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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Penyakit infeksi masih merupakan penyebab utama kematian di dunia. 

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki permasalahan serius dalam 

penyakit infeksi (NIH, 2007). Infeksi umumnya disebabkan oleh sanitasi 

lingkungan yang kurang bersih ataupun terjadinya imunodefisiensi pada tubuh. 

Etiologi infeksi pun beragam yakni dari virus, bakteri, parasit, dan juga dapat 

disebabkan oleh proses autoimun (NIH, 2007; Ahmed R, 1996). Penyakit infeksi 

tidak selalu berasal dalam lingkungan sekitar, namun dapat pula terjadi dalam ruang 

lingkup rumah sakit yang biasa disebut sebagai infeksi nosokomial (NIH, 2007; 

Ahmed R, 1996). Infeksi nosokomial umumnya dapat terjadi pada pasien rawat inap 

lebih dari 5 hari yang berasal dari alat-alat kedokteran seperti ventilator, endoskopi, 

mouth swab, dan antiseptik (Silva dkk 2003; Iversen dkk 2007). Berdasarkan data 

WHO, persentase infeksi nosokomial di rumah sakit dunia mencapai 9% atau lebih 

dari 1,4 juta pasien rawat inap di rumah sakit seluruh dunia.  

Hal tersebut menunjukkan bahwa sekitar 8,7% dari 55 rumah sakit di 14 

negara yang berasal dari Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Pasifik 

menunjukkan adanya infeksi nosokomial yang mencapai 10,0% (WHO, 2002). 

Berdasarkan etiologi, angka insidensi terhadap infeksi nosokomial yang disebabkan 

oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa berkisar 10-32% (Collin dkk, 2004). 

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri gram negatif yang sering 

menimbulkan infeksi nosokomial seperti bakteremia, sepsis, kistik fibrosis, 

pneumonia, dan infeksi saluran perkemihan (Toleman dkk, 2007). Pemberian 
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antibiotik merupakan lini pengobatan utama dalam penatalaksanaan penyakit 

infeksi. Namun, pemberian antibiotik secara tidak adekuat dapat menimbulkan 

resistensi pada Pseudomonas aeruginosa mulai dilaporkan yakni pada penggunaan 

antibiotik golongan β laktam, carbapenems, aminoglikosida, dan florokuinolon 

sehingga berujung terhadap timbulnya multi-drug resistant Pseudomonas 

aeruginosa (MDRPA) (Li dkk, 2000; Li dkk, 2003). Prevalensi kasus MDRPA 

secara global berkisar 0,6-33% terkait kondisi geografis dan jenis studi serta 

kemunculan MDRPA dapat terjadi pada 27-72% pasien yang sebelumnya telah 

menderita infeksi Pseudomonas aeruginosa serta bertanggung jawab terhadap 

timbulnya kejadian pneumonia akibat pemasangan ventilator tertinggi di rumah 

sakit (24,8%). 

Infeksi MDRPA menimbulkan berbagai permasalahan kompleks seperti 

harga antibiotik yang mahal dan meningkatkan lama perawatan di rumah sakit. 

Kasus MDRPA juga meningkatkan biaya pengobatan antibiotik dibandingkan 

dengan infeksi non-resisten Pseudomonas aeruginosa secara global (€72.356 dan 

€17.090) (Libisch dkk, 2004; Li dkk, 2003). Keseluruhan fakta tersebut 

menunjukkan bahwa MDRPA telah menjadi permasalahan kesehatan global yang 

perlu mendapatkan perhatian khusus dan segera terutama dalam menemukan 

modalitas terapi yang efektif dan terjangkau. Pilihan antibiotik yang dapat 

digunakan mengeradikasi kasus infeksi MDRPA pun menjadi semakin sempit 

sehingga permasalahan resistensi mengarah pada penemuan antibakterial baru yang 

lebih sensitif dan juga efektif. Penggunaan fitofarmaka di negara berkembang 

sebagai basis pengobatan sudah umum digunakan, salah satu tanaman yang biasa 

digunakan dalam bahan dasar pengobatan infeksi yakni lidah buaya (Aloe vera) 
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(Amar dkk, 2008). Lidah buaya (Aloe vera) merupakan tanaman obat dan tanaman 

hias yang banyak terdapat di Indonesia (Amar dkk, 2008; Fachrudin dkk, 2007).  

Saat ini, lidah buaya lebih banyak digunakan sebagai kosmetik, perawatan rambut, 

dan tanaman hias. Namun penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa lidak 

buaya juga memiliki potensi sebagai tanaman obat (Reynold dkk, 2011).  

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa lidah buaya memiliki 

khasiat untuk menurunkan kadar trigliserida darah, memiliki efek antibakteri, 

antitumor, mempercepat penyembuhan luka, serta menstimulasi sistem imun. Hal 

ini disebabkan oleh adanya zat-zat aktif berupa antraquinon, acemanan, 

glukomannan, barbaloin, isobarbaloin, aloesin, isoaloeresin D, aloeresin, E, tannin, 

sterol, asam organik, dan saponin (Reynold dkk, 2011; Seongwon C dkk, 2011). 

Senyawa-senyawa tersebut dikatakan terdapat pada bagian lateks ataupun gel Aloe 

vera, namun mekanisme kerja pasti dari zat-zat aktif ini belum ditemukan. 

Kandungan antraquinon dikatakan memiliki efek yang besar terhadap perannya 

sebagai anti bakteri dan banyak ditemukan pada bagian lateks dari Aloe vera 

(Thiruppathi S dkk, 2010; Seongwon C dkk 2011).  

Penelitian terkait uji aktivitas Aloe vera sebagai antibakteri pada 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan E.Coli sudah pernah 

dilakukan sebelumnya (Sri W dkk, 2010; Pratibha P dkk, 2011). Tidak hanya itu, 

penelitian yang dilakukan oleh Isabela dkk juga menyatakan hal yang konsisten 

bahwa ekstrak etanol Aloe vera mampu menghambat pertumbuhan bakteri 

Pseudomonas aeruginosa (Isabela, 2009). Namun hingga kini, penelitian terkait 

MDRPA belum terdapat bukti-bukti ilmiah yang mendukung. Oleh karena itu, 

penelitian ini dikembangkan untuk melihat pengaruh ekstrak etanol lateks Aloe vera 
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terhadap aktivitas antibakteri pada MDRPA secara in vitro sehingga dapat menjadi 

landasan ilmiah untuk memvalidasi aplikasi lidah buaya secara klinis. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah ekstrak etanol lateks Aloe vera dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

Multi-drug Resistant Pseudomonas aeruginosa (MDRPA) secara in vitro? 

2. Berapa dosis potensial dari ekstrak etanol lateks Aloe vera dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Multi-drug Resistant Pseudomonas aeruginosa (MDRPA) 

secara in vitro? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 1.3.1 Tujuan Umum 

1. Mengetahui bagaimanakah efek ekstrak etanol lateks Aloe vera dalam 

menghambat Multi-drug Resistant Pseudomonas aeruginosa secara in 

vitro.  

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui dosis minimal ekstrak etanol lateks Aloe vera dalam 

menghambat Multi-drug Resistant Pseudomonas aeruginosa secara in 

vitro. 

2. Mengetahui efektifitas dari ekstrak etanol lateks Aloe vera dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri Multi-drug Resistant Pseudomonas 

aeruginosa (MDRPA) secara in vitro 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Ilmiah 
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Adapun kegunaan ilmiah dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan tambahan pengetahuan mengenai ekstrak etanol lateks Aloe vera 

memiliki sifat antibakteri terhadap bakteri Multi-drug Resistant 

Pseudomonas aeruginosa (MDRPA) secara in vitro. Data penelitian ini 

selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai efek 

ekstrak etanol lateks Aloe vera terhadap terhadap Multi-drug Resistant 

Pseudomonas aeruginosa secara in vivo. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

Adapun kegunaan klinis dalam penelitian ini adalah dapat dijadikan 

sebagai antibiotik alternatif dalam penatalaksanaan MDRPA 

1.4.3 Manfaat Sosial 

Adapun kegunaan sosial dari penelitian ini adalah mampu 

memberikan kontribusi dalam hal pemanfaatan keanekaragaman hayati 

Indonesia dalam bidang kesehatan dan farmasi serta menekan morbiditas dan 

mortalitas akibat penyakit infeksi. 
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1  Tanaman Lidah Buaya (Aloe vera) 

Lidah buaya (Aloe vera) merupakan spesies tanaman sukulen dari genus 

Aloe yang dipercaya berasal dari Sudan. Lidah buaya tumbuh di daerah beriklim 

arid (gurun) dan terdistribusi secara luas di Afrika, India, Nepal, dan daerah arid 

lainya. Akan tetapi, saat ini persebaran lidah buaya telah mencapai daerah-daerah 

seperti Asia Tengah, Asia Tenggara, Amerika, dan Australia karena 

diperdagangkan sebagai tanaman hias dan tanaman obat (Arunkumar S, 2009). 

Adapun klasifikasi lidah buaya adalah sebagai berikut: 

 

(Sumber: Arunkumar S, 2009) 

Gambar 2.1 Tanaman Aloe vera beserta Klasifikasinya  

2.1.1 Kandungan Lidah Buaya (Aloe vera) 

Sebagian besar kandungan lidah buaya adalah air yang mencapai 

98,5%. Kandungan mayor lainnya dari lidah buaya adalah polisakarida yakni 

acemanan dan glukomanan, monosakarida (Mannose (3% Glukosa, 3% 

Galactosa) 95% glukosa bebas (Fruktosa dan Galaktosa), vitamin (Asam 
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Askorbat, B kompleks: Thiamin, riboflavin, niacin, asam folat, karotenoids, 

tokoferol) dan mineral (K, Cl (Na), Ca, Mg, P). Sementara kandungan zat-zat 

aktif lainnya (selain glukomanan dan acemanan) adalah antraquinon, aloin A 

dan B, aloe-emodin, aloenin, aloesin dan aloeresin. Zat-zat ini tergolong 

dalam kelompok senyawa fenolik (Sharrif M, 2011; Arunkumar S, 2009).  

2.1.2 Manfaat Lidah Buaya (Aloe vera) 

Lidah buaya umumnya dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik 

perawatan rambut dan pelembab kulit. Lidah buaya juga telah dikembangkan 

sebagai bahan kuliner yakni sebagai gel lidah buaya serta jus lidah buaya. 

Namun sebagian besar masyarakat memanfaatkan lidah buaya sebagai 

tanaman hias. Hasil penelitian medis menunjukkan bahwa lidah buaya juga 

memiliki manfaat sebagai tanaman obat. Beberapa kegunaan lidah buaya 

yang telah diverifikasi yakni sebagai agen penyembuh luka, agen antibakteri, 

penurun trigliserida darah, pencahar, antioksidan, imunostimulan, dan tukak 

kronis (Arunkumar S, 2009; Yagi, 2002; Pratibha P, 2011). Beberapa 

penelitian menunjukkan adanya efek antibakteri terhadap MDRPA oleh lidah 

buaya namun hal ini masih menjadi perdebatan. 

2.2  Karakteristik Pseudomonas aeruginosa  

Pada umumnya, Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri gram 

negatif yang bersifat aerobik, berbentuk batang dengan terdapat flagela yang 

tumbuh di tanah, rawa-rawa, bahkan pesisir pantai serta pada jaringan tanaman dan 

hewan (Hardalo dkk, 1997). Bakteri ini dapat dikembangkan secara in vitro dan 

tumbuh dengan baik pada medium agar centrimede serta menghasilkan warna biru 

kehijauan karena pigmen pyocyanin, namun hal yang berbeda ditunjukkan pada 
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medium agar MacConkey yang tidak menghasilkan warna. Pseudomonas 

aeruginosa dapat menghasilkan enzim seperti katalase, oksidase, dan lipase serta 

membutuhkan nutrisi yang sangat minimal dalam perkembangannya yang 

dibuktikan dapat tumbuh pada air yang telah terdestilasi. Dalam laboratorium, 

medium yang paling sederhana untuk pertumbuhan bakteri ini terdiri atas asetat 

sebagai sumber karbon dan ammonium sulfat sebagai sumber nitrogen (Bevec, 

2010). Bakteri ini tidak memerlukan faktor pertumbuhan organik khusus dimana 

bakteri tersebut mampu menggunakan sampai 75 senyawa organik dalam 

pertumbuhannya (Todar, 2008). Suhu optimum pertumbuhan dari bakteri ini adalah 

370 C tetapi masih mampu mentolerasi kenaikan suhu yang mencapai 420 C. Bakteri 

Pseudomonas aeruginosa memiliki daya tahan yang baik pada lingkungan dengan 

konsentrasi garam yang tinggi dan serta pemberian antiseptik. Karakteristik 

alamiah dari bakteri ini berkontribusi besar dalam kelangsungan hidupnya sebagai 

bakteri patogen oprtunistik. Hal ini juga menjelaskan bahwa Pseudomonas 

aeruginosa mampu bersifat sebagai bakteri nosokomial (Bevec, 2010). 

2.3  Faktor Virulensi dari Pseudomonas aeruginosa 

Kemampuan dari Pseudomonas aeruginosa dalam menimbulkan infeksi 

dikarenakan oleh beberapa faktor virulensi dan ekskresi dari enzim. Produksi 

ekstraseluler dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan secara masif, invasi 

aliran darah, serta proses diseminasi. Faktor ekstraseluler meliputi eksotoksin A dan 

eksotoksin S. Eksotoksin A bertanggung jawab dalam kerusakan jaringan dan 

imunosupresan, hal ini dikarenakan eksotoksin A mampu mengkatalisis ADP-

Ribosilasi dan menginaktivasi elongation factor 2 (EF-2) yang berujung terhadap 

inhibisi biosintesis protein dan kematian sel. Berbeda halnya dengan eksotoksin A, 
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eksotoksin S memiliki efek yang mampu membakar jaringan serta dapat dideteksi 

didarah. Hal ini bertanggung jawab dalam destruksi jaringan pada infeksi di paru-

paru serta penting dalam proses diseminasi organisme. Pseudomonas aeruginosa 

selain menghasilkan 2 jenis eksotoksin, bukti relevan lainnya juga mendukung 

bahwa bakteri ini juga mampu menghasilkan beberapa protease seperti LasB 

elastase, LasA elastase, dan protease alkalin yang mampu merusak protein elastin 

yang ditemukan pada paru-paru pada keadaan fisiologis (Bevec, 2010; Galloway, 

1999). 

Pseudomonas aeruginosa juga memiliki kemampuan dalam pesinyalan 

antar sel dimana hal ini memiliki keuntungan dalam mengontrol produksi faktor 

virulensi ekstraseluler serta densitas atau masa jenis sel. Pesinyalan sel ini disebut 

sebagai sistem Las karena meregulasi ekspresi dari LasB estalase. Sistem Las ini 

mendukung pula dalam produksi optimal dari faktor virulensi lainnya seperti LasA 

estalase dan eksotoksin A (Gambello, 1993). Beberapa mutasi dapat terjadi pada 

bakteri Pseudomonas aeruginosa seperti memiliki kapabilitas dalam menghasilkan 

eksopolisakarida, suatu matriks biofilm, yang memberikan kemampuan bertahan 

pada kondisi yang paling ekstrim (Iglewski, 1998).  

2.4  Penyakit yang Disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa 

Adapun beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas 

aeruginosa diantaranya adalah sebagai berikut: 

2.4.1 Endokarditis 

Pseudomonas aeruginosa mampu menginfeksi katup jantung pada 

pengguna obat dengan jalur administrasi intravena (Zawacki, 2004). 
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2.4.2 Infeksi Saluran Pernafasan 

Infeksi pada saluran pernafasan umumnya sering terjadi pada 

individu yang yang mengalami penurunan kekebalan imunitas tubuh (Qarah, 

2009). Pneumonia primer terjadi pada pasien dengan penyakit paru kronis dan 

gangguan jantung kongestif. Penelitian yang dilakukan oleh Bodey dkk 

(1983) juga ikut menegaskan bahwa predominan kasus dari morbiditas dan 

mortalitas pada kistik fibrosis merupakan mereka yang terinfeksi 

Pseudomonas aeruginosa pada jaringan epitel (Bodey, 1983).  

2.4.3 Bakterimia dan Sepsis 

Pseudomonas aeruginosa dapat menyebabkan bakterimia, keadaan 

dimana jumlah bakteri dalam kapasitas yang besar dalam aliran pembuluh 

darah, pasien imunodefisiensi. Kondisi yang mengawali terjadinya 

bakteremia meliputi malignansi hematologi, HIV/AIDS, neutropenia, 

diabetes mellitus, dan luka bakar (Pier, 2004).  

2.4.4 Infeksi Saluran Kemih 

Infeksi pada saluran urinari atau perkemihan yang disebabkan oleh 

Pseudomonas aeruginosa biasanya terjadi pada lingkungan rumah sakit yang 

meliputi tindakan medis yang memungkinkan terjadinya resiko infeksi seperti 

pemasangan kateter atau operasi. Pseudomonas aeruginosa merupakan 

penyebab tertinggi ke-3 infeksi saluran urinari pada rumah sakit atau berkisar 

12% (Qarah, 2009). 

2.4.5 Infeksi Sistem Saraf Pusat 

Pseudomonas aeruginosa mampu menimbulkan meningitis dan juga 

abses pada otak yang telah terlaporkan sebelumnya (Qarah, 2009). Bakteri ini 
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mampu menembus sawar darah otak menuju sistem saraf pusat yang melalui 

jalur dengan struktur contiguous parameningeal seperti telinga, operasi sinus 

mastoid pranasal, atau berinokulasi secara langsung pada trauma kepala 

(Qarah, 2009). 

2.4.6 Infeksi pada Sistem Visual 

Bakteri ini merupakan penyebab utama dari keratitis yang 

disebabkan oleh bakteri, dan telah dicatat sebagai etiologi dari neonatal 

ophtalmia. Pseudomonas aeruginosa bisa berkolonisasi pada epitel okuler 

dengan perlekatan pada fibrial yang terdapat reseptor asam sialik. Jika 

pertahanan humoral maupun adaptif manusia menurun, bakteri ini mampu 

berproliferasi secara cepat melalui produksi enzim elastase, alkalin protease, 

dan eksotoksin A yang telah terlaporkan sebelumnya sehingga berujung 

terhadap kebutaan (Pier, 2004; Qarah, 2009).  

2.4.7 Infeksi Sistem Gastrointestinal 

Infeksi yang disebabkan oleh Pseudomonas aeruginosa dapat terjadi 

pada semua bagian gastrointestinal dimulai dari orofaring hingga rektum. 

Bakteri ini berimplikasi pada timbulnya infeksi perirectal, diare pada anak, 

gastroenteritis, dan enterokolitis (Todar, 2008).  

2.5  Multi-drug Resistant Pseudomonas Aeruginosa (MDRPA) 

Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri gram negatif yang berbentuk 

batang serta memiliki membran luar dengan permeabilitas rendah (1/100 dari 

permeabilitas membran luar E.coli) dan secara alami memiliki kromosom AmpC β-

Lactamase (Toleman, 2007; Livermore, 2001). Kekebalan alami pada spesies 
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bakteri ini erat kaitannya dengan golongan β-laktam: (i) penisilin G (ii) 

aminopenisilin, termasuk generasi pertama dan kedua dari sefalosporin. 

Mekanisme resisten dapat terjadi mengingat terjadinya produksi 

berlebihan pada enzim AmpC β-Lactamase (Langaee, 2000; Lolans, 2005). 

Terdapat 4 kelas berdasarkan sekuens dari nukleotida dan asam amino pada enzim 

tersebut yakni A-D. Kelas A, C, dan D beraksi melalui serine-based mechanism 

sedangkan kelas B atau metallo-β-lactamase (MBLs) memerlukan Zinc untuk 

melakukan aksinya (Libisch, 2004). Ketika timbul resistensi maka Pseudomonas 

aeruginosa akan meningkatkan produksinya 100-1000 kali terhadap paparan dari 

antibiotik β-laktam. Aktivitas AmpC cephalosporine tidak dapat dihambat oleh 

penghambat β-laktam seperti asam klavulanic, sulbfactam, dan tazobactam (Putty, 

2007; Shaw 1993).  

Selain mekanisme resistensi oleh aktivasi enzim, bakteri ini juga mampu 

melakukan aktivasi efluks yang berujung terhadap meningkatnya kekebalan 

terhadap antibiotik anti-pseudomonal yang dimediasi oleh 4 keluarga resistance-

nodulation-division (RND) yakni MexA–MexB–OprM, MexC–MexD–OprJ, 

MexE–MexF–OprN, dan MexX–MexY–OprM (Li, 2000; Li, 2003; Lolans, 2005). 

Peranan dari ke-4 jenis RND tersebut sangat penting dalam resistensi pada 

antibiotik golongan β-laktam dimana produksi berlebih MexA–MexB–OprM akan 

meningkatkan transkripsi operon mexA–mexB–oprM karena mutasi pada 

kromosom gen yang mengkode protein repressor MexR (Lolans, 2005). Mengenai 

kaitan gen pada Pseudomonas aeruginosa dan efek resistensi antibakteri dapat 

dirangkum pada tabel 2.1 (Tanya S, 2009; Strateva dkk, 2007).  
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Tabel 2.1 Struktur dan Substrat Spesifik pada Tiga Komponen Sistem 

Efluks Aktif pada Pseudomonas aeruginosa 

 
(Sumber: Strateva dkk, 2007) 

2.6 Pengujian Antibakteri  

 Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sensitifitas suatu 

senyawa atau obat secara in vitro pada isolat bakteri yang telah dikulturkan 

sebelumnya (Struve dkk, 2003). Adapun jenis pengujian pada umumnya yakni Agar 

Diffusion Method dan Broth Dilution Method yang akan dijelaskan kemudian.  

2.6.1 Agar Diffusion Method 

Suatu senyawa menembus disk kertas (paper disc) atau silinder kecil 

pada medium agar yang telah berisikan bakteri yang akan dilakukan 

pengujian. Penerapan secara umum pada metode ini adalah menggunakan tes 

Kirby-Bauer, dimana paper disc berisikan konsentrasi dari senyawa yang 

akan diujicobakan pada permukaan agar Mueller-Hinton dan cawan petri 

yang diinkubasi. Setelah diinkubasi 18-24 jam, zona hambat diukur dalam 

millimeter (Cheesbrough, 2000). Zona hambat diteliti dimana merupakan 

indikator dari gagalnya pertumbuhan bakteri/ organisme pada daerah yang 

terdapat senyawa uji coba (Baron dkk, 1994). 
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2.6.2 Broth Dilution Method 

Pengujian ini tergantung pada inokulasi broth (air kaldu) yang 

berisikan antibiotik atau senyawa pada berbagai level konsentrasi. Metode ini 

digunakan untuk mengetahui konsentrasi hambat minimum (KHM) atau titik 

terendah dari suatu anti mikroba yang diperlukan untuk menginhibisi 

pertumbuhan isolat bakteri (Mahon dkk, 2007). Metode ini juga mampu 

digunakan dalam mengukur konsentrasi bakterisida minimum (KBM) dalam 

membunuh bakteri. Tes pengenceran dimulai dengan menambahkan bakteri 

yang telah diencerkan pada air kaldu atau medium agar. Setelah inkubasi 

selama 1 hari, KHM dicatat pada konsentrasi terendah yang dibutuhkan untuk 

mencegah pertumbuhan bakteri (Cheesbrough, 2000).  

Untuk mengidentifikasi KBM, 0,01 ml aliquot pada setiap tabung 

dari KHM dikulturkan pada medium agar dan diinkubasi pada suhu 370 C 

selama 24 jam. Setelah itu, jumlah koloni tersebut dibandingkan dengan 

jumlah dari bakteri yang di inokulasi pada tabung KHM (Mahon dkk, 2007).  
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BAB III 

KERANGKA BERPIKIR, KONSEP, DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1  Kerangka Berpikir 

MDRPA merupakan kondisi bakteri Pseudomonas aeruginosa yang telah 

mengalami resistensi terhadap berbagai jenis antibiotik seperti golongan beta 

laktam, aminoglikosida, dan florokuinolon. Dalam penelitian ini MDRPA 

merupakan bakteri Pseudomonas aeruginosa yang diambil pada isolat klinis 

dengan resisten terhadap beberapa antibiotika seperti Ciprofloxacin, Ceftaidime, 

Cefotaxime, Amikacin, Piperacillin/ Tazobactam, Meropenem, Gentamicin, 

Amoxicillin, Ampicillin, dan Imipenem. Terjadinya MDRPA merupakan salah satu 

permasalahan serius yang terjadi pada infeksi nosokomial di rumah sakit sampai 

saat ini. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian dalam 

mencari solusi terbaru dalam menangani MDRPA. Penelitian ini berfokus pada 

penggunaan ekstrak etanol lateks Aloe vera dengan berbagai konsentrasi (10%, 

30%, 50%, 70%, dan 100%) untuk melihat efektifitasnya terhadap pertumbuhan 

koloni bakteri MDRPA. Aloe vera dipilih menimbang beberapa studi sebelumnya 

menyebutkan terdapat kandungan antibakteri seperti glukomanan, acemanan, 

antraquinon, aloin A dan B, aloe-emodin, aloenin, aloesin, dan aloeresin. Penelitian 

ini menggunakan uji difusi disk (diffusion disc method) dengan mengukur rerata 

diameter zona hambat yang dihasilkan pada berbagai konsentrasi ekstrak serta 

membandingkannya untuk menilai efek optimal terkait perananannya sebagai 

antibakteri.  
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3.2  Konsep Penelitian 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

3.3  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori yang ada dan sehubungan dengan 

permasalahan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

a) Ho = Ekstrak etanol lateks Aloe vera tidak dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri MDRPA secara in vitro (P > 0,01) 

b) Ha = Ekstrak etanol lateks Aloe vera dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri MDRPA secara in vitro (P < 0,01) 

c) Ho = Peningkatan konsentrasi ekstrak etanol lateks Aloe vera tidak dapat 

menurunkan jumlah koloni bakteri MDRPA secara in vitro serta tidak 

meningkatnya diameter zona hambat. (P > 0,01) 

d) Ho = Peningkatan konsentrasi ekstrak etanol Aloe vera dapat menurunkan 

jumlah koloni bakteri MDRPA secara in vitro dengan meningkatnya 

diameter zona hambat. (P < 0,01) 

 

Variabel Bebas 

Ekstrak etanol Aloe vera 10%, 

30%, 50%, 70%, dan 100%  

Variabel kontrol internal 

Waktu inkubasi, media 

kultur MDRPA 

Variabel kontrol internal 

Suhu, sterilisasi alat dan 

bahan 

Variabel Tergantung 

Diameter zona hambat 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode True Experimental Post Test Only 

Group Design untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol lateks Aloe vera dalam 

menghambat pertumbuhan MDRPA secara in vitro. Sampel dibagi dalam 2 

kelompok yakni kelompok kontrol (K) dan kelompok perlakuan (P). Kelompok 

kontrol merupakan kontrol negatif dengan etanol 96% (K1) sedangkan kelompok 

perlakuan dibagi atas 5 kelompok berdasarkan dosis penggunaan ekstrak etanol 

lateks Aloe vera pada masing-masing isolat pada MDRPA, dengan konsentrasi 10% 

(P1), 30% (P2), 50% (P3), 70% (P4), dan 100% (P5).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Skema Rancangan Penelitian 

Keterangan : 

K1 = Kelompok kontrol MDRPA negatif (etanol 96%) 

P1 = Kelompok intervensi 1 MDRPA, ekstrak etanol lateks Aloe vera 10% 

P2 = Kelompok intervensi 2 MDRPA, ekstrak etanol lateks Aloe vera 30% 
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P3 = Kelompok intervensi 3 MDRPA, ekstrak etanol lateks Aloe vera 50% 

P4  = Kelompok intervensi 4 MDRPA, ekstrak etanol lateks Aloe vera 70% 

P5  = Kelompok intervensi 5 MDRPA, ekstrak etanol lateks Aloe vera 100% 

Q1 = Jumlah koloni MDRPA pada kelompok kontrol negatif setelah perlakuan 

Q2 = Jumlah koloni MDRPA pada kelompok P1 setelah perlakuan 

Q3 = Jumlah koloni MDRPA pada kelompok P2 setelah perlakuan 

Q4 = Jumlah koloni MDRPA pada kelompok P3 setelah perlakuan 

Q5 = Jumlah koloni MDRPA pada kelompok P4 setelah perlakuan 

Q6 = Jumlah koloni MDRPA pada kelompok P5 setelah perlakuan 

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

4.2.1  Lokasi Penelitian 

a)  Pembuatan ekstrak etanol lateks Aloe vera dilakukan di rumah peneliti dan 

di Lab. Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. 

b) Pengambilan isolat klinis bakteri MDRPA dilakukan di Instalasi 

Mikrobiologi RS Sanglah sedangkan persiapan penelitian dilaksanakan di 

Lab. Mikrobiologi FK UNUD.  

4.2.2  Waktu Penelitian 

Penelitian dilangsungkan dari bulan Februari – Oktober 2014 

4.3 Subjek dan Sampel 

4.3.1 Sampel dan Besar Sampel 

Sesuai dengan rancangan penelitian, maka sampel tanaman Aloe 

vera didapatkan pada perkebunan di Desa Bonbiu, Kec. Blahbatuh, Kab. 

Gianyar yang diambil secara random sampling dengan membagi daerah 

perkebunan menjadi 5 bidang dan tiap bidangnya diambil 5 kg tanaman Aloe 
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vera dengan kriteria tanaman berwarna hijau terang dan sudah dewasa. 1 daun 

Aloe vera dewasa memiliki berat sebesar 500 gram sehingga dibutuhkan 50 

buah daun atau setara dengan 25 kilogram dalam pembuatan ekstrak etanol 

lateks Aloe vera.  

4.3.2  Kriteria Sampel 

4.3.2.1  Kriteria Inklusi 

Tanaman Aloe vera yang didapatkan pada Desa Bonbiu, Kec. 

Blahbatuh, Kab. Gianyar dengan daun yang berwarna hijau terang dan 

sudah dewasa. 

4.3.2.2 Kriteria Eksklusi 

Tanaman Aloe vera yang masih muda dan daun belum dewasa serta 

terinfeksi penyakit 

4.3.3 Variabilitas Sampel 

Variabilitas sampel pada penelitian ini diantaranya ekstrak etanol 

lateks Aloe vera dengan konsentrasi 10%, 30%, 50%, 70%, dan 100%, 

diameter zona hambat pada koloni MDRPA, suhu, waktu inkubasi, media 

kultur, kelembaban, cahaya, dan sterilisasi. 

4.3.3.1 Variabel bebas (independent variable) 

Ekstrak etanol pada daun Aloe vera dengan konsentrasi 10%, 

30%, 50%, dan 70% 

4.3.3.2 Variabel tergantung (dependent variable) 

Diameter zona hambat dalam milimeter 

4.3.3.3 Variabel kontrol (control variable)  
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Suhu, waktu inkubasi, media kultur, dan sterilisasi alat serta 

bahan. 

4.3.4 Teknik Pengulangan pada Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah bakteri MDRPA dengan jumlah 

koloni mencapai 108 CFU/ml atau setara dengan 0,5 McFarland yang terdapat 

dalam medium agar yang dibagi dalam 5 cawan petri. Untuk mendapatkan 

hasil yang valid dilakukan pengulangan sesuai dengan rumus Federer (1977): 

(n-1) (t-1) ≥ 15 

Keterangan:  

a) n = banyak pengulangan 

b) t = jumlah perlakuan, P1 (10% ekstrak etanol lateks Aloe vera pada 

MDRPA), P2 (30% ekstrak etanol lateks Aloe vera pada MDRPA), P3 

(50% ekstrak etanol lateks Aloe vera pada MDRPA), P4 (70% ekstrak 

etanol lateks Aloe vera pada MDRPA), dan P5 (100% ekstrak etanol 

lateks Aloe vera pada MDRPA).  

(n-1) (5-1) ≥ 15 → (n-1) (4) ≥ 15  

    → 4n – 4 ≥ 15 

    → 4n ≥ 19 → n ≥ 4,75 ≈ 5 

Dengan demikian jumlah pengulangan yang dapat dilakukan pada 

masing-masing jenis perlakuan adalah sebanyak 5 kali yang kemudian akan 

dirata-ratakan. 

4.3.5 Definisi Operasional Variabel 

1. Ekstrak etanol lateks Aloe vera adalah ekstraksi bahan aktif dari lateks 

lidah buaya yang telah dikeringkan dengan cara dianginkan selama 24 jam 
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menggunakan kipas angin yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan 

maserasi menggunakan etanol 96% selama 2 hari dan disertai evaporasi 

menggunakan rotary evaporator dengan suhu 400 C untuk mendapatkan 

ekstrak kental yang kemudian diencerkan sehingga didapatkan konsentrasi 

10%, 30%, 50%, 70%, dan 100%. Tanaman berasal dari lingkungan di 

sekitar Desa Bonbiu, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar. 

2. Suspensi bakteri MDRPA adalah suspensi bakteri MDRPA yang telah 

dikalibrasi dengan jumlah 108 CFU/ml atau setara dengan standar 

kekeruhan 0,5 McFarland. 

3. Zona hambat ekstrak etanol lateks Aloe vera adalah diameter zona hambat 

yang diukur dengan menggunakan jangka sorong (vernier caliper) pada 

daerah yang jernih dari lempeng agar. Kekuatan daya hambat bakteri 

dikategorikan menurut Davis dan Stout (1971) menjadi sangat kuat ( zona 

bening > 20 mm), kuat (zona bening 10 – 20 mm), sedang (zona bening 5 

– 10 mm), dan lemah (<5mm) (Dewi, 2010). 

4. Suhu pada penelitian adalah menggunakan suhu ruangan (20-250 C) 

sedangkan suhu pada proses kultivasi bakteri MDRPA dilakukan pada 

inkubator dengan suhu 370 C selama 24 jam.  

5. Waktu inkubasi pada MDRPA dalam media kultur adalah selama 24 jam 

terhitung dari inkubasi pada agar Mueller-Hinton yang telah disiapkan 

sebelumnya.  

6. Media kultur untuk peremajaan (rejuvenasi) adalah menggunakan agar 

MacConkey.  
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7. Koloni bakteri MDRPA adalah koloni bakteri yang berwarna putih pada 

rejuvenasi menggunakan agar MacConkey, berwarna ungu pada 

pengecatan gram, dan hasil oksidasi yang positif pada uji dengan oxidase 

strips. 

8. Uji daya hambat menggunakan media berupa agar Mueller-Hinton (MH) 

pada cawan petri dengan komposisi beef infusion (300 gram/liter), kasein 

hidrolisat (17,5 gram/liter), karbohidrat (1,5 gram/liter), agar (17 

gram/liter) pada pH 7,2-7,4. 

9. Proses sterilisasi adalah proses pembersihan dari alat-alat yang digunakan 

sebelum penelitian berlangsung dengan menggunakan Autoclave dengan 

suhu 1210 C yang tersedia pada Lab. Mikrobiologi FK UNUD. 

10. Uji identifikasi koloni bakteri MDRPA adalah proses untuk memastikan 

isolat klinis merupakan bakteri MDRPA dengan uji pengecatan gram serta 

oksidase. 

4.4  Alat dan Bahan Penelitian 

Alat-alat yang dibutuhkan antara lain: 

a)  Inkubator   b)  Ose 

c) Lampu Spritus 500 ml d)  Tabung reaksi dan rak 

e) Usap kapas steril  f)  Jangka Sorong 

g) Autoclave   h)  Korek api dan lidi kapas 

i) Kaca preparat  j)  Pinset/ penjepit 

Bahan yang dibutuhkan antara lain: 

- Agar MacConkey   - Larutan H2O2 

- Agar Mueller-Hinton (MH) - Ekstrak etanol lateks Aloe vera 
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- Larutan NaCl 0,9%   - Larutan McFarland 0,5 

- Oxidase strips   - Bakteri MDRPA 

- Akuades    - Alkohol 95%    

4.5 Protokol Penelitian  

4.5.1 Pembuatan Ekstrak Etanol Lateks Lidah Buaya (Aloe vera) 

Aloe vera yang sudah dibersihkan dengan air kemudian ditoreh pada 

bagian bawah secara transversal menggunakan pisau sehingga bagian lateks 

yang berwarna kekuningan merembes keluar. Lateks kemudian ditampung 

pada ember dan dikeringkan dengan cara dianginkan selama 1 x 24 jam. 

Sesudahnya, lateks yang mengering dikerik dengan sepatula dilanjutkan 

dengan ditumbuk sehingga didapatkan serbuk (powder) dari lateks Aloe vera. 

Serbuk tersebut dimasukkan kedalam gelas dan dicampurkan dengan etanol 

96% dengan perbandingan 1 : 5 untuk proses maserasi. Maserasi selama 2 

hari dan setiap 12 jam akan diaduk selama 1 menit dengan harapan daya serap 

senyawa aktif serbuk Aloe vera pada etanol lebih optimal. Proses selanjutnya 

adalah filtrasi menggunakan kertas Whatmann 0,1 dan evaporasi 

menggunakan rotary evaporator pada suhu 400 C didalam lab. Farmasi 

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sehinga diperoleh ekstrak kental.  

4.5.2 Persiapan Media Agar 

Persiapan diawali dengan menimbang Mueller-Hinton (MH) seberat 

3,4 gram yang kemudian dilarutkan dengan 100 ml akuades serta dimasukkan 

kedalam autoclave dengan suhu 1210 C selama 15 menit. Selanjutnya, MH 

tersebut ditaruh di water bath hingga suhu turun menjadi ± 500 C. MH 

dituangkan kedalam cawan petri serta diinkubasi dengan suhu 370 C selama 
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24 jam untuk mengetahui sterilitas media. Bila media tampak jernih (steril)/ 

tidak ada koloni bakteri maka media bisa digunakan sebagai penanaman 

bakteri MDRPA. 

4.5.3 Rejuvenasi Bakteri 

Bakteri MDRPA yang sebelumnya telah diperoleh dari Instalasi 

Mikrobiologi RS Sanglah direjuvenasi pada media agar MacConkey yang 

kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37o C di Lab. Mikrobiologi 

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.  

4.5.4 Identifikasi Bakteri MDRPA 

Identifikasi bakteri MDRPA dilakukan dengan serangkaian tes 

diantaranya melakukan tes pengecatan gram untuk menentukan jenis bakteri 

berdasarkan dinding sel serta tes biokimia oksidase untuk melihat bahwa 

bakteri tergolong dalam jenis bakteri aerobik. 

4.5.5 Persiapan Suspensi Bakteri MDRPA 

Koloni yang sudah terbentuk sebelumnya dilanjutkan dengan 

pengenceran suspensi MDRPA pada larutan salin (NaCl 0,9%) sebanyak 20 

ml pada tabung reaksi. Kekeruhan suspensi MDRPA disesuaikan dengan 

standar larutan 0,5 McFarland untuk memperoleh suspensi bakteri yang 

mengandung 108 CFU/ml. Bakteri MDRPA kemudian diambil dengan 

menggunakan lidi kapas dari tabung reaksi dan dioleskan dalam agar Mueller-

Hinton secara merata. Setelah tahapan ini, pengujian terkait ekstrak etanol 

lateks Aloe vera dapat dilakukan.  
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4.5.6 Pengujian Ekstrak Etanol Lateks Lidah Buaya (Aloe vera) 

Pengujian menggunakan metode agar difusi cakram dan dilakukan 

dengan metode Kirby-Bauer. Ekstrak etanol kental dari lateks Aloe vera yang 

telah diperoleh sebelumnya akan dilarutkan dengan akuades untuk 

menentukan konsentrasi yang diperlukan. Dalam hal ini, ekstrak kental akan 

dilarutkan sehingga diperoleh konsentrasi 10%, 30%, 50%, 70% dan 100% 

ekstrak etanol lateks Aloe vera. Ekstrak kemudian diambil menggunakan 

micropipette sebesar 20 mikron untuk diteteskan masing-masing pada setiap 

paper disc dan didiamkan sekitar 30 menit agar paper disc dalam kondisi 

kering. Setelahnya, paper disc ditaruh didalam cawan petri yang sudah 

berisikan koloni bakteri MDRPA dan pada bagian kaca dituliskan masing-

masing ekstrak yang digunakan dalam upaya memudahkan pencatatan. 

Cawan petri kemudian diinkubasi kedalam inkubator dengan suhu 370 C 

selama 18-24 jam.  

4.6 Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan dipergunakan adalah : 

1. Uji Normalitas dengan Saphiro-wilk test 

2. Uji Homogenitas antar kelompok dengan Levene test. 

3. One-way ANOVA merupakan uji untuk mengetahui perbedaan nyata antar 

konsentrasi ekstrak Aloe vera terhadap rata-rata pertumbuhan koloni MDRPA 

(confident interval (CI) 99%). 

4.  Uji Post-Hoc Tukey HSD merupakan uji pembandingan berganda (multiple 

comparisons) untuk menunjukkan pasangan kelompok sampel (kelompok 
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perlakuan atau konsentrasi dan jumlah koloni) yang memberikan perbedaan 

yang signifikan dan yang tidak signifikan.  

5. Uji Korelasi Regresi dimana pada uji korelasi menunjukkan apakah terdapat 

hubungan yang bermakna antara pemberian ekstrak Aloe vera dengan jumlah 

koloni bakteri MDRPA sedangkan analisis regresi digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana hubungan antara peningkatan konsentrasi dengan kemampuan 

penghambatan terhadap koloni. 

Dalam penelitian ini derajat kemaknaan ditetapkan   = 0,01. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan software statistik SPSS 17. 

4.7 Kelemahan Penelitian 

 Penelitian yang dilakukan secara in vitro belum mampu untuk 

dijadikan pedoman dalam penatalaksanaan kasus MDRPA pada manusia, sehingga 

hasil studi ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut secara in vivo dan kemudian 

secara clinical trial pada manusia untuk melihat efektifitasnya. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1  Uji Identifikasi Bakteri 

5.1.1 Hasil Pengecatan Gram 

  Pada pengecatan gram didapatkan koloni yang berbentuk basil 

dengan warna merah mengindikasikan bahwa MDRPA tergolong dalam 

bakteri gram negatif seperti yang terlihat pada gambar 5.1.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Hasil Pengecatan Gram pada Koloni Bakteri Multi-Drug 

Resistant Pseudomonas Aeruginosa (MDRPA) 

5.1.2 Uji Oksidase 

Enzim oksidase dihasilkan oleh bakteri aerob, yang dalam hal ini 

terjadi pula pada bakteri MDRPA. Bakteri ini mampu menggunakan 

oksigen sebagai akseptor elektron terakhir selama penguraian karbohidrat 

menjadi energi. Kemampuan MDRPA dalam memproduksi sitokrom 

oksidase dapat dilihat dari reaksi yang ditimbulkan pada oxidase strip. Uji 

oksidasi adalah positif apabila timbul warna biru kehitaman setelah terpapar 

oleh oxidase strip yang sudah disediakan (Gambar 5.2). 
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Gambar 5.2 Uji Enzimatik Oksidase pada Koloni Bakteri Multi-Drug 

Resistant Pseudomonas Aeruginosa (MDRPA) 

5.2 Hasil Penelitian  

 Pengukuran diameter zona hambat dilakukan setelah lempeng agar dengan 

bakteri Multi-Drug Resistant Pseudomonas Aeruginosa (MDRPA) diinkubasi 

didalam inkubator selama 18-24 jam dengan suhu 370C. Diameter zona hambat 

diukur menggunakan jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm pada zona bening 

di sekitar cawan petri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Hasil Uji Ekstrak Etanol Lateks Aloe vera pada  

Bakteri MDRPA Secara In Vitro 

Pada penelitian ini digunakan 5 buah cawan petri dengan inkubasi koloni 

bakteri MDRPA sesuai 108 CFU/ml dibuat kekeruhan yang setara dengan 0,5 

MacFarland. MDRPA pada masing-masing cawan petri terbagi menjadi 6 

kelompok yakni kontrol negatif (K1) dengan etanol 96%, ekstrak Aloe vera 10% 

(P1), ekstrak Aloe vera 30% (P2), ekstrak Aloe vera 50% (P3), ekstrak Aloe vera 
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70% (P4), dan ekstrak Aloe vera 100% (P5). Adapun zona hambat yang dihasilkan 

dapat dilihat pada gambar 5.3 dan tabel 5.1. 

 Dari zona hambat yang ditunjukkan pada gambar di atas, pengukuran 

dilakukan dari beberapa sisi lingkaran kemudian dirata-ratakan sehingga 

didapatkan hasil rerata K1 = 0 mm, P1 = 7,83 mm, P2 = 12,25 mm, P3 = 13.3 mm, 

P4 = 14,15 mm, dan P5 = 16,09 mm. Hasil dapat dilihat pada tabel 5.1.  

Tabel 5.1 Data Hasil Pengukuran Diameter Zona Hambat Ekstrak Etanol 

Lateks Aloe vera terhadap Pertumbuhan Bakteri Multi-Drug Resistant 

Pseudomonas Aeruginosa (MDRPA) 

No. K1 

(mm) 

P1 

(mm) 

P2 

(mm) 

P3 

(mm) 

P4 

(mm) 

P5 

(mm) 

1 0,00 7,20 12,40 13,00 14,50 16,00 

2 0,00 9,40 13,10 13,40 14,55 17,50 

3 0,00 7,10 12,25 13,80 14,00 16,15 

4 0,00 6,75 10,80 12,10 13,20 15,20 

5 0,00 8,70 12,70 14,20 14,50 15,60 

5.3  Hasil Ekstraksi Aloe vera 

Sebanyak 25 kg daun Aloe vera yang dipanen kemudian ditoreh bagian 

dasarnya secara transversal untuk mendapatkan lateks Aloe vera. Lateks yang 

keluar berwarna kuning-kecoklatan dan lengket sesuai dengan deskripsi dari Amar 

Surjushe dkk (2008) (Amar S dkk, 2008). Lateks yang didapatkan kemudian 

ditampung dan dikeringkan sehingga dihasilkan serbuk berwarna merah gelap 

(Genet Minale, 2014; Tekleab Teka dkk, 2014). Serbuk kemudian ditimbang dan 
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dihasilkan berat kering sebesar 30 gram. Hasil maserasi dan evaporasi dengan 

menggunakan pelarut etanol dihasilkan campuran kental berwarna merah 

kecoklatan gelap dengan berat 30,56 gram seperti gambar 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 Hasil Maserasi dan Evaporasi  

Ekstrak Etanol Lateks Aloe vera 

5.4 Uji Normalitas Data 

 Sebaran data pada setiap kelompok perlakuan diuji dengan metode Shapiro-

Wilk. Metode uji normalitas ini dipilih karena jumlah sampel data yang digunakan 

kurang dari 50 sampel. Hasil uji analisis dinyatakan terdistribusi secara normal 

apabila nilai P > 0.01 (α = 1%). Berdasarkan uji analisis tersebut diketahui bahwa 

data yang diperoleh terdistribusi normal dengan P > 0.01 pada semua perlakuan 

terhadap bakteri MDRPA (Tabel 5.2). 

Tabel 5.2 Hasil Uji Normalitas Data pada Setiap Kelompok 

 

Jenis_Ekstrak 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Zona_Hambat Ekstrak 10% .308 5 .138 .867 5 .255 

Ekstrak 30% .300 5 .161 .879 5 .304 

Ekstrak 50% .155 5 .200* .971 5 .881 

Ekstrak 70% .328 5 .084 .779 5 .054 

Ekstrak 100% .281 5 .200* .911 5 .475 
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5.5  Uji Homogenitas Data 

Sebaran data yang terdistribusi normal selanjutnya diuji dengan uji 

parametrik. Sebelumnya, variasi data dari setiap kelompok perlakuan harus 

diketahui terlebih dahulu. Homogenitas data antar kelompok diuji dengan Levene 

test, data dianggap homogen apabila P > 0,01 (α = 1%) atau dengan kata lain hasil 

signifikansi > P. Pada penelitian ini didapatkan data zona hambat yang homogen (P 

= 0,469) yang dapat dilihat pada tabel 5.3. 

Tabel 5.3. Hasil Uji Homogenitas Data Diameter Zona Hambat Bakteri 

Multi-Drug Resistant Pseudomonas Aeruginosa (MDRPA) antar Kelompok 

 
Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

Zona_Hambat Based on Mean .925 4 20 .469 

Based on Median .328 4 20 .856 

Based on Median and 

with adjusted df 

.328 4 15.563 .855 

Based on trimmed mean .889 4 20 .489 

5.6  Zona Hambat Bakteri MDRPA 

5.6.1 Analisis Efek Perlakuan 

Analisis efek perlakuan diuji berdasarkan rerata diameter zona hambat 

MDRPA antar kelompok sesudah diberikan perlakuan. Hasil analisis 

kemaknaan dengan uji One-Way Anova disajikan pada tabel 5.4. 

Tabel 5.4 Uji One-Way Anova terhadap Rerata Zona Hambat 

 
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 865.039 5 173.008 272.453 .000 

Within Groups 15.240 24 .635   

Total 880.279 29    
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Pada tabel 5.4 dapat dilihat nilai F = 272,453 sedangkan P = 0,000. 

Hal ini menunjukkan bahwa rerata diameter zona hambat bakteri MDRPA 

pada 6 kelompok berbeda secara bermakna (P < 0,01). Dikarenakan data 

terdistribusi secara normal dengan memiliki karakteristik yang homogen, 

maka untuk mengetahui kelompok-kelompok yang berbeda secara signifikan 

perlu dilakukan uji lanjutan yakni menggunakan Post Hoc Test dengan 

metode Tukey HSD. Metode ini dipilih karena dapat mengontrol tingkat 

kesalahan (error rate) secara keseluruhan. Hasil dari Tukey HSD dapat dilihat 

pada tabel 5.5. Pada hasil diperoleh bahwa zona hambat yang ditimbulkan 

oleh kontrol negatif jika dibandingkan pada pemberian ekstrak 10%, 30%, 

50%, 70%, dan 100% memiliki hasil yang berbeda secara signifikan (P < 

0,01). Zona hambat yang ditimbulkan pada pemberian ekstrak 10% pada 

kultur bakteri juga memberikan hasil yang signifikan jika dibandingkan 

dengan kontrol negatif, ekstrak 30%, 50%, 70%, ataupun 100% (P < 0,01). 

Berbeda halnya dengan ekstrak 10%, pada pemberian ekstrak 30% dapat 

ditemukan adanya perbedaan yang tidak signifikan jika dibandingkan dengan 

pemberian ekstrak 50% (P = 0,329) ataupun 70% (P =  0,011). Selain terhadap 

ekstrak 30%, pemberian ekstrak 50% juga memiliki hasil yang tidak 

signifikan jika dibandingkan dengan dengan ekstrak 70% (P = 0,553). Dengan 

demikian, hal ini menunjukkan bahwa zona hambat yang ditimbulkan oleh 

pemberian ekstrak 30%, 50%, dan 70% tidaklah berbeda secara signifikan 

pada kultur bakteri MDRPA (P < 0,01). Berbeda hal dengan ekstrak lainnya, 

ekstrak 100% memiliki hasil yang berbeda secara signifikan jika 

dibandingkan dengan semua kelompok lainnya (P < 0,01) (Lampiran 1).  
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Dari semua data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan dasar 

bahwa zona hambat mulai timbul pada pemberian ekstrak 10%, namun 

peningkatan ekstrak dari 30% - 70% tidak memiliki efek zona hambat yang 

lebih baik secara signifikan, sedangkan pada ekstrak 100% memiliki efek anti 

bakteri yang optimal serta bermakna secara signifikan (Gambar 5.5 dan 

Lampiran 1).   

 

Gambar 5.5 Grafik Diameter Zona Hambat pada Multi-Drug Resistant 

Pseudomonas Aeruginosa (MDRPA) 

5.6.2 Analisis Kualitas 

Analisis kualitas daya hambat diuji dengan Chi-Square. Kekuatan daya 

hambat bakteri dikategorikan menurut Davis dan Stout (1971) menjadi: 

sangat kuat ( > 20 mm), kuat (10 – 20 mm), sedang (5 – 10 mm), lemah (< 5 

mm) (Davis W dkk, 1971). Hasil analisis kemaknaan dengan uji Chi-Square 

telah disajikan pada tabel 5.5. 
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Tabel 5.5 Kualitas Daya Hambat pada Bakteri 

MDRPA 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 70.000a 12 .000 

Likelihood Ratio 66.899 12 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

27.066 1 .000 

N of Valid Cases 35   

Pada tabel dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig pada Pearson Chi-

Square adalah 0,000 atau probabilitas di bawah 0,01 (0,000 < 0,01), dengan 

demikian hipotesis Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan 

daya hambat ekstrak etanol Aloe vera terhadap bakteri MDRPA bermakna 

secara kualitatif.  

5.6.3 Analisis Korelasi dan Regresi 

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi 

(hubungan) linear antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan 

fungsional atau dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara 

variabel dependen dengan independen. Analisis korelasi terkait ekstrak etanol 

lateks Aloe vera dengan diameter zona hambat dapat dilihat pada tabel 5.6. 

Hasil korelasi dapat dilihat pada nilai R dimana didapatkan angka positif yang 

menunjukkan bahwa hubungan semakin besarnya nilai pada variabel jenis 

ekstrak diikuti pula dengan semakin besarnya nilai pada variabel diameter 

zona hambat. Pada studi ini didapatkan nilai R = 0,906 dimana berdasarkan 

studi yang dilakukan oleh Sarwono (2006) menunjukkan adanya hubungan 

sangat kuat antara peningkatan konsentrasi ekstrak etanol lateks Aloe vera 

terhadap diameter zona hambat yang ditimbulkan (R = 0,75 – 0,99).  
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Tabel 5.6 Uji Korelasi antara Ekstrak Etanol Lateks Aloe vera 

terhadap Diameter Zona Hambat pada Bakteri MDRPA 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .906a .821 .814 .74886 

Analisis korelasi menyatakan derajat hubungan hubungan dua 

variabel tanpa memperhatikan variabel mana yang menjadi peubah. Dengan 

demikian hubungan korelasi belum mampu dikatakan sebagai hubungan 

sebab akibat. Oleh sebab itulah perlu dilakukan uji tambahan yakni uji regresi. 

Analisis regresi yang merupakan lanjutan dari analisis korelasi bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antar dua variabel. Hasil analisis regresi dapat 

dilihat pada tabel 5.7.  

Tabel 5.7 Analisis Regresi terhadap Ekstrak Etanol Aloe vera  

terhadap Diameter Zona Hambat pada Bakteri MDRPA 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

99.0% Confidence 

Interval for B 

B Std. Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) .471 .301  1.566 .129 -.360 1.301 

Zona_Hambat .286 .025 .9406 11.315 .000 .216 .355 

Pada hasil dapat dilihat bahwa terdapat nilai P < 0,01 atau dengan 

kata lain dapat dikatakan bahwa hipotesis H0 yang menyatakan tidak adanya 

hubungan ditolak. Bukti secara relevan mendukung yakni terdapatnya 

hubungan antara peningkatan ekstrak etanol lateks Aloe vera terhadap 

peningkatan diameter zona hambat pada bakteri MDRPA.  

5.7  Pembahasan 

5.7.1 Distribusi Data Hasil Penelitian 
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Diameter zona hambat bakteri MDRPA sebelum dianalisis lebih 

lanjut, terlebih dahulu diuji distribusi dan variannya. Diameter zona hambat 

dengan menggunakan jangka sorong dalam ukuran milimeter. Pada 

penelitian ini memiliki jumlah data yang di atas dan di bawah rata – rata 

adalah sama, demikian pula simpang bakunya (berdistribusi normal). 

Variasi data antar kelompok memiliki varian data yang sama (homogen). 

5.7.2  Pengaruh Ekstrak Etanol Lateks Aloe vera terhadap Zona Hambat 

Bakteri Multi-Drug Resistant Pseudomonas Aeruginosa (MDRPA) 

 Hasil penelitian menunjukkan terjadinya perbedaan yang bermakna 

antara kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan yang diberikan 

ekstrak etanol lateks Aloe vera. Hal ini menunjukkan terjadinya efek 

menghambat ekstrak tersebut terhadap bakteri MDRPA. Efek menghambat 

terjadi karena komposisi lateks pada Aloe vera mengandung zat anti bakteri 

aktif utama yakni senyawa antraquinon (Eshun dkk, 2004; Agarry O.O dkk, 

2005). Senyawa ini dan juga beberapa turunan dari hydroxyanthracene 

mengandung 25-40% Aloin A dan B, barbaloin, isobarbaloin, dan emodin. 

Kandungan antraquinon ditemukan pada bagian latex dari Aloe vera dengan 

kadar yang melimpah serta melekat pada bagian daun, hal inilah yang 

membedakan dengan bagian gel dari segi farmakologinya terhadap efek anti 

bakteri yang mampu ditimbulkan (Eshun dkk, 2004; Agarry O.O dkk, 2005; 

Pankaj K dkk, 2013). Uji analisis fitokimia yang dilakukan oleh Mariappan 

V (2012) juga menyebutkan bahwa kandungan antraquinon banyak terdapat 

pada bagian lateks pada daun namun tidak ada pada bagian gel (Mariappan 

V dkk, 2012). Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh D.Lalitha 
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Devi (2012) menyebutkan bahwa kandungan antraquinon Aloe vera mampu 

menghambat koloni bakteri E.coli, Klebsiella pnemoniae, Proteus mirabilis, 

Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus serta pada koloni 

jamur seperti Candida albicans dan Penicillium sp (D. Lalitha Devi dkk, 

2012). Studi lain juga mendukung penelitian tersebut seperti yang telah 

dikemukakan oleh Pratibha P (2011) bahwa ekstrak etanol pada daun Aloe 

vera mampu menghasilkan diameter zona hambat sebesar 3,5 mm dan pada 

studi Agarry O.O (2005) mampu memberikan efek zona hambat sebesar 4 

mm pada bakteri Pseudomonas aeruginosa (Pratibha P dkk, 2011; Agarry 

O.O dkk, 2005).  

 Antraquinon yang merupakan turunan dari fenol memiliki 

mekanisme kerja menghambat pertumbuhan bakteri diduga disebabkan 

adanya interaksi senyawa fenol dan turunannya dengan sel bakteri (Ariyanti 

NK dkk, 2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti 

(2012), senyawa-senyawa fenol berikatan dengan protein pada bakteri 

melalui ikatan non spesifik membentuk kompleks protein-fenol (Ariyanti 

NK dkk, 2012). Pada konsentrasi rendah, terbentuk kompleks protein-fenol 

dengan ikatan yang lemah dan segera mengalami peruraian, kemudian 

merusak membran sitoplasma dan menyebabkan kebocoran isi sel, sehingga 

pertumbuhan bakteri terhambat. Sedangkan pada konsentrasi tinggi, zat 

tersebut berkoagulasi dengan protein seluler dan membran sitoplasma 

mengalami lisis. Menurut Dwidjoseputro (1994), senyawa fenol masuk ke 

dalam sel bakteri melewati dinding sel bakteri dan membran sitoplasma, di 

dalam sel bakteri senyawa fenol menyebabkan penggumpalan (denaturasi) 
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protein penyusun protoplasma sehingga dalam keadaan demikian 

metabolisme menjadi inaktif yang berujung terhadap terhambatnya 

pertumbuhan bakteri (Dwidjoseputro, 1994). Studi in vitro yang dilakukan 

oleh Isabela (2009) juga mendukung penelitian sebelumnya terkait efek 

ekstrak Aloe vera mampu menghambat pertumbuhan bakteri Pseudomonas 

aeruginosa pada pasien osteomyelitis (Isabela, 2009).  

Pada penelitian ini, ekstrak etanol lateks Aloe vera memiliki efek 

antibakteri jika dibandingkan dengan kontrol negatif (etanol 96%). Efek 

antibakteri sudah dapat dilihat dari diameter zona hambat yang timbul pada 

konsentrasi ekstrak 10% dan terus mengalami peningkatan seiring dengan 

peningkatan konsentrasi ekstrak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pelczar 

dan Chan (1988) bahwa semakin tinggi konsentrasi suatu bahan antibakteri 

maka aktivitas antibakterinya semakin kuat pula (Pelczar M.J dkk, 1988). 

Dengan konsentrasi ekstrak yang semakin tinggi maka kandungan senyawa 

antraquinon juga akan semakin banyak. Pada studi yang telah peneliti 

lakukan, pada pemberian ekstrak 30% dapat ditemukan adanya perbedaan 

yang tidak signifikan (P > 0,01) jika dibandingkan dengan pemberian 

ekstrak 50%, hal yang sama juga terjadi pada konsentrasi ekstrak 70% jika 

dibandingkan dengan ekstrak 50%. Dengan demikian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tidak adanya pengaruh efek anti bakteri secara bermakna 

antara pemberian ekstrak 30% dengan 50% ataupun 50% dengan 70%, hal 

yang sama dapat dilihat pula pada penelitian Isabela (2009) terkait ekstrak 

50% dan 70% yang tidak bermakna secara signifikan (P > 0,05) (Isabele, 

2009). Pemberian ekstrak 100% pada penelitian ini memiliki hasil yang 



39 
 

paling optimal dalam menghambat pertumbuhan bakteri MDRPA (Mean = 

16,11 mm) jika dibandingkan konsentrasi lainnya. Walaupun secara 

kuantitatif efek ekstrak etanol lateks Aloe vera pada konsentrasi 100% 

memiliki hasil yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan 

konsentrasi yang lebih rendah (10%, 30%, 50%, dan 70%) tetapi secara 

kualitatif efek ekstrak etanol lateks Aloe vera memiliki efek yang kuat pada 

semua konsentrasi kecuali pada konsentrasi 10%. Penelitian ini sekaligus 

menegaskan kembali bahwa antraquinon yang berperan sebagai antibakteri 

banyak terdapat pada bagian lateks dari Aloe vera. Peneliti sebelumnya juga 

sudah menggunakan gel Aloe vera namun tidak ditemukan adanya zona 

hambat dari konsentrasi 10% hingga 100% pada bakteri MDRPA (data tidak 

ditampilkan). 

Perbedaan diameter zona hambat yang ditimbulkan pada penelitian 

ekstrak etanol lateks Aloe vera ini dibandingkan dengan penelitian yang 

dilakukan Pratibha P (2011) yakni sebesar 3,5 mm ataupun Saba I (2011) 

yang sebesar 4 mm dikarenakan menggunakan metode penelitian yang 

berbeda (Pratibha P dkk 2011; Saba I dkk, 2011). Kedua peneliti 

sebelumnya menggunakan daun dari Aloe vera yang telah dibersihkan dari 

bagian gel ataupun lateksnya. Proses pembuatan serbuk (powder) dari Aloe 

vera yang dilakukan oleh Saba I menggunakan oven dengan suhu 800C 

selama 48 jam pun kemungkinan memiliki pengaruh terhadap kualitas 

antraquinon yang dihasilkan, berbeda halnya dengan proses pengeringan 

dengan cara diangin-anginkan seperti peneliti lakukan untuk membentuk 

serbuk (powder) tersebut. Walaupun secara nyata ekstrak etanol Aloe vera 
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mampu memberikan efek anti bakteri pada Pseudomonas aeruginosa, 

pemilihan bagian tanaman serta proses pengolahan menjadi indikator 

penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan efikasi dari 

modalitas.  

Penggunaan lateks Aloe vera sebagai senyawa antibakteri juga telah 

dilakukan oleh Ganet M (2014) sebelumnya pada beberapa bakteri gram 

negatif seperti golongan Salmonella, E.Coli, Shigella, dan Vibrio cholera 

dan Pseudomonas aeruginosa. Dalam studi tersebut Ganet M menggunakan 

pelarut berupa metanol dan mampu memberikan zona hambat seperti 

penggunaan etanol sebagai pelarut. Penelitian yang serupa juga telah 

dikemukakan oleh Rubina L dkk (2009) yang menggunakan 3 jenis pelarut 

yakni metanol, etanol, dan juga aseton pada tahapan ekstraksi Aloe vera 

pada bakteri gram negatif dan juga positif (Rubina L dkk, 2009). Dalam 

studinya dikatakan bahwa ekstrak metanol dan etanol mampu memberikan 

zona hambat pada pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa sebesar 

10,66 mm dan 23,00 mm, namun tidak memberikan hasil pada ekstraksi 

menggunakan aseton (P < 0,05). Perbedaan zona hambat yang ditimbulkan 

pada 2 jenis pelarut tersebut kemungkinan disebabkan oleh daya serap 

senyawa aktif yang berbeda. Hal ini didukung oleh penelitian  dari Mostafa 

H.A.M dkk (2011) pada tanaman Rumex vesicarius L untuk 

mengidentifikasi kandungan sterol, tannin, flavonoid, alkaloid, karbohidrat, 

saponin, dan antraquinon dengan menggunakan 4 jenis pelarut yakni 

petroleum ether, kloroform, metanol, dan etanol (Mostafa H.A.M dkk, 

2011). Berkaitan dengan senyawa antraquinon, pada penelitiannya 
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disebutkan bahwa hanya pelarut metanol dan etanol saja yang mampu 

menyerap senyawa tersebut dengan proporsi hasil pada etanol yang lebih 

besar. Dalam studinya dijelaskan bahwa etanol mampu menyerap 

kandungan antraquinon pada akar, batang, bunga, buah, dan daun sedangkan 

dengan pelarut metanol hanya mampu menarik kandungan tersebut pada 

bagian akar dan buah saja dari tanaman Rumex vesicarius L tanol (Mostafa 

H.A.M dkk, 2011). Hasil dari penelitian Mostafa H.A.M ini juga didukung 

oleh penelitian yang dilakukan Thiruppathi dkk (2010) pada tanaman Aloe 

vera dengan menggunakan berbagai jenis pelarut seperti heksana, etil asetat, 

petroleum ether, dan etanol (Thiruppathi S dkk, 2010). Dalam studinya 

ditemukan hasil yang mendukung penelitian Mostafa H.A.M dengan tidak 

ditemukannya zona hambat pada pelarut petroleum ether sedangkan pada 

pelarut etanol mampu menghasilkan zona hambat yang lebih besar (7 mm) 

jika dibandingkan dengan heksana (6 mm) dan etil asetat (4 mm) pada 

bakteri Pseudomonas aeruginosa (Thiruppathi S dkk, 2010). Berbeda 

halnya dengan penelitian dari Ganet M (2014) maupun Rubina L (2009) 

yang telah dipaparkan sebelumnya yakni mampu memberikan diameter 

zona hambat pada bakteri Pseudomonas aeruginosa secara in vitro setelah 

diintervensi dengan ekstrak metanol Aloe vera, penelitian yang 

dikemukakan oleh Ian Edwin C (2008) memberikan hasil yang kontradiktif. 

Dalam hasilnya dijelaskan bahwa penggunaan ekstrak metanol Aloe vera 

dengan basis dari gel ataupun bagian lateks tidak memberikan diameter zona 

hambat pada bakteri Pseudomonas aeruginosa jika dibandingkan dengan 

kontrol yang menggunakan ciprofloxacin (32,5 ± 0,6 mm) (Ian EC, 2008). 
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Beberapa penelitian tersebut memberikan fakta yang menarik bahwa 

penggunaan pelarut berupa metanol masih menimbulkan perdebatan dalam 

efektifitasnya menyerap senyawa aktif antraquinon sebagai agen 

antibakteri. Hal inilah yang mendasari peneliti menggunakan senyawa 

etanol sebagai media pelarut pada proses ekstraksi. Kontrol negatif yang 

digunakan pada penelitian ini berupa etanol tidak menunjukkan adanya 

diameter zona hambat. Hal ini menunjukkan bahwa pelarut yang digunakan 

untuk pembuatan ekstrak dan pengencerannya tidak berpengaruh sebagai 

antibakteri terhadap bakteri MDRPA. 

Efek antraquinon sebagai agen anti bakteri Pseudomonas 

aeruginosa tidak hanya berasal dari tanaman Aloe vera, efek yang sama 

dapat dilihat pula pada penelitian dari The British Society (2001) yang 

menggunakan lumut Caloplaca schaeveri. Dari riset ekstrak etanol pada 

tanaman tersebut ditemukan efek bakterisida pada bakteri Pseudomonas 

aeruginosa dengan konsentrasi bunuh minimal (KBM) sebesar 160 µg/ml 

(The British Society, 2001). Penelitian lain yang dilakukan oleh Laruan 

(2012) menghasilkan kesimpulan yang serupa. Dalam studi Laruan tersebut 

dengan menggunakan tanaman Lagerstroemia speciosa (L) menunjukkan 

adanya kandungan antraquinon pada uji Borntrager serta mampu 

menginduksi zona hambat pada bakteri Pseudomonas aeruginosa melalui 

percobaan disc diffusion sebesar 10 mm (Lauran dkk, 2012). Penelitian ini 

memberikan kontribusi yang relevan terhadap efek antraquinon sebagai 

antibakteri baik pada tanaman Aloe vera ataupun tanaman lainnya yang juga 

memiliki kandungan antraquinon tersebut.  
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Dari potensi ekstrak etanol lateks Aloe vera sebagai anti bakteri pada 

bakteri MDRPA yang telah dibuktikan pada penelitian ini, diperlukan 

penelitian lebih lanjut untuk mencapai efikasi dan efisiensi efek inhibisi 

yang optimal. Pembaharuan atau inovasi metode ekstraksi Aloe vera 

merupakan salah satu pendekatan untuk mendapatkan konsentrasi senyawa 

antraquinon dan turunannya dalam jumlah maksimal dengan pelarut yang 

sesuai. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk menentukan 

konsentrasi bunuh minimal (KBM) dari senyawa aktif Aloe vera untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri MDRPA. Bila penelitian ini nantinya 

sudah lolos dalam tahapan klinis maka dapat digunakan dalam masyarakat 

luas sebagai upaya menanggulangi kasus MDRPA yang terjadi 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1  Simpulan 

Adapun simpulan berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah 

dipaparkan diantaranya: 

1. Ekstrak etanol lateks Aloe vera dapat menghambat pertumbuhan bakteri Multi-

drug Resistant Pseudomonas aeruginosa (MDRPA) secara in vitro. 

2. Dosis potensial dari ekstrak etanol lateks Aloe vera dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri Multi-drug Resistant Pseudomonas aeruginosa (MDRPA) 

dimulai pada konsentrasi 10% dan efek maksimal dapat dilihat pada konsentrasi 

100%. Tidak terdapat perbedaan secara signifikan antara pemberian ekstrak 

30%, 50%, ataupun 70% secara in vitro.  

6.2  Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini antara lain: 

1. Ekstrak etanol lateks Aloe vera telah teruji secara signifikan memiliki aktivitas 

antimikroba pada bakteri MDRPA, namun perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai EC50 dan LD50 ekstrak ini pada hewan coba serta dilanjutkan 

secara klinis pada manusia sehingga dapat menghasilkan efek terapeutik yang 

optimal. 

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait penyempurnaan metode ekstraksi 

etanol lateks Aloe vera untuk mendapatkan konsentrasi bahan aktif antraquinon 

yang optimal serta diperlukan penelitian untuk menentukan konsentrasi bunuh 

minimal (KBM) dari senyawa aktif ekstrak etanol lateks Aloe vera tersebut. 


