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ABSTRACT 

Stenochlaena palustris is a species of the genus Stenochlaena that grows in swampy 

areas and around palm trees, where it frequently forms dense thickets and spreads 

to cover the ground. Numerous species in this genus have been reported to be 

antioxidants and antibacterial agents. The purpose of this study is to evaluate 

antibacterial activity of the extract plants S. palustris. Antibacterial activity was 

determined using the agar diffusion technique. The extracts of S. palustris were 

used at a concentration of 30 µg, the antibiotic amoxsan® was used as a positive 

control, and dimethyl sulfoxide (DMSO) was used as a negative control. The results 

indicated that the extracts depicted various activities antibacterial Escherichia coli 

and Staphylococcus aureus.  
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ABSTRAK 

Stenochlaena palustris adalah spesies dari genus Stenochlaena yang tumbuh di 

daerah rawa dan di sekitar pohon palem, di mana tumbuhan ini sering membentuk 

semak lebat dan menyebar untuk menutupi tanah. Banyak spesies dalam genus ini 

telah dilaporkan sebagai antioksidan dan agen antibakteri. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengevaluasi aktivitas antibakteri ekstrak tumbuhan S. palustris. Aktivitas 

antibakteri ditentukan dengan menggunakan teknik difusi agar. Ekstrak S. palustris 

digunakan pada konsentrasi 30 µg, antibiotik amoxsan® digunakan sebagai kontrol 

positif, dan dimetil sulfoksida (DMSO) digunakan sebagai kontrol negatif. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa ekstrak-ekstrak menunjukkan aktivitas antibakteri 

terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. 
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Kata kunci:  antibakteri, S. palustris 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah 

satu negara dengan penyebaran 

tumbuhan tropis terbesar dan kaya 

akan keanekaragaman hayati. Oleh 

karena itu, sumber kekayaan alam 

tersebut banyak dimanfaatkan bagi 

masyarakat Indonesia, salah 

satunya sebagai bahan obat-obatan. 

Pemanfaatan tumbuhan sebagai 

obat sudah dilakukan secara turun-

temurun terutama bagi masyarakat 

yang hidup berdekatan dengan 

hutan (Amirta et al., 2017). 

Pengetahuan tradisional masyarakat 

tentang tumbuhan sebagai bahan 

makanan, obat-obatan ataupun 

kegunaan yang lain sudah ada 

selama berabad-abad yang lalu. 

Tumbuhan obat memiliki peranan 

penting dalam pengobatan modern 

saat ini karena telah terbukti efektif 

mengobati penyakit pada manusia. 

Secara tradisional, tumbuhan obat 

digunakan untuk mengobati 

penyakit dengan biaya yang murah 

dan mudah didapatkan 

(Gidey,.2010). Menurut (Roanisca, 

2018), pemanfaatan tumbuh-

tumbuhan sebagai obat baik yang 

tumbuh secara liar maupun dibudidayakan 

masih sering dilakukan. Salah satu jenis 

tumbuhan yang masih sering digunakan 

adalah tumbuhan kelakai (S. palustris). 

Tumbuhan dapat menjadi sumber 

penyedia senyawa yang memiliki berbagai 

aktivitas farmakologis karena memiliki 

kandungan metabolit sekunder. Diantara 

kelompok tumbuh-tumbuhan di hutan 

yang mempunyai keanekaragaman cukup 

tinggi adalah tumbuhan paku-pakuan 

(Pteridophyta) (Ekoyani, 2007). 

Tumbuhan kelakai (S. palustris) 

merupakan salah satu tumbuhan khas 

lahan rawa dan mampu hidup dimana saja. 

Tumuhan kelakai berasal dari famili 

Blechnaceae yang terdiri dari beberapa 

spesies diantaranya S. scandens J.Sm., S. 

scandens var., J.Sm., S. blumeana C. Presl, 

S. juglandifolia (C. Presl), S.  fraxinifolia 

Presl dan S. laurifolia C. Presl (Chambers, 

2013). Pada umumnya tumbuhan ini 

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai 

sayur, minuman, makanan (Negara et al., 

2017). Selain itu, juga dilaporkan bahwa 

tumbuhan tersebut dapat dimanfaatkan 

dalam pengobatan tradisional, yaitu untuk 

mengobati sakit kulit seperti gatal dan 

alergi, suplemen penambah darah, obat 

awet muda, penambah ASI pada ibu 
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menyusui, obat tekanan darah 

tinggi, dan demam (Maharani et al., 

2005). 

Kandungan senyawa yang 

terdapat pada berbagai spesies 

tumbuhan kelakai telah banyak 

dilaporkan oleh beberapa peneliti, 

diantaranya steroid, flavonoid 

(Anggraeni dan Erwin, 2015), 

fenol (Negara et al., 2017), asam 

hidroksi sinamat (Roanisca, 2018), 

tanin dan  triterpenoid (Syamsul et 

al., 2019). Pada beberapa 

tumbuhan paku telah di laporkan 

memiliki aktivitas farmakologis 

antara lain sebagai antiinflamasi, 

antinosiseptis (Zakaria, et al., 

2006), dan antibakteri 

(kandamashy, et al., 2008). Winter 

dan Amiroso (2003) telah 

melakukan uji aktivitas antibakteri 

terhadap tumbuhan S. palustris 

pada ekstrak etanol dengan 

aktivitas antibakteri yang baik 

pada bakteri gram positif bacillus 

cereus. Berdasarkan uraian diatas 

peneliti tertarik untuk 

mengevaluasi aktivitas antibakteri 

dari tumbuhan S. palustris pada 

ekstrak n-heksana, etil asetat dan 

diklorometana. 

METODOLOGI PENELITIAN 

a. Alat dan bahan 

 Alat-alat yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain blender, neraca 

analitik, botol zat, corong pisah, corong 

kaca, spatula, cawan petri, jarum ose, 

seperangkat alat destilasi, ultrasonik, satu 

unit Rotary Evaporator (RE) Buchi R-114, 

dan peralatan gelas laboratorium lainnya. 

 Bahan-bahan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tumbuhan paku 

kelakai (S. palustris) yang diambil di 

halaman seberang depan Rumah Sakit 

Universitas Riau, metanol (CH3OH), etil 

asetat (EtOAc), n-heksana (C6H14), 

diklorometana (CH2Cl2), kloroform 

(CHCl3), media nutrient agar (NA), NaCl, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Nutrient broth (NB). 

b. Uji aktivitas antibakteri  

Inokulum bakteri E. coli dan S. 

aureus (OD600nm ~. 0.1) setara 107 CFU/mL 

diambil sebanyak 1 mL, kemudian 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang 

berisi media NA yang masih cair dengan 

suhu sekitar 45oC – 50oC, lalu divortex. 

Kemudian dituangkan ke dalam cawan 

petri. Tunggu hingga media memadat.  

Ekstrak n-heksana, etil asetat dan 

diklorometana dengan konsentrasi 20 μg 

diserapkan ke cakram steril sebanyak 20 

µL. Kontrol positif yang digunakan pada 

uji aktivitas antibakteri yaitu Amoxsan® 
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(30 μg). Kontrol negatif yaitu 

DMSO. Sebanyak 20 µL kontrol 

negatif diserapkan ke cakram steril. 

Kontrol positif yang digunakan 

pada uji aktivitas antibakteri yaitu 

Amoxsan® (30 μg). Kontrol negatif 

yaitu DMSO. Sebanyak 20 µL 

kontrol negatif dan kontrol positif 

diserapkan ke cakram steril pada 

plat tetes. Cakram sampel, kontrol 

positif, dan kontrol negatif yang 

sudah kering diletakkan pada 

permukaan media uji kemudian 

diinkubasi pada suhu 37oC selama 

24 jam. Zona hambat yang 

terbentuk diamati setelah diinkubasi 

dan diukur diameter zona hambat 

yang terbentuk. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji aktivitas antibakteri  

Uji antibakteri ekstrak n-

heksana, etil asetat dan 

diklorometana tumbuhan S. 

palustris dilakukan terhadap dua 

jenis bakteri patogen yaitu S. aureus 

dan E. coli. Ekstrak n-heksana, etil 

asetat dan diklorometana 

menunjukkan aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri S. aureus dan E. 

coli. Terbentuknya daerah bening di 

sekitar kertas cakram menunjukkan 

terjadinya penghambatan 

pertumbuhan koloni bakteri akibat 

pengaruh senyawa bioaktif yang terdapat 

pada ekstrak n-heksana etil asetat dan 

diklorometana tumbuhan S. palustris. 

 

(a) Ekstrak etil asetat 

 

(b) Ekstrak n-heksanan 

 

(c) Ekstrak diklorometana 

 

Gambar. Uji aktivitas antibakteri  

(a) ekstrak etil astat, (b) n-

heksanan dan (c) 

diklorometana tumbuhan S. 

palustris 

 

Untuk hasil dari uji antibakteri 

ekstrak n-heksana, etil asetat dan 

diklorometana tumbuhan S. palustris 

terlampir pada Tabel.  
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Tabel. Zona hambat ekstrak 

tumbuhan S. palustris dari 

berbagai ekstrak pada 

konsentrasi 30 μg/disk 

Sampel (mm) 

 E. 

coli 

S. 

aureus 

Ekstrak n-

heksana 

6,1 6,2 

Ekstrak Etil 

Asetat 

6,1 7,1 

Ekstrak 

Diklorometan 

12,1 6,4 

Kontrol 

positif 

21,8 28,2 

Kontrol 

negatif 

0 0 

Perbedaan nilai zona 

hambat yang dihasilkan dipengaruhi 

oleh peningkatan dan penurunan 

kadar dari suatu zat yang 

terkandung dalam ekstrak n-

heksana, etil asetat dan 

diklorometana tumbuhan S. 

palustris. Datu (2017) menyatakan 

bahwa kategori ketentuan 

antibakteri adalah daerah hambatan 

20 mm atau lebih berarti sangat 

kuat, daerah hambatan 10-20 mm 

berarti kuat, dan 5-10 mm berarti 

sedang, serta daerah hambatan 5 mm 

atau kurang berarti lemah. 

Zona bening pada bakteri E. coli dan 

S. aureus tidak terlihat jelas dibandingkan 

dengan kontrol positifnya yaitu 

Amoxsan® yang dapat dilihat pada 

Gambar. Dari hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa ekstrak n-heksana, etil 

asetat dan diklorometana tumbuhan S. 

palustris memiliki antibakteri bersifat 

bakteriostatik, dimana memiliki 

kemampuan untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri saja.  

Pada Tabel ekstrak n-heksana, etil 

astat dan diklorometana tumbuhan S. 

palustris memiliki zona hambat pada 

pertumbuhan bakteri E. coli dan S. aureus, 

tetapi pada ekstrak duklorometana bakteri 

E. coli memiliki zona hambat lebih besar 

dibandingkan ekstrak n-heksana dan etil 

asetat. Perbedaan daya hambat disebabkan 

oleh perbedaan sensitivitas bakteri, 

mekanisme dan kesinergisan kerja antara 

senyawa aktif di dalam ekstrak. Suciati et 

al. (2012) menyatakan bahwa sifat 

antibakteri suatu senyawa dikatakan 

memiliki aktivitas yang tinggi terhadap 

bakteri apabila mempunyai diameter daya 

hambat besar. Suatu bahan dikatakan 

mempunyai aktivitas antibakteri apabila 

diameter daya hambat yang terbentuk 

lebih besar atau sama dengan 5 mm. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

antibakteri dari ekstrak etil asetat 

tumbuhan S. palustris yang 

dilakukuan diketahui memiliki 

tingkatan antibakteri yang lemah. 

Peneliti menyarankan agar 

memperbanyak jumlah ekstrak 

sehingga senyawa yang diperoleh 

dapat dikarakterisasi lebih lengkap 

serta dapat diuji aktivitas antibakteri 

pada senyawa yang diperoleh 

sehingga dapat digunakan sebagai 

perkembangan kesehatan di bidang 

obat-obatan. 
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