
 

 

ABSTRAK 

 

Kekayaan alam di sekitar manusia memiliki manfaat yang belum sepenuhnya digali, 

dimanfaatkan, atau bahkan dikembangkan misalnya menjadi obat-obatan tradisional berbahan 

baku tanaman yang bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif penyembuhan penyakit atau 

infeksi yang disebabkan oleh mikroba. Jerawat adalah penyakit kulit yang terjadi karena adanya 

peningkatan produksi sebum, penyumbatan folikel pilosebaceous, aktivitas flora mikrobial, dan 

inflamasi peradangan oleh infeksi bakteri yang umumnya dipicu oleh bakteri Staphylococcus 

epidermidis. Tanaman binahong (Anredera cordifolia (Ten.) Steenis.) adalah salah satu bahan 

alam yang digunakan untuk pengobatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kemampuan aktivitas antibakteri ekstrak daun binahong serta mengetahui konsentrasi ekstrak 

daun binahong yang berbeda terhadap daya hambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

epidermidis. Penelitian ini merupakan penelitian Eksperimental Laboratorium dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan enam perlakuan. Perlakuan diulang 

sebanyak 3 kali dengan berbagai macam konsentrasi dari 5%, 10%, 15%, 20%, 25% dan 30%, 

serta digunakan aquadest sebagai kontrol dan tetrasiklin sebagai pembanding. Bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu ekstrak daun binahong yang dimaserasi dengan 

menggunakan pelarut etanol 96% sehingga didapat ekstrak yang pekat, untuk selanjutnya 

dilakukan uji aktivitas antibakteri pada bakteri S. epidermidis.  Untuk parameter yang diamati 

adalah diameter zona hambat pertumbuhan bakteri S. epidermidis. Analisis data menggunakan 

metode Analysis Of Variance (ANOVA) dan  dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasilnya diketahui 

bahwa ekstrak daun binahong memiliki aktivitas antibakteri terlihat dengan adanya zona hambat 

yang terbentuk. Diameter zona hambat pada konsentrasi 5% adalah sebesar 2,33 mm, konsentrasi 

10% sebesar 3,67 mm, konsentrasi 15% sebesar 8,67 mm, konsentrasi 20% sebesar 10,33 mm, 

konsentrasi 25% sebesar 11,67 mm, dan konsentrasi 30% sebesar 13,33 mm. Semakin tinggi 

konsentrasi semakin besar pula zona hambat yang dibentuknya. Berdasarkan analisis ANOVA 

menunjukan perbedaan nyata pada diameter zona hambat bakteri yang dihasilkan akibat 

pengaruh perlakuan beberapa konsentrasi ekstrak daun binahong dengan nilai signifikan (0,000) 

<p (0,05).  

Kata kunci: Anredera cordifolia (Ten.) Steenis., Jerawat, ekstrak, Staphylococcus epidermidis. 

 


