Streptococcus mutans standar yang diperoleh dari Fakultas Kedokteran 

Hewan Universitas Gajah Mada.  

Hasil penelitian mengenai efek antibakteri ekstrak bawang putih (Allium 

sativum Linn.) terhadap Streptococcus mutans in vitro disajikan dalam tabel 1 di 

bawah ini. 

Tabel 1. Hasil uji daya hambat ekstrak bawang putih (Allium sativum Linn.) 
terhadap pertumbuhan Streptococcus mutans 

Ekstrak bawang putih  

(Allium sativum L.) 

(g/ml) 
Kelompok 

0,00 0,50 0,75 1,0 1,25 1,50 1,75 2,00 

Jumlah 

+ 3 2 2 2 2 2 2 2 17 
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Keterangan : 
(+) : segmen media agar darah yang ditumbuhi bakteri  

 (-) : segmen media yang tidak ditumbuhi bakteri 
 

Dari tabel dapat dilihat, pada konsentrasi 0,00 gr/ml, tetap terjadi 

pertumbuhan bakteri yaitu sebanyak 3 segmen. Pada konsentrasi 0,50 gr/ml; 0,75 

gr/ml; 1,00 gr/ml; 1,25 gr/ml; 1,50 gr/ml; 1,75 gr/ml; 2 gr/ml terdapat hasil yang 

sama yaitu terdapat pertumbuhan bakteri (+) pada 2 segmen media dan terdapat 

hambatan pertumbuhan bakteri (-) pada 1 segmen media. 

Dari hasil analisis statistik dengan uji kai kuadrat diperoleh X² hitung = 

1,41. Nilai ini lebih kecil dari nilai X² tabel untuk db=7 dengan signifikansi 0,05 

yaitu 14,067. Perhitungan X² hitung dan tabel X² dapat dilihat pada lampiran A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

Jumlah 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini digunakan biakan Streptococcus mutans standar 

untuk menghindari kesalahan pada penelitian, karena dengan bakteri yang tidak 

standar akan memberikan hasil yang berbeda pada senyawa uji.  

Dari 24 sampel yang diuji dengan ekstrak bawang putih, sebagian besar 

menunjukkan adanya pertumbuhan Streptococcus mutans yang menetap pada 

media agar darah. X² hitung yang didapatkan juga jauh lebih kecil dari X² tabel. 

Hal ini menunjukkan bahwa penelitian kali ini tidak bisa membuktikan ekstrak 

bawang putih memiliki pengaruh antibakteri terhadap Streptococcus mutans. Hal 

ini sangat berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ross et al (2001), 

Fani et al (2007), dan Bakri and Douglas (2005). 

Menurut hipotesis, ekstrak bawang putih memiliki efek antibakteri 

terhadap Streptococcus mutans. Namun dari hasil tampak bahwa dengan 

penambahan ekstrak bawang putih pada media hanya berpengaruh kecil terhadap 

pertumbuhan  Streptococcus mutans. 
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Pada tabel 1 dengan perhitungan uji statistik Chi kuadrat, didapat X² 

sebesar 1,41 lebih kecil dari X² tabel yaitu 14,067 dengan signifikasi 0,05 dan 

db=7. Berdasar hasil ini maka hipotesis null (Ho) diterima yaitu ekstrak bawang 

putih tidak memiliki efek antibakteri terhadap Streptococcus mutans. 

Hasil penelitian tersebut tidak sesuai teori yang menyebutkan bahwa 

beberapa produk hasil pemecahan allicin dari bawang putih akan penetrasi cepat 

ke dalam sel bakteri melalui membran sel. Protein enzim di dalam membran 

bakteri yang mengandung sistein memiliki sisi terminating pada grup sulfihidril. 

Kemudian gugus thiosulfinat dalam allicin akan mengikat gugus thiol / gugus 

sulfihidril SH- enzim bakteri yang bersebelahan pada rantai disulfida tersebut. 

Dan pada akhirnya metabolisme bakteri terhambat. Hal ini mengakibatkan bakteri 

terhambat pertumbuhannya dan akhirnya mati. 

Dapat dilihat pada tabel 1 bahwa tidak ada perbedaan hasil di tiap 

konsentrasi. Pada konsentrasi 0,5 gr/ml, 0,75 gr/ml, 1 gr/ml, 1,25 gr/ml, 1,5 gr/ml, 

1,75 gr/ml, 2 gr/ml terdapat 2 segmen yang menunjukkan pertumbuhan bakteri 

dan hanya 1 segmen yang menunjukkan hambatan pertumbuhan bakteri. Dalam 

penelitian ini dilakukan 3 kali ulangan. Pada penelitian ulangan ke-2, berhasil 

didapatkan segmen dengan hambatan pertumbuhan bakteri pada semua kelompok 

konsentrasi. Sedang pada penelitian pertama kali dan penelitian ulangan ke-3 

tidak didapatkan satupun segmen dengan hambatan pertumbuhan. Hasil tersebut 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :  

A. Faktor ekstrak bawang putih 
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Kandungan zat antibakterial dalam ekstrak bawang putih tergantung 

dari beberapa aspek, diantaranya : proses pengekstraksian, bahan mentah 

bawang putih yang digunakan, proses transportasi ekstrak (dari tempat 

pembuatan ke lokasi penelitian) dan proses penyimpanannya.  

Ekstrak bawang putih yang digunakan dalam penelitian ini diolah 

dengan metode  maserasi menggunakan pelarut berupa ethanol 96%. Dalam 

teknik ekstraksi maserasi, filtrat yang telah terbentuk diuapkan dalam vacuum 

rotary evaporator, pemanas waterbath pada suhu 70⁰C. Pada suhu ini, zat-zat 

antibakteri dalam ekstrak bawang putih terutama yang berupa enzim mungkin 

telah terdenaturasi sebagian karena pemanasan tersebut. Sehingga efektifitas 

ekstrak bawang putih sebagai antibakteri berkurang. 

 Ini bisa ditunjukkan oleh perbedaan hasil antara percobaan trial 

pertama yang menggunakan konsentrasi ekstrak di bawah 1 gr/ml dan 

percobaan selanjutnya yang menggunakan konsentrasi lebih dari 1 gr/ml 

Keduanya dilakukan dengan metode difusi sumuran. Pada konsentrasi 0,2 

gr/ml; 0,4 gr/ml; 0,5 gr/ml; 0,55 gr/ml; 0,6 gr/ml; 0,8 gr/ml; 1gr/ml tidak 

didapatkan zona bening. Sedang pada konsentrasi 2 gr/ml ekstrak bawang 

putih baru mulai didapatkan hambatan pertumbuhan Streptococcus mutans 

yang ditunjukkan dengan terbentuknya  zona bening di sekitar sumuran. Saat 

ekstrak bawang putih dicobakan pada Staphylococcus aureus, zona bening 

juga baru mulai muncul pula pada konsentrasi 2 gram/ml. Hasil uji trial ini 

dapat dilihat pada lampiran C gambar 2, 3, 4, 5. 
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Hasil penelitian ini sangat jauh berbeda dengan hasil penelitian Fani 

et al (2007) yang memperoleh MIC hanya berkisar antara 4 sampai 32 µg/ml 

(yang diperhitungkan mengandung allicin sebesar 16-128 µg/ml). Dalam 

percobaan tersebut, 90% sampel Streptococcus mutans menunjukkan MIC 

sebesar 16 µg/ml. Disebutkan dalam Cutler  and Wilson (2004) bahwa allicin 

yang mewakili 70%-80% kandungan thiosulfinat bawang putih akan rusak 

dalam waktu 16 jam pada suhu 23⁰C. Sedangkan pemanasan saat evaporasi 

ekstraksi sebesar 70⁰C. Lawson dalam Singh and Singh (2008) menyebutkan 

waktu paruh allicin dalam pelarut etanol adalah 24 jam. Sehingga ada 

kemungkinan telah rusaknya sebagian zat antibakteri dalam ekstrak. 

Bahan mentah bawang putih yang digunakan dalam penelitian ini 

didapat dari pasar Kranggan Yogyakarta. Komposisi senyawa aktif bawang 

putih juga dipengaruhi oleh umur tanaman, tempat tumbuh dan perbedaan 

klon varietas. 

Proses transportasi ekstrak dari tempat pembuatan ke lokasi 

penelitian juga turut mempengaruhi kualitas zat antibakteri yang terkandung di 

dalamnya. Faktor yang paling berperan di sini adalah faktor suhu. Dari lokasi 

pembuatan yaitu di LPPT UGM, ekstrak dibawa tanpa suatu tempat 

penyimpanan khusus seperti termos es. Hal ini mampu mempengaruhi 

kestabilan suhu optimum ekstrak di mana zat-zat antibakteri ekstrak stabil.   

Pada banyak literatur, ekstrak bawang putih yang digunakan diproduksi 

sendiri oleh para penelitinya, sehingga tidak terdapat faktor suhu transportasi 

yang dapat menurunkan kualitas ekstrak. 
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Pada percobaan yang dilakukan Fani  et al (2007), ekstrak disimpan 

pada suhu -70⁰C, sedangkan pada penelitian ini ekstrak disimpan pada suhu 

yang tidak mencapai -70⁰C. Karena keterbatasan fasilitas yang ada, ekstrak 

disimpan di kulkas biasa yang hanya memiliki suhu terendah 4⁰C. Dengan 

suhu yang tidak optimum ini, sedikit banyak bisa mempengaruhi kestabilan 

zat-zat antibakteri ekstrak bawang putih. 

 

 

B. Faktor kultur bakteri 

Faktor ini sangat kecil kemungkinannya dalam mempengaruhi 

anomali laboratorium yang terjadi. Karena dalam penelitian ini telah 

digunakan kultur bakteri standar yang telah diidentifikasi oleh Fakultas 

Kedokteran hewan UGM.  

Untuk mengetahui adanya resistensi Streptococcus mutans, maka 

ekstrak bawang putih dicobakan pula pada bakteri Staphylococcus aureus 

dengan menggunakan konsentrasi yang sama sebesar 0,2 gr/ml, 0,4 gr/ml, 0,5 

gr/ml, 0,55 gr/ml, 0,6 gr/ml, 0,8 gr/ml, 1gr/ml. Hasil pada Staphylococcus 

aureus sama  seperti yang terjadi pada Streptococcus mutans yaitu tidak 

didapatkan  zona hambat pada konsentrasi manapun. Hal tersebut 

menunjukkan ketidakresistensian dari bakteri Streptococcus mutans yang 

digunakan. 
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Ketidakresistensian bakteri ini juga ditunjukkan dengan terbentuknya 

zona bening pada uji sensitivitas ulang berikutnya yang menggunakan 5 

macam cakram antibiotik standar. 

C. Faktor waktu 

Terdapat perbedaan waktu pelaksanaan antara penelitian pertama, 

penelitian ulangan kedua dan ketiga. Tidak adanya hambatan pertumbuhan 

Streptococcus mutans pada penelitian ketiga, bisa dimungkinkan oleh karena 

adanya penurunan kandungan zat antibakteri yang terkandung dalam ekstrak 

bawang putih seiring dengan berjalannya waktu. 

 

D. Faktor peralatan yang digunakan 

Proses pengolahan dan proses penelitian sangat berperan dalam 

mempengaruhi kualitas ekstrak bawang putih. Ekstrak ini bisa rusak bila 

bersentuhan dengan logam. Enzim dalam ekstrak inipun sangat rawan rusak 

(Anonymus, 2008). 

Dalam penelitian yang dilakukan di sini, satu-satunya alat logam 

yang digunakan dan kerap berinteraksi dengan ekstrak adalah oshe kolong. 

Proses pencampuran suspensi bakteri ke dalam ekstrak dalam tabung reaksi, 

homogenisasi dan proses penggoresannya ke media padat agar darah, selalu 

melibatkan oshe kolong. Kontak yang terlalu lama ataupun pengadukan saat 

homogenisasi ekstrak dan suspensi bakteri dengan oshe ini dapat merusak 

enzim-enzim yang ada sehingga kualitas ekstrak menurun. 
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Senyawa-senyawa dalam bawang putih dilaporkan memiliki sifat 

antioksidan yang besar dengan meningkatkan enzim antioksidan seluler, 

mengatasi Reactive Oxygen species (ROS), dan meningkatkan glutation dalam 

sel. Senyawa-senyawa dalam bawang putih sangat mudah sekali bereaksi 

dengan logam berat (Gupta et al, 2008). 

 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Ekstrak bawang putih tidak memiliki efek antibakteri terhadap 

Streptococus mutans in vitro. 

B. Saran 

1. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai adanya efek 

antibakteri ekstrak bawang putih terhadap Streptococcus mutans dan 

mencari berapa banyak ekstrak bawang putih yang dibutuhkan untuk 

dapat membunuh kuman. 
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2. Perlu diadakan penelitian yang lebih komperhensif mengenai efek 

antibakteri ekstrak bawang putih terhadap Streptococcus mutans mulai 

dari persiapan ekstraksi sampai dengan hasil akhir.  

3. Perlu pengendalian faktor-faktor lain yang menyebabkan hasil kurang 

signifikan. 
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Lampiran A 

PERHITUNGAN X²  

Ekstrak bawang putih  

(Allium sativum L.) 

(g/ml) 
Kelompok 

0,00 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 

Jumlah 

+ 3 2 2 2 2 2 2 2 17 
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1. Tingkat Signifikansi 

Ditetapkan α=0,05 dengan derajat bebas (db) = (8-1)(2-1) = 7 

2. Hipotesis 

H0 =   kedua variabel tidak berhubungan 
H1 =  kedua variabel berhubungan 
 

3. Aturan Pengambilan keputusan 

 H0 ditolak bila X² hitung > X² tabel 
 H0 diterima bila X² hitung < X² tabel 
 
 Perhitungan statistik uji frekuensi harapan tiap sel 

 Ea = Eb = Ec = Ed = Ee = Ef = Eg  = Eh =   17  x 3 = 2 
                  24 

 Ei  = Ej = Ek = El = Em = En = Eo = Ep =   7  x 3 = 1 
                              24 
 
Rumus Uji Chi Kuadrat 
 

 

Di mana : o = frekuensi observasi  e = frekuensi harapan 

e = total baris x total kolom 
Grand total 
 
 

Tabel 2. Tabel perhitungan statistik uji Kai Kuadrat  

- 0 1 1 1 1 1 1 1 7 

Jumlah 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
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o-e (o-e)² (o-e)²/e 

3-2,125 0,766 0,360 

2 – 2,125 0,016 0,007 

2 – 2,125 0,016 0,007 

2 - 2,125 0,016 0,007 

2 – 2,125 0,016 0,007 

2 – 2,125 0,016 0,007 

2 – 2,125 
 

0,016 0,007 

2 – 2,125 
 

0,016 0,007 

0-0,875 0,766 0,875 

1 – 0.875 0,016 0,018 

1 – 0,875  0,016 0,018 

1 – 0,875 0,016 0,018 

1 – 0,875 0,016 0,018 

1 – 0,875 0,016 0,018 

1 – 0,875 0,016 0,018 

1 – 0,875 0,016 0,018 

X² hitung 1,41 

 

Tabel 3. Kai-kuadrat  

           P 

d.k. 

0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 
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1 1.323 2.706 3.841 5.024 6.635 7.879 

2 2.773 4.605 5.991 7.378 9.210 10.597 

3 4.108 6.251 7.815 9.348 11.345 12.838 

4 5.385 7.779 9.488 11.143 13.277 14.860 

5 6.626 9.236 11.071 12.833 15.086 16.750 

6 7.841 10.645 12.592 14.449 16.812 18.548 

7 9.037 12.017 14.067 16.013 18.475 20.278 

8 10.219 13.362 15.507 17.535 10.090 21.955 

9 11.389 14.684 16.919 19.023 21.666 23.589 

10 12.549 15.987 18.307 20.483 23.209 25.188 

11 13.701 17.275 19.675 21.920 24.725 26.757 

12 14.845 18.549 21.026 23.337 26.217 28.299 

13 15.984 19.812 22.362 24.736 27.688 29.819 

14 17.117 21.064 23.685 26.119 29.141 31.319 

15 18.245 22.307 24.996 27.488 30.578 32.801 

 

4. Keputusan statistik 

Statistik uji X², menunjukkan X² hitung (1,41) <  X² tabel (14,067). Sehingga Ho 

diterima. Ekstrak bawang putih tidak memiliki efek antibakteri terhadap 

pertumbuhan Streptococcus mutans. 
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Lampiran B 

Prosedur Pembuatan Ekstrak Umbi Bawang Putih 

Umbi bawang putih dikupas kulitnya, dicuci bersih kemudian dihaluskan. 

 

Ethanol 96% dingin diaduk selama 15 menit.diamkan 24 jam, disaring. Ulang 3x 

 

           

Diuapkan dengan vacuum rotary evaporator, pemanas waterbath suhu 70⁰C 

Bawang Putih 

Ampas filtrat 

Ekstrak kental 
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Tuang dalam cawan porselin dipanaskan dengan pemanas waterbath sambil terus 

diaduk 

 

Data Pembuatan Ekstrak Umbi Bawang Putih 

Umbi bawang putih diperoleh dari pasar Kranggan Jogjakarta 

Berat umbi bawang putih  : 503,650 gram 

Ethanol 96%    : 1500 ml 

Berat ekstrak umbi bawang putih : 86,290 gram 

Lampiran C 

Hasil Uji Trial dan Hasil Penelitian  

A. Hasil Uji Trial 
 
                    hole 

  

Gambar 2. Uji trial I menggunakan metode sensitivitas bakteri difusi 
sumuran dengan menggunakan konsentrasi 0,20 gr/ml, 0,40 
gr/ml, 0,50gr/ml, 0,55 gr/ml, 0,60 gr/ml, 0,80 gr/ml, 1,00 
gr/ml dan kontrol antibiotik AML, AMC, Penicillin pada 

Ekstrak bawang putih 
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media agar mueller hinton. Hasilnya tidak didapatkan zona 
bening pada  semua konsentrasi maupun pada ketiga 
kontrol  yang digunakan. 

 

 

Gambar 3. Ekstrak bawang putih dicobakan pada Staphylococcus 
aureus  pada media Muller hinton dengan metode difusi 
sumuran memakai konsentrasi 0,20 gr/ml, 0,40 gr/ml, 
0,50gr/ml, 0,55 gr/ml, 0,60 gr/ml, 0,80 gr/ml, 1,00 gr/ml. 
Hasil tidak ditemukan pula zona bening pada konsentrasi 
manapun.  

 

 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Uji sensitivitas Streptococcus mutans pada media agar 

darah dengan menggunakan 5 macam cakram antibiotik 
standar yaitu penicillin G, amoxicillin, ampicillin, 
ciprofloksasin, eritromisin pada media agar darah. Hasil : 
terdapat zona hambat pada masing-masing antibiotik 
tersebut. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa bakteri 
yang digunakan memang bakteri standar dan belum 
mengalami resistensi.  
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Gambar 5. Uji sensitivitas S.aureus pada media agar mueller hinton 
dan Streptococcus mutans pada media agar darah (5A)   
dengan metode difusi sumuran (5B) dengan memperbesar  
konsentrasi di atas 1gr/ml) yaitu pada konsentrasi 0,80 
gr/ml, 1,00 gr/ml, 2,00 gr/ml, 3,00 gr/ml, 4,00 gr/ml. Hasil : 
didapatkan zona bening mulai pada konsentrasi 2,00 gr/ml 
baik pada Streptococcus mutans maupun Staphylococcus 
aureus. 

 
Tabel 3. Diameter zona bening dari hasil uji sensitivitas 

Streptococcus mutans dan Staphylococcus aureus terhadap 
ekstrak bawang putih (Allium sativum Linn.) 

 Streptococcus mutans Staphylococcus aureus 
A (gr/ml) 4 3 2 1 0,8 4 3 2 1 0,8 

B (mm) 
14
& 
12 

12 
& 
10 

13 0 0 
13
& 
12 

12 
& 
11 

12 0 0 

 Keterangan :  
A = Konsentrasi ekstrak bawang putih(gr/ml) 
B = Diameter zona hambat (mm) 
 

B. Hasil Penelitian 
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Gambar 6.  Media nutrien darah cair yang telah dicampur dengan 
ekstrak bawang putih dan suspensi kuman dengan 
perbandingan volume ekstrak : media = 1:1. Konsentrasi 
yang digunakan 0,5 gr/ml, 0,75 gr/ml, 1 gr/ml, 1,25 gr/ml, 
1,5 gr/ml, 1,75 gr/ml, 2 gr/ml. 

 
 
 

 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                             

Gambar 7.  Suspensi kuman + ekstrak + nutrien darah cair yang telah 
digores ke media agar darah plate. Segmen 2 menunjukkan 
tidak adanya hambatan pertumbuhan Streptococcus mutans. 
Sedang segmen 1, 3, 4 menunjukkan adanya hambatan 
pertumbuhan Streptococcus mutans. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



66 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


