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Pendahuluan
Tanaman bawang putih (Allium sativum L.)

yang termasuk family Alliaceae  dikenal luas
sebagai rempah, dan melalui beberapa penelitian
ilmiah, umbi bawang putih terbukti memiliki
kandungan zat kimia yang dapat mengobati
penyakit seperti infeksi saluran pernapasan,
hipertensi, diabetes, mengatasi peradangan,
sebagai anti jamur dan untuk meningkatkan
vitalitas tubuh.1

Khasiat bawang putih berhubungan erat
dengan zat kimia yang dikandungnya, yaitu alli-
cin, scordinin, senyawa kimia yang dapat
meningkatkan konsentrasi HDL dalam darah dan
menghambat pertumbuhan Cryptococcus
neoformans dan Candida albicans.2 Menurut
Londhe et. al.,1 umbi bawang putih kering
mengandung 1% alliin (S-allyl cysteine sulfoxide).
Kandungan allicin (diallil  thiosulfinate atau diallyl
disulfide) umbi bawang putih baru akan terdeteksi
setelah umbi dihancurkan atau diiris, hal ini
disebabkan karena kerusakan jaringan umbi akan
mengaktifkan enzim allinase. Enzim ini

Potensi Bakteriostatik Bawang Putih Umbi Tunggal
Terhadap Bakteri Gram Positif

Anita Pratimi, S.Si, M.Sc
SMAN Tegalombo
Jl. Bulusari No. 1 Gemaharjo, Pacitan
Email : anitapratimi@gmail.com

Abstrak
Bawang Putih (Allium sativum L.) yang berumbi tunggal atau Bawang Lanang dianggap memiliki

khasiat menyembuhkan berbagai penyakit seperti infeksi pernapasan dan untuk meningkatkan vitalitas
tubuh. Penelitian tentang potensi bakteriostatik ekstrak umbi bawang putih umbi tunggal terhadap
bakteri Gram Positif telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ekstrak
umbi bawang putih Lanang ini terhadap pertumbuhan koloni bakteri Gram Positif. Metoda yang
digunakan dalam penelitian ini adalah ‘cylinder disk method’, parameter yang diamati berupa diameter
zona hambatan yang dihasilkan oleh ekstrak Bawang Putih Umbi Tunggal terhadap bakteri uji. Sedangkan
bakteri Gram Positif yang digunakan sebagai bakteri uji adalah Bacillus subtilis dan Staphylococcus aureus.
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa potensi bakteriostatik senyawa kimia dalam esktrak bawang
putih umbi tunggal mampu menimbulkan zona hambatan pada pertumbuhan bakteri Staphylococcus
aureus pada tingkat konsentrasi 100%, 75% dan 50%. Hasil terbaik ditunjukkan oleh interaksi antara
ekstrak umbi tunggal – konsentrasi ekstrak 100% - Staphylococcus aureus, dengan diameter zona hambatan
2,03 cm.

Kata Kunci : bakteri Gram positif, bawang putih umbi tunggal, potensi bakteriostatik

menstimulasi pengubahan alliin menjadi allicin.
Allicin memiliki efek antimikrobia terhadap virus,
jamur, parasit dan bakteri.

Penelitian mengenai efek bakteriostatik
bawang putih umbi tunggal telah dilakukan
terhadap bakteri Gram Positif, yaitu Bacillus
subtilis dan Staphylococcus aureus. Dalam
penelitian ini, digunakan umbi bawang putih yang
tunggal, yaitu kultivar dari tanaman bawang putih
berumbi banyak. Menurut Palungkun dan
Budiarti,3 umbi bawang putih lanang ini adalah
umbi yang termodifikasi karena lingkungan
penanaman yang tidak cocok. Jika ditanam di
tempat yang sesuai dengan kebutuhannya,
tanaman bawang putih ini akan menghasilkan
umbi yang bersiung banyak.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui
potensi bakteriostatik bawang putih umbi
tunggal terhadap bakteri Gram Positif. Manfaat
dari penelitian diharapkan dapat menambah
informasi tentang pemanfaatan umbi bawang
putih tunggal untuk pengobatan dengan bahan
alami.
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Data tersebut kemudian dilakukan pengujian
dengan ANOVA untuk memperoleh Fhitung. Nilai

Gambar 1. Zona hambatan yang dibentuk oleh
ekstrak umbi bawang putih tunggal
berkonsentrasi 100% terhadap koloni
bakteri S. aureus.

Metode
Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dengan “cylinder disk method”. Cara kerja
penelitian adalah :
1. Pengambilan sampel umbi bawang putih

bersiung tunggal dalam keadaan segar
2. Persiapan alat dan bahan yang diperlukan
3. Pembuatan suspensi bakteri
4. Pemilihan koloni bakteri
5. Pemilihan kerapatan
6. Pembuatan ekstrak dengan metode ‘aque-

ous-ethanolic”
7. Pengujian ekstrak

8. Pengujian kontrol terhadap pelarut dan
ekstrak tanpa bakteri

Model analisis data menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL). Data yang
diperoleh dianalisa dengan Analisa Variansi pada
taraf uji 0,05 dan 0,01.

Hasil
Berdasarkan hasil pengukuran parameter

yaitu diameter zona hambatan yang dinyatakan
dalam cm, diperoleh hasil yang ditunjukkan
melalui Tabel 1 berikut ini

Tabel 1. Diameter Zona Hambatan Yang dibentuk oleh Ekstrak
Umbi Bawang Putih Tunggal Terhadap B.subtilis (B1) dan
S. aureus (B2) pada Konsentrasi Ekstrak 25% (K1), 50%
(K2), 75% (K3) dan 100% (K4).

Fhitung kemudian dibandingkan dengan Ftabel pada
taraf uji 5% dan 1%.

Gambar 2. Zona hambatan yang dibentuk oleh
ekstrak umbi bawang putih tunggal
berkonsentrasi 100% terhadap koloni
bakteri B. subtilis.
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Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian tampak bahwa

potensi bakteriostatik senyawa kimia dalam
esktrak bawang putih umbi tunggal mampu
menimbulkan zona hambatan pada
pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus
pada tingkat konsentrasi 100%, 75% dan 50%.
Hasil terbaik ditunjukkan oleh interaksi antara
ekstrak umbi tunggal – konsentrasi ekstrak 100%
- Staphylococcus aureus, dengan diameter zona
hambatan 2,03 cm.

Pada perlakuan dengan ekstrak umbi
bawang putih tunggal berkonsentrasi 100%,
tampak bahwa zona hambatan yang dibentuk
terhadap koloni bakteri S. aureus lebih besar
dibandingkan dengan zona hambatan pada
koloni B. subtilis. Keduanya termasuk bakteri Gram
Positif namun memiliki karakteristik yang
berbeda.

Staphylococcus aureus lebih peka terhadap
senyawa antibakteri dari golongan sulfonamide

seperti allicin. Faktor lainnya adalah bahwa S.
aureus tidak dapat membentuk spora seperti B.
subtilis. Diduga factor inilah yang mempengaruhi
perbedaan kerentanan kedua bakteri tersebut.4
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