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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji aktivitas antibakteri dan menentukan konsentrasi hambat 

tumbuh minimum (KHTM) dari ranting patah tulang. Ranting patah tulang diambil filtrat dari ranting 

segar, filtratnya kemudian dibagi tiga. Bagian pertama langsung diuji aktivitas bakterinya, bagian 

kedua dipanaskan dan bagian ketiga dikeringkan sampai menjadi bubuk. Bubuk tersebut 

digunakan untuk menentukan KHTM. Filtrat dan bubuk diuji aktivitas antibakterinya terhadap empat 

bakteri uji yaitu bakteri Gram positif, Bacillus subtilis dan Staphylococcus aureus dan bakteri Gram 

negatif, Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa. Metode yang digunakan adalah modifikasi 

metode difusi gel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filtrat ranting patah tulang tanpa 

pemanasan memiliki aktivitas antibakteri yang lebih tinggi daripada filtrat ranting patah tulang 

dengan pemanasan. Besarnya zona hambat filtrat ranting patah tulang tanpa pemanasan dari 

bakteri B. subtilis, S. aureus, E. coli dan P. aeruginosa masing-masing adalah 10. 08, 9. 64, 9. 56 

dan 9. 28 mm, sedangkan dengan pemanasan adalah 7. 58, 7. 36, 6. 81 dan 7. 65 mm. Besarnya 

KHTM yang diperoleh dari bakteri B. subtilis, S. aureus, E. coli dan P. aeruginosa masing-masing 

adalah 10, 50, 15 dan 50 mg/mL. Aktivitas antibakteri bubuk ranting patah tulang 500mg/mL pada 

bakteri S. . aureus dan P. Aeruginosa belum memiliki aktivitas antibakteri yang sebanding dengan 

antibiotik ampisilin 100 µg/mL. Namun konsentrasi bubuk 500 mg/mL pada bakteri B. subtilis dan 

E. coli menghasilkan zona hambat yang sebanding dengan zona hambat ampisilin 100 µg/mL.  

Kata Kunci: Antibakteri, Ranting Patah Tulang, Konsentrasi Hambat Tumbuh Minimum (KHTM) 

 

PENDAHULUAN 

Masalah penanggulangan dan pengobatan penyakit tidak akan pernah berhenti dan 

terus berkembang seirama dengan kemajuan peradaban manusia. Adapun salah satu 

penyebab penyakit adalah bakteri. Bakteri tertentu diketahui merupakan mikrob penyebab 

penyakit (patogen) bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Banyak usaha yang telah 

dilakukan untuk melawan bakteri-bakteri patogen, antara lain dengan upaya penemuan 

senyawa yang mampu membunuh bakteri tersebut. Zat-zat seperti ini kemudian dikenal 

dengan istilah zat antibakteri.  

Salah satu zat antibakteri yang banyak dipergunakan akhir-akhir ini adalah 

antibiotik. Antibiotik ini ada yang langsung digunakan dari hasil metabolit sekunder 

mikroorganisme dan ada yang digunakan dalam bentuk turunannya yang telah mengalami 

proses pengolahan. Hal ini dilakukan tentu saja dengan tujuan meningkatkan aktivitas kerja 

dan efektivitas antibiotik. Penggunaan antibiotik sebagai zat antibakteri juga mempunyai 

efek negatif seperti timbulnya resistensi bakteri terhadap aktivitas kerja obat. Untuk 

menghindari efek ini dicoba mencari senyawa antibakteri dari alam yang dapat digunakan 

untuk mengurangi pengaruh negatif antibiotik.  

Salah satu tanaman yang mempunyai potensi sebagai zat antibakteri adalah ranting 

pohon patah tulang (Euphorbia tirucalli. Linn). Pohon patah tulang termasuk dalam famili 
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Euphorbiaceae, yang merupakan jenis tanaman kebun dan tersebar luas di daerah tropis, 

termasuk di Indonesia (Dalimartha 2003). Pohon patah tulang ini telah digunakan sebagai 

obat antikanker (Taylor 2002), dan untuk pengobatan peradangan (Dalimartha 2003).  

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas antibakteri 

dan menentukan konsentrasi hambat tumbuh minimum (KHTM) ranting pohon patah tulang. 

Ranting pohon patah tulang diduga mengandung senyawa aktif yang memiliki aktivitas 

antibakteri.  

BAHAN DAN METODE 

BAHAN 

Bahan yang dipakai dalam penelitian antara lain ranting patah tulang, bakteri Gram 

positif (Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis), bakteri Gram negatif (Escherichia coli 

dan Pseudomonas aeruginosa), yeast extract, bacto peptone, bacto agar, nutrient broth, 

nutrien agar, glukosa, pereaksi-pereaksi uji fitokimia dan air destilata. Alat-alat yang 

digunakan adalah laminar air flow, spektrofotometer, inkubator, oven, otoklaf, lemari es, pH 

meter, cawan petri, jarum ose, autopipet, neraca analitik, alumunium foil, kapas, kertas 

saring dan peralatan gelas lainnya.  

METODE 

Pembuatan Filtrat dan Bubuk Ranting Patah Tulang 

Ranting patah tulang dicuci bersih, kemudian dikeringkan beberapa saat selanjutnya 

dipotong-potong dan dihaluskan dengan mortar kemudian dilakukan uji pendahuluan. Filtrat 

yang dihasilkan kemudian dibagi tiga, pertama langsung diuji sifat antibakterinya, yang 

kedua dipanaskan dan yang ketiga dikeringkan (bubuk). Bubuk patah tulang utuh dibuat 

dengan cara, sebanyak 50 mL filtrat ranting patah tulang dikeringkan dengan oven suhu ± 

50oC sampai bobotnya konstan. Pemanasan pada suhu ± 50oC agar senyawa yang diduga 

memiliki aktivitas antibakteri tidak mudah rusak. Filtrat yang sudah kering tersebut 

kemudian digerus dengan mortar. Bubuk ini digunakan untuk uji fitokimia dan menentukan 

KHTM (Konsentrasi Hambat Tumbuh Minimum).  

Uji Fitokimia (Harbone 1987) 

Uji Alkaloid. Dua gram bubuk ranting patah tulang digerus dan ditambahkan 10 

mL kloroform dan beberapa tetes amoniak. Fraksi kloroform dipisahkan dan diasamkan 

dengan 10 tetes H2SO4 2M. Fraksi asam dibagi menjadi tiga tabung kemudian masing-

masing ditambahkan pereaksi Dragendorf, Meyer dan Wagner. Adanya alkaloid ditandai 

dengan terbentuknya endapan putih pada pereaksi Meyer, endapan merah pada pereaksi 

Dragendorf, dan endapan coklat pada pereaksi Wagner.  

Uji Saponin. Satu gram bubuk ranting patah tulang ditambahkan air secukupnya 

dan dipanaskan selama lima menit. Larutan tersebut didinginkan kemudian selama dikocok 

timbulnya busa selama ± 10 menit menunjukkan adanya saponin.  

Uji Flavonoid. Satu gram bubuk ranting patah tulang ditambahkan methanol 

sampai terendam lalu dipanaskan. Filtratnya ditambahkan H2SO4, terbentuknya warna 

merah karena penambahan H2SO4 menunjukkan adanya senyawa flavonoid.  
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Uji Triterpenoid dan Steroid. Dua gram bubuk ranting patah tulang ditambahkan 

25 mL etanol lalu dipanaskan dan disaring. Filtratnya diuapkan kemudian ditambahkan eter. 

Lapisan eter ditambahkan pereaksi Liebermen Burchard (3 tetes asam asetat anhidrida dan 

1 tetes H2SO4 pekat). Warna merah atau ungu menunjukkan adanya triterpenoid dan warna 

hijau menunjukkan adanya steroid.  

Uji Tanin. Sepuluh gram bubuk ranting patah tulang ditambahkan air kemudian 

dididihkan selama beberapa menit. Lalu disaring dan filtratnya ditambahkan FeCl3 1% (b/v). 

Warna biru atau hitam kehijauan menunjukkan adanya tanin.  

Pembuatan Media 

Pembuatan Media Cair Nutrien Broth (NB) 

Tiga gram beef extract, 5 gram bacto peptone, 5 gram NaCl dilarutkan dalam 1 liter 

akuades dan dipanaskan sambil dikocok menggunakan magnetic stirrer sampai homogen. 

Kemudian larutan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer sebanyak 10 mL dan ditutup 

dengan kapas dan alumunium foil lalu dipemanasan pada tekanan 1. 5 atm, 121oC selama 

15 menit.  

Pembuatan Media Pepton Yeast Agar (PYG) 

Sebanyak 10 gram peptone, 10 gram yeast extract, 20 gram glukosa dan 20 gram 

agar dilarutkan dalam 1 liter akuades, dipanaskan dan diaduk hingga larut. Kemudian 

larutan dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 15 mL untuk pembuatan agar cawan 

Petri dan 5 mL untuk pembuatan agar miring. Media agar disterilkan dengan pemanasan 

pada tekanan 1. 5 atm, 121oC selama 15 menit.  

Regenerasi Bakteri 

Sebelum dipakai dalam uji antibakteri, bakteri yang akan dipakai setiap kali harus 

diregenerasi terlebih dahulu. Yang pertama dilakukan adalah membuat biakan agar miring, 

yaitu menggoreskan biakan dari stok bakteri ke agar miring yang masih baru. Kemudian 

diinkubasi pada suhu 37oC selama 24 jam. Jadi biakan tersebut merupakan aktivitas awal 

dari stok bakteri yang telah disimpan pada suhu 4-5oC.  

Dari biakan tersebut diambil satu mata ose dan diinokulasikan ke tabung reaksi yang 

berisi 10 mL media cair steril. Selanjutnya tabung tersebut diinkubasi di dalam inkubator 

bergoyang (shaker) selama 24 jam pada suhu 37oC.  

Pengujian Aktivitas Antibakteri (Bintang 1993)  

Uji aktivitas antibakteri menggunakan metode Bintang (1993). Sampel yang 

digunakan untuk metode Bintang adalah filtrat ranting patah tulang. Pada penentuan KHTM 

menggunakan sampel bubuk.  

Biakan bakteri uji ditanam satu ose pada 10 mL media cair kemudian diinkubasi 

dalam inkubator bergoyang (shaker) pada suhu 37oC selama 24 jam. Sebanyak 100 µL 

biakan bakteri dicampurkan ke dalam 25 mL media agar PYG pada suhu 45oC, lalu 

didiamkan pada suhu kamar sampai media agar memadat. Kemudian pada agar tersebut 

dibuat lubang dengan diameter  5,5 mm menggunakan pipet tetes yang telah diasah 

ujungnya dan ke dalam masing-masing lubang tersebut dimasukkan filtrat ranting patah 

tulang yang dipanaskan dan tidak dipanaskan sebanyak 50 µL, selanjutnya diinkubasi pada 
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suhu 37oC selama 24 jam. Zona bening yang terbentuk di sekeliling lubang diukur dengan 

menggunakan jangka sorong.  

Penentuan Konsentrasi Hambat Tumbuh Minimum (KHTM) 

Setelah diketahui filtrat ranting patah tulang mempunyai aktivitas antibakteri maka 

dilanjutkan dengan penentuan konsentrasi hambat tumbuh minimal. KHTM adalah 

konsentrasi terendah komponen antibakteri yang menyebabkan tidak terjadinya 

pertumbuhan bakteri di sekitar lubang pada masa inkubasi 24 jam. Metode analisis yang 

digunakan pada penentuan ini adalah metode Bintang. Sampel ranting patah tulang yang 

digunakan adalah sampel dalam bentuk bubuk. Sampel ini kemudian digerus dengan 

menggunakan mortar. Dari gerusan tersebut ditimbang sebanyak 0,5 g, kemudian dilarutkan 

dalam 1 ml akuades steril. Campuran yang dihasilkan selanjutnya diencerkan sehingga 

diperoleh konsentrasi yang bervariasi yaitu 500, 100, 50, 25, 20, 15 dan 10 mg/mL. Sampel 

dengan konsentrasi ini kemudian akan diuji pada lubang media PYG yang telah diinkubasi 

dengan bakteri uji. Masing-masing sampel dengan konsentrasi di atas dimasukkan ke dalam 

lubang sebanyak 50 µL. Kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37oC. Aktivitas 

antibakteri yang diperoleh dengan mengukur zona hambat, yaitu zona atau daerah bening 

yang menunjukkan bakteri tidak tumbuh di sekitar filtrat tersebut dengan menggunakan 

jangka sorong.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Kadar Air dan Fitokimia 

Pemeriksaan pendahuluan ranting patah tulang berupa kadar air dan analisis 

fitokimia. Penentuan kadar air berguna untuk menyatakan kandungan zat dalam tumbuhan 

sebagai% bahan kering, dan juga untuk mengetahui ketahanan suatu bahan dalam 

penyimpanan (Harjadi 1993). Kadar air yang baik adalah kurang dari 10%, karena pada 

kadar ini bahan dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga 

kemungkinan rusak terkena jamur pada saat penyimpanan sangat kecil. Kadar air yang 

diperoleh pada ranting patah tulang sebesar 92,48%. Tingginya nilai kadar air ranting patah 

tulang dikarenakan adanya proses fotosintesis pada tanaman tersebut.  

Analisis fitokimia merupakan salah satu cara untuk mengetahui kandungan metabolit 

sekunder pada suatu tanaman secara kualitatif. Analisis fitokimia dilakukan terhadap ranting 

patah tulang yang sudah kering dan dalam bentuk serbuk. Senyawa-senyawa yang diperiksa 

keberadaannya adalah alkaloid, saponin, flavonoid, triterpenoid, steroid dan tanin. Hasil 

analisis fitokimia dapat dilihat pada Tabel 1.  

Hasil analisis fitokimia menunjukkan bahwa ranting patah tulang mengandung 

alkaloid, saponin dan tanin. Alkaloid merupakan senyawa yang mengandung satu atau lebih 

atom nitrogen, biasanya dalam gabungan sebagai bagian dari sistem siklik. Alkaloid beracun 

bagi manusia dan banyak mempunyai kegiatan fisiologi yang menonjol sehingga dapat 

digunakan secara luas dalam bidang pengobatan (Harbone 1987).  

Saponin adalah glikosida triterpena dan sterol dan telah terdeteksi dalam lebih dari 

90 suku tumbuhan (Tschesche dan Wulf 1973). Saponin merupakan senyawa aktif 

permukaan dan bersifat seperti sabun, serta dapat dideteksi berdasarkan kemampuannya 

membentuk busa dan menghemolisis sel darah. Saponin merupakan sumber untuk 

mendapatkan sapogenin (Harbone 1987). Herba patah tulang mengandung glikosida, 
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sapogenin, dan asam elagat (Dalimartha 2003). Saponin diduga sebagai senyawa antibakteri 

karena kemampuannya menghambat fungsi membran sel sehingga merusak permeabelitas 

membran yang mengakibatkan dinding sel rusak atau hancur.  

Secara kimia terdapat dua jenis utama tanin yang tersebar tidak merata dalam dunia 

tumbuhan. Tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisis. Tanin terkondensasi terdapat dalam 

tumbuhan paku dan gimnospermae, serta tersebar luas dalam angiospermae. Sebaliknya, 

tanin terhidrolisis penyebarannya terbatas pada tumbuhan berkeping dua (Harbone 1987). 

Tanin terhidrolisis salah satunya adalah elagitanin. Bila dihidrolisis, elagitanin ini 

menghasilkan asam elagat. Ranting patah tulang mengandung senyawa asam elagat (Duke 

1983).  

Tabel 1. Hasil analisis fitokimia ranting patah tulang 

Uji Hasil 

Alkaloid 
Saponin 

Flavonoid 

Triterpenoid 
Steroid 
Tanin 

+ 
+ 
- 

- 
- 
+ 

+: positif mengandung golongan senyawa tersebut 

-: tidak mengandung golongan senyawa tersebut 

Aktivitas Antibakteri Filtrat Ranting Patah Tulang Dengan atau Tanpa Pemanasan 

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui potensi antibakteri dari filtrat 

ranting patah tulang (Euphorbia tirucalli) terhadap bakteri uji. Tingkat aktivitas antibakteri 

dari filtrat ranting patah tulang berbeda-beda untuk setiap bakteri uji yang digunakan.  

Gambar 3 menunjukkan bahwa ranting patah tulang memiliki potensi sebagai 

senyawa antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Dari hasil penelitian 

diperoleh diameter zona hambat dari filtrat ranting patah tulang terhadap bakteri B. subtilis, 

S. aureus, E. coli dan P. aeruginosa adalah berturut-turut 10. 08, 9. 64, 9. 56 dan 9. 28 mm.  
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Gambar 3. Aktivitas antibakteri filtrat ranting patah tulang dengan atau tanpa 

pemanasan terhadap bakteri uji. 

Sterilisasi merupakan proses mematikan semua organisme yang terdapat pada 

suatu bahan (Pelczar dan Chan 1986). Salah satu proses sterilisasi adalah pemanasan 

dengan tekanan 1. 5 atm pada suhu 121oC selama 15 menit.  
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Pengaruh pemanasan menyebabkan aktivitas antibakteri ranting patah tulang 

cenderung menurun. Penurunan aktivitas antibakteri dari ranting patah tulang yang 

dipanaskan dapat dilihat pada diameter zona hambat dari setiap bakteri yang digunakan. 

Pada Gambar 3 terlihat bahwa ranting patah tulang yang dipanaskan mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri B. subtilis, S. aureus masing-masing 7. 58 dan 7. 36 mm serta 

pertumbuhan bakteri E. coli dan P. aeruginosa masing-masing sebesar 6. 81 dan 7. 65 mm. 

Adanya penurunan aktivitas antibakteri ranting patah tulang dapat terjadi karena 

pemanasan pada suhu tinggi menyebabkan komponen antibakteri yang bersifat volatil pada 

ranting patah tulang berkurang dan rusak karena penguapan.  

Pembagian aktivitas antibakteri mempergunakan metode David Stout didasarkan 

atas ukuran diameter zona hambat (Suryawiria 1978). Aktivitas antibakteri metode David 

Stout dapat dilihat pada Tabel 2.  

Berdasarkan metode David Stout, aktivitas antibakteri filtrat ranting patah tulang 

terhadap bakteri B. subtilis, S. aureus, E. coli dan P. aeruginosa dapat dilihat pada Tabel 3 

dan 4.  

Pada bakteri B. subtilis, filtrat ranting patah tulang tanpa pemanasan menghasilkan 

zona hambat antara 10-20 mm maka filtrat ranting patah tulang tersebut termasuk ke dalam 

antibakteri yang kuat, sedang filtrat ranting patah tulang dengan pemanasan menghasilkan 

zona hambat antara 5-10 mm sehingga filtrat ranting patah tulang tersebut pada bakteri B. 

subtilis bersifat antibakteri dengan kekuatan sedang. Filtrat ranting patah tulang dengan dan 

tanpa pemanasan hanya mampu menghasilkan zona hambat antara 5-10 mm maka filtrat 

ranting patah tulang terhadap S. aureus termasuk ke dalam antibakteri yang sedang. 

Antibakteri dengan kekuatan sedang juga terjadi pada bakteri E. coli dan P. aeruginosa, 

karena filtrat ranting patah tulang dengan dan tanpa pemanasan menghasilkan zona hambat 

antara 5-10 mm.  

Ranting patah tulang secara umum memiliki aktivitas penghambat paling baik 

terhadap bakteri B. subtilis, S. aureus yang tergolong bakteri Gram positif dengan diameter 

zona hambat lebih besar dibandingkan bakteri E. coli dan P. aeruginosa yang tergolong 

bakteri Gram negatif. Hal tersebut menunjukkan bahwa bakteri B. subtilis, S. aureus lebih 

sensitif terhadap komponen aktif yang bersifat antibakteri yang terdapat pada filtrat ranting 

patah tulang dibandingkan dengan bakteri E. coli dan P. aeruginosa. Kemampuan ranting 

patah tulang juga dipengaruhi oleh sifat dinding sel yang dimiliki bakteri uji. Pelczar dan 

Chan (1986) menyatakan bahwa struktur dinding sel bakteri Gram positif relatif sederhana 

sehingga memudahkan senyawa antibakteri untuk masuk ke dalam sel dan menemukan 

sasaran untuk bekerja, sedangkan dinding sel bakteri Gram negatif lebih kompleks.  

Tabel 2. Aktivitas antibakteri menurut David Stout 

Aktivitas 

Antibakteri 

Diameter zona 

hambat(mm) 

Lemah 

Sedang 
Kuat 

Sangat Kuat 

< 5 

5-10 
10-20 
> 20 
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Tabel 3. Aktivitas antibakteri filtrat ranting patah tulang tanpa pemanasan 

Bakteri Uji Diameter zona 
hambat (mm) 

Aktivitas 
Antibakteri 

B. subtilis 
S. aureus 

E. coli 
P. aeruginosa 

10. 08 
9. 64 
9. 56 

9. 28 

kuat 
sedang 
sedang 

sedang 

 

Tabel 4. Aktivitas antibakteri filtrat ranting patah tulang dengan pemanasan 

Bakteri Uji Diameter zona 
hambat (mm) 

Aktivitas 
Antibakteri 

B. subtilis 
S. aureus 

E. coli 
P. aeruginosa 

7. 58 
7. 36 
6. 81 

7. 65 

sedang 
sedang 
sedang 

sedang 

 

Penentuan Konsentrasi Hambat Tumbuh Minimum (KHTM) 

Konsentrasi hambat tumbuh minimum (KHTM) yang dilakukan menggunakan sampel 

bubuk filtrat ranting patah tulang yang telah dikeringkan. Hal tersebut dilakukan agar dapat 

mengetahui konsentrasi minimum sampel yang dapat membunuh bakteri secara pasti dari 

filtrat ranting patah tulang. Menurut Wattimena et al (1991), suatu antibakteri dikatakan 

mempunyai aktivitas yang tinggi bila KHTM terjadi pada kadar antibiotik yang rendah tetapi 

mempunyai daya hambat yang besar.  

Penetapan konsentrasi hambat tumbuh minimum dapat dilakukan dengan menguji 

sederetan konsentrasi antibiotik yang dibuat dengan cara pengenceran (Wattimena et al. 

1991). Konsentrasi bubuk ranting patah tulang yang digunakan untuk penentuan KHTM 

berkisar antara 10-500 mg/mL, dengan menggunakan metode Bintang karena metode ini 

cukup sederhana dan mudah digunakan.  

Gambar 4 menunjukkan bahwa masing-masing bakteri memiliki KHTM yang 

berbeda. Konsentrasi 50 mg/mL merupakan konsentrasi paling rendah yang mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus dan P. aeruginosa dengan diameter zona 

hambat masing-masing 4. 00 dan 4. 50 mm. Sedangkan konsentrasi 15 mg/mL merupakan 

konsentrasi paling rendah yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dengan 

menghasilkan diameter zona hambat sebesar 3. 00 mm. Bakteri B. subtilis dapat dihambat 

pada konsentrasi paling rendah 10 mg/mL dengan diameter zona hambat sebesar 3. 00 mm.  

Dilihat dari keefektifan daya hambat dari senyawa antibakteri bubuk ranting patah 

tulang, B. subtilis paling efektif dihambat dibandingkan dengan bakteri uji yang lain pada 

konsentrasi 10 mg/mL.  
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Gambar 4. Aktivitas antibakteri dengan berbagai konsentrasi bubuk ranting 

patah tulang. 

 Variasi konsentrasi yang digunakan, menghasilkan aktivitas antibakteri yang 

berbeda-beda pada setiap bakteri. Aktivitas antibakteri pada konsentrasi paling tinggi akan 

menghasilkan diameter zona hambat paling besar pula. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4, 

konsentrasi 500 mg/mL merupakan konsentrasi hambat paling besar yang mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri uji yang digunakan. Namun diameter zona hambat yang 

diperoleh pada setiap bakteri uji berbeda-beda. Pada konsentrasi 500 mg/mL diperoleh 

diameter zona hambat terhadap bakteri B. subtilis, S. aureus, E. coli dan P. aeruginosa 

adalah berturut-turut 19. 50, 14. 00, 18. 50 dan 13. 25 mm. Secara umum semakin tinggi 

konsentrasi bubuk ranting patah tulang maka semakin besar pula konsentrasi senyawa 

antibakteri yang ada dalam bubuk ranting patah tulang.  

Pada penentuan KHTM digunakan ampisilin dengan konsentrasi 100 µg/mL sebagai 

antibiotik standar terhadap daya hambat bubuk pada bakteri uji.  

Menurut Wattimena (1991), terhadap bakteri Gram positif ampisilin mempunyai 

spektrum antibakteri yang sama dengan penisilin G dan lebih selektif terhadap bakteri Gram 

negatif. Berdasarkan Gambar 5 terlihat bahwa E. coli dan P. aeruginosa memiliki zona 

hambat lebih besar dari B. subtilis dan S. aureus, yaitu masing-masing sebesar 17. 75 dan 

16. 00 mm terhadap E. coli dan P. aeruginosa dan sebesar 16. 13, 15. 00 mm terhadap B. 

subtilis, S. aureus. Ampisilin digunakan sebagai kontrol positif dalam penentuan aktivitas 

antibakteri ranting patah tulang karena ampisilin merupakan turunan dari penisilin yang 

mempunyai spektrum antibakteri yang luas. Besarnya potensi bubuk ranting patah tulang 

sebagai antibakteri dapat diketahui dengan cara membandingkan zona hambat dari masing-

masing bakteri uji terhadap ampisilin 100 µg/mL. Perbandingan aktivitas antibakteri ranting 

patah tulang dengan ampisilin dapat dilihat pada Gambar 6.  

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa zona hambat yang dihasilkan oleh bubuk 

ranting patah tulang pada semua konsentrasi (10-500 mg/mL) terhadap bakteri S. aureus 

dan P. aeruginosa belum sebanding dengan ampisilin 100 µg/mL. Besarnya zona hambat 

paling besar bubuk ranting patah tulang kedua bakteri tersebut berturut-turut 0. 93 dan 0. 

83 dari zona hambat ampisilin 100 µg/mL, sedangkan zona hambat yang dihasilkan oleh B. 

subtilis dan E. coli lebih besar 0. 83 dan 0. 96 dari zona hambat ampisilin 100 µg/mL. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada konsentrasi yang menghasilkan zona hambat terbesar dapat 
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digunakan sebagai antibiotik untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri B. 

subtilis dan E. coli.  
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Gambar 5. Aktivitas antibakteri ampisilin 100 µg/mL terhadap bakteri uji. 
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Ampisilin Ranting Patah Tulang

 

Gambar 6. Aktivitas antibakteri bubuk ranting patah tulang 500 mg/mL dan 

Ampisilin  100 µg/mL. 

KESIMPULAN 

Ranting patah tulang memiliki potensi sebagai antibakteri. Aktivitas antibakteri filtrat 

ranting patah tulang yang tidak dipanaskan lebih tinggi dari filtrat yang dipanaskan. KHTM 

bakteri Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Escherichia coli dan Pseudomonas 

aeruginosa masing-masing sebesar 10, 50, 15 dan 50 mg/mL. Daya hambat paling besar 

yang dihasilkan oleh semua bakteri yaitu pada konsentrasi 500 mg/mL. Semakin tinggi 

konsentrasi bubuk ranting patah tulang maka semakin besar pula konsentrasi senyawa 

antibakteri yang ada dalam bubuk ranting patah tulang tersebut.  

Aktivitas antibakteri bubuk ranting patah tulang yang menghasilkan zona hambat 

paling besar pada bakteri Staphylococcus. aureus dan Pseudomonas aeruginosa, namun 

belum memiliki aktivitas antibakteri yang sebanding dengan antibiotik ampisilin 100 µg/mL. 

Tetapi konsentrasi bubuk 500 mg/mL pada bakteri Bacillus subtilis dan Escherichia coli 

menghasilkan zona hambat yang sebanding dengan zona hambat ampisilin 100 µg/mL.  
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