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 Abstract. Salak is a native Indonesian plant belonging to the Arecaceae 

family, allied with coconut, palm oil, aren (enau), palms, low branching ferns. The 

skin of the bark is a waste that is usually not used anymore. But in the skin of this 

fruit contains flavonoid compounds, tannins, alkaloids and saponins that can be 

useful as an antibacterial. The purpose of this study to determine to determine the 

effect of bark fruit extract (S. zalacca) Var. Pondoh against E. coli growth and to 

know the optimal concentration of bark extract inhibiting the growth of E. coli. 

This research was experimental research using Completely Randomized Design 

(RAL) consisting of 5 treatments with 5 repetitions ie control (given 10% 

Chloramphenicol), 25%, 50%, 75% and 100%. The measured data in this study 

was conducted on the zone of inhibition (Hallow zone) formed and phytochemical 

test. The results showed that the extract of the bark of salak fruit had an effect on 

the inhibition zone diameter of E. coli bacteria. P0 (10% Chloramphenicol) with 

an inhibit zone of 25 mm, P1 (25%) with an inhibit zone of 6,8 mm, P2 (50%) 

with an inhibit zone of 7,8 mm, P3 (75%) with an inhibit zone of 9,4 mm and P4 

(100%) with a 18,6 mm inhibit zone. 
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PENDAHULUAN 

Masyarakat di Indonesia telah lama 

mengenal berbagai jenis tumbuhan 

obat dan pemanfaatannya untuk 

menjaga kesehatan dan mengobati 

berbagai penyakit. Jenis tumbuhan 

yang digunakan sebagai obat ini 

disebut sebagai pengobatan 

tradisional. Pengobatan tersebut 

didapat secara turun temurun 

sehingga usaha untuk menjaga 

kesehatan dengan pengobatan 

tradisional memegang peranan 

penting dalam kehidupan (Kanon, 

dkk., 2012:53).   

Salah satu tanaman yang 

berkhasiat sebagai obat adalah salak 

(S. zalacca). Salak merupakan 

tanaman asli Indonesia yang 

termasuk dalam famili Arecaceae, 

serumpun dengan kelapa, kelapa 

sawit, aren (enau), palem, pakis yang 

bercabang rendah. Batangnya hampir 

tidak kelihatan karena tertutup oleh 

pelepah daun yang tersusun rapat dan 

berduri. Batang berduri pada 

tanaman ini menyebabkan  

tumbuhnya tunas baru yang dapat 

menjadi tunas bunga buah salak 

dalam jumlah yang banyak 

(Nazaruddin dan Kristiawati, 

2000:4). Bagian dari tumbuhan ini 

yang berkhasiat adalah kulit 

buahnya. 

Kulit salak merupakan 

limbah yang biasanya tidak terpakai 

lagi. Namun kulit buah salak 

mengandung nilai gizi berupa kadar 

protein, kadar karbohidrat, kadar air 

serta rendah lemak (Nazaruddin dan 

Kristiawati, 2000:10). Kulit buah ini 

juga mengandung senyawa yang 

dapat berguna sebagai antibakteri. 

Hasil uji fitokimia menunjukkan 

bahwa daging dan kulit buah salak 

mengandung senyawa flavonoid, 

tanin dan alkaloid. Senyawa yang 

tidak terkandung pada kulit salak 

adalah saponin, steroid serta 

triterpenoid (Sahputra, 2008:17).  

Hasil penelitian Kanon, dkk. 

(2012:58) menunjukkan bahwa kulit 

buah salak berpotensi sebagai obat 

tradisional karena senyawa yang 

dikandungnya berupa senyawa 

flavonoid yang dapat menurunkan 

kadar gula darah. Farida (2009:1) 

juga menyatakan bahwa  senyawa  

tanin, saponin, flavonoid dan zat besi 

dapat digunakan sebagai obat diare. 

Kulit buah salak juga kemungkinan 

memiliki manfaat sebagai obat diare 

karena juga memiliki kandungan 

senyawa tersebut. Sukadana, dkk. 

(2009-8:16)  juga mengatakan bahwa 

isolat flavonoid diduga dapat 

menghambat pertumbuhan E. coli.  

Penelitian Sukadana 

(2008:115) menunjukkan bahwa 

ekstrak kental air buah belimbing 

yang juga mengandung flavonoid, 

alkaloid dan saponin dengan 

konsentrasi 100% dapat menghambat 

pertumbuhanE. coli. Pada penelitian 

Permatasari, dkk. (2013:167) 

menunjukkan bahwa ekstrak daun 

sirsak yang mengandung flavonoid 

pada perbandingan konsentrasi 25%, 

50%, 75% dan 100%  dapat 

menghambat pertumbuhan bakteri E. 

Coli..  

Berdasarkan uraian di atas, 

maka dilakukan penelitian tentang 

“Pengaruh Ekstrak Kulit Buah 
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Salak (Salacca zalacca (Gaertn.) 

Voss) Terhadap Pertumbuhan  

Escherichia coli”. 

 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh ekstrak kulit 

buah salak (S. zalacca) terhadap 

pertumbuhan E. coli dan untuk 

mengetahui konsentrasi optimal dari 

ekstrak kulit buah salak (S. zalacca) 

dalam menghambat pertumbuhan E. 

coli. 

 

METODE PENELITIAN  
Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah eksperimen yang 

menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan 

dan pengulangan sebanyak 5 kali pada 

masing-masing perlakuan yang terdiri 

dari: P0 (kontrol (Cloromphenicol 

10%), P1 (ekstrak 100%), P2 (ekstrak 

75%), P3 (ekstrak 50%) P4 (ekstrak 

20%). 

 

Pembuatan ekstrak kulit buah salak 

(Salacca zalacca (Gaertn.) Voss) 
Kulit buah salak (S. zalacca) 

dipotong kecil kemudian dikeringkan 

anginkan, lalu diblender dengan 

halus menggunakan grinder. 

Sebanyak 500 g serbuk kulit buah 

salak ditambah dengan metanol 

hingga terendam dan didiamkan 

selama 3x24 jam. Filtrat yang 

diperoleh kemudian disaring. Hasil 

penyaringan kemudian dievaporasi 

sehingga didapatkan larutan aktif 

pekat. Selanjutnya dibuat larutan 

stock 100% kemudian diencerkan 

dengan pelarut metanol untuk 

mendapatkan konsentrasi 25%, 50%, 

dan 75% (Permatasari, dkk., 2013:2). 

 

Pembuatan media 

NA atau yang juga sering 

disebut dengan Nutriet Agar adalah 

suatu medium yang berbentuk padat, 

yang merupakan perpaduan antara 

bahan alamiah dan senyawa-senyawa 

kimia. NA digunakan untuk media 

pertumbuhan bakteri (semua jenis 

bakteri). Pembuatan media ini 

dengan cara: sebanyak 10 g NA 

dilarutkan masing-masing dalam 500 

ml aquades dan dipanaskan dan 

dibiarkan hingga mendidih dan 

sampai larut sempurna dengan 

menggunakan stirer kemudian 

dibiarkan dingin. Selanjutnya, 

disterilkan dalam autoklaf pada suhu 

121°C selama 15 menit (Anisa, 

2015:6). 

 

Uji Ekstrak kulit buah salak  

terhadap pertumbuhan E. coli 

Bakteri dibiakkan dalam 

media miring NA di inkubasi. 

Selanjutnya bakteri dari media ini 

diambil seukuran 1 mata jarum ose 

menggunakan cotton buds, lalu 

bakteri diletakkan atas media NA 

dengan metode streak (gores). Kertas 

cakram dengan diameter 6 mm yang 

telah dicelupkan pada tube berisi 

berbagai konsentrasi ekstrak kulit 

buah salak selama 1 menit dan 

diletakkan di atas permukaan agar. 

Selanjutnya ditutup bagian pinggir 

cawan menggunakan plastik wrap 

dan kemudian setiap cawan 

dibungkus dengan menggunakan 

koran. Inkubasi dilakukan pada suhu 

37°C selama 24 jam, kemudian 

diukur diameter zona hambat “zona 

hallow” dengan menggunakan kertas 

milimeter. Besarnya diameter dari 

aktivitas antibakteri oleh bahan aktif 

dikelompokkan menjadi 4 kategori, 

yaitu aktivitas lemah (<5 mm), 

sedang (5-10 mm), kuat (>10-20 
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mm), dan sangat kuat (>20-30 mm) 

(Cappucino dan Sherman, 2013:288). 

 

Uji fitokimia 

Uji alkaloid 

Sampel berupa serbuk kulit 

salak sebanyak 2 g ditambahkan 

dengan 10 ml kloroform dan 

dilarutkan salam tabung reaksi. 

Ditambahkan 5 ml amoniak. 

Kemudian larutan disaring ke dalam 

tabung reaksi dan filtrat ditambahkan 

10- 20 tetes H2SO4 2N. Campuran 

dikocok dengan teratur selama 2-3 

menit, dibiarkan beberapa sampai 

terbentuk 2 lapisan. Lapisan atas 

dipindahkan ke dalam tiga tabung 

reaksi masing-masing sebanyak 1 ml. 

Kemudian masing-masing tabung 

tersebut ditambahkan beberapa tetes 

pereaksi Mayer, Wagner dan 

Dragendorff. Terbentuknya endapan 

putih terhadap pereaksi Mayer, 

endapan coklat terhadap reaksi 

Wagner, dan endapan merah 

terdahap pereaksi Dragendorff 

(Whardhani dan Supartono, 

2015:47). 

 

Uji Steroid/ Triterpenoid 

Serbuk kulit salak sebnyak 

50-100 mg dimasukkan dalam 

tabung reaksi ditambahkan asam 

asetat glasial sampai semua sampel 

terendam, dibiarkan selama 15 menit 

kemudian 6 tetes larutan dipindahkan 

ke dalam tabung reaksi dan 

ditambahkan 2-3 tetes asam sulfat 

pekat. Adanya terpenoid ditunjukkan 

oleh terjadinya warna merah atau 

merah ungu, sedangkan jika warna 

yang ditunjukkan adalah hijau dan 

hijau biru menandakan adanya 

steroid (Whardhani dan Supartono, 

2015:48). 

Uji tanin 

Serbuk kulit salak sebanyak 

20 mg dimasukkan dalm tabung 

reaksi, kemudian ditambah metanol 

hingga sampel terendam. Kemudian 

ditambahkan 2-3 tetes larutan FeCl 

1%. Hasil positif ditunjukkan dengan 

terbentuknya warna hitam 

(Whardhani dan Supartono, 

2015:48). 

 

 

 

Uji flavonoid 

Serbuk kulit buah salak 

sebanyak 20 mg dimasukkan dalam 

tabung reaksi kemudian ditambahkan 

dengan 5 ml metanol dan dipanaskan 

selama 5 menit di dalam tabung 

reaksi. Selanjutnya ditambah 

beberapa tetes HCl pekat. Kemudian 

ditambahkan 0,2 g bubuk Mg. Hasil 

positif ditunjukkan dengan timbulnya 

warna merah tua (Whardhani dan 

Supartono, 2015:48). 

 

Uji saponin 

Serbuk kulit buah salak 

sebanyak 2 g dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi,  ditambahkan akuades 

hingga seluruh sampel terendam, 

dididihkan selama 2-3 menit, dan 

selanjutnya didinginkan, kemudian 

dikocok selama 1-2 menit. Hasil 

positif ditunjukkan dengan adanya 

busa yang tidak hilang selama 5 

menit (Whardhani dan Supartono, 

2015:48). 

 

Pengamatan 

1. Pengamatan didasarkan atas 

diameter zona hambat “zona 

hallow” yang terbentuk pada 24 

jam pertama diukur dengan 

menggunakan kertas milimeter.  

2. Uji fitokimia berdasarkan atas 

perubahan warna yang terbentuk. 

Dimana: ( -)  tidak terjadi 
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perubahan warna  sedangkan (+) 

terjadi perubahan warna 

 

Analisis Data 

Data yang diperoleh 

dianalisis secara statistik dengan 

menggunakan analisis sidik ragam 

(ANOVA) dan apabila memiliki 

pengaruh akan dilanjutkan dengan uji 

berganda Duncan New Multiple 

Range Test (DNMRT) pada taraf α = 

5% (Sastrosupadi, 2005:57). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil analisis sidik ragam 

(Lampiran 6) menunjukkan terdapat 

pengaruh ekstrak kulit buah salak (S. 

zalacca) terhadap pertumbuhan  E. 

coli menunjukkan bahwa  Fhitung > 

Ftabel pada α = 5%. Maka terdapat 

pengaruh ekstrak kulit buah salak (S. 

zalacca) terhadap pertumbuhan  E. 

coli. Hasil ini menujukkan bahwa  

hipotesis diterima. Rata-rata diameter 

zona hambat ekstrak kulit buah salak               

(S. zalacca) setelah uji lanjut 

DNMRT dapat dilihat pada Tabel 4.1 

berikut ini: 
Tabel 4.1 Rata-rata diameter zona hambat 

ekstrak kulit buah salak (S.  

zalacca) terhadap pertumbuhan E. 

coli 

No Konsentrasi (%) 
Rata-rata diameter 

zona hambat (mm) 

1 25 6,8a 

2 50 7,8a 

3 75 9,4a 

4 100 18,6b 

5 
Kontrol 
(Chloramphenicol 

10%) 

25c 

Keterangan : Angka-angka yang diikuti 

huruf kecil yang sama  

menujukkan perlakuan tidak 

berbeda nyata pada taraf 5% 

menurut uji DNMRT 

 

Tabel  tersebutmenujukkan 

bahwa pertumbuhan E. coli setelah 

dilakukan uji DMRT pada taraf nyata 

5% pada perlakuan kontrol 

(Chloramphenicol) yang merupakan 

zona hambat terbesar yaitu 25 mm 

berbeda nyata dengan perlakuan lainnya 

yaitu konsentrasi ekstrak 25%, 50%, 

75% dan 100%. Konsentrasi 100% 

dengan zona hambat sebesar 18,6 mm 

juga berbeda nyata dengan konsentrasi 

lainnya yaitu ekstrak 25%, 50% dan 

75%. Sedangkan pemberian ekstrak  

dengan konsentrasi 25%  tidak berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi 

ekstrak 50% dan 75%, namun berbeda 

nyata dengan perlakuan konsentrasi 

100% dan kontrol (Chloramphenicol 

10%). Konsentrasi 100% dan kontrol 

dikelompokkan ke dalam  kategori 

aktivitas antibakteri yang kuat 

berdasarkan diameter zona hambat. 

Rata-rata zona hambat yang terbentuk 

dari perlakuan kontrol 

(Chloramphenicol 10%) sampai 

konsentrasi ekstrak ekstrak kulit buah 

salak (S. zalacca)  100%  dapat dilihat 

pada gambat berikut: 

 

 

 

 

 

 

        a                     b                    c 

 

 

 

 

 

                    d                    e 
 

Gambar. Zona hambat yang terbentuk dari 

perlakuan konsentrasi ekstrak 

kulit buah salak (S.  zalacca)   (a) 

kontrol (Chloramphenicol)  (b) 

25%  (c) 50%  (d) 75%  (e) 100% 

 

Uji Fitokimia 

Berdasarkan hasil uji 

fitokimia, golongan senyawa yang 

terkandung dalam kulit buah salak 

(S. zalacca)berdasarkan terbentuknya 

perubahan warna dapat dilihat pada 

Tabel berikut: 

 
Tabel 4.2 Hasil uji fitokimia kulit buah salak (S. 

zalacca)   

N

o 
Senyawa Warna Hasil 

1 Alkaloid a. Endapan putih + 
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b. Endapan 

cokelat 
c. Endapan merah 

+ 

- 

2 Triterpenoid Merah/merah ungu - 

3 Steroid Hijau/hijau biru - 

4 Tanin Hitam + 

5 Flavonoid Merah  + 

6 Saponin Busa stabil (5 menit) + 

Keterangan: +  = terjadi perubahan warna 

-  = tidak terjadi perubahan warna 

 

 

Hasil uji fitokimia  senyawa 

alkaloid, Triterpenoid, Steroid, 

Tanin, Flavonoid dan  saponin dapat 

dilihat pada Gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

a                     b                 c 

 

 

 

 

 

 

d                  e   

 
Gambar. Hasil uji fitokimia kulit buah Salak (S. 

zalacca)  (a) hasil positif uji alkaloid 
endapan merah pada reaksi wagner, endapan 

putih pada reaksi mayer dan hasil negatif 

pada reaksi Dragendroof  (b) hasil negatif 
pada uji triterpenoid dan steroid  (c) hasil 

positif uji tanin dengan terbentuknya warna 

hitam  (d) hasilpositif uji flavonoid dengan 
terbentuknya warna merah  (e) hasil positif 

uji saponin dengan terbentuknya busa. 

 
 

PENUTUP 

Ekstrak kulit buah salak 

(S.zalacca) berpengaruh terhadap 

pertumbuhan E. coli dan konsentrasi 

kulit buah salak (S.zalacca) yang 

optimal dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri E.coli adalah 

konsentrasi 100% .  

 

Saran Pemanfaatan 

1. Ekstrak kulit buah salak 

(S.zalacca)  digunakan sebagai 

antimikroba dalam pengobatan 

secara tradisional.  

2. Perlu dilakukan pengujian 

terhadap masing-masing 

kandungan senyawa alkaloid, 

tanin, flavonoid dan saponin di 

dalam kulit buah salak (S.zalacca)  

sebagai antibakteri. 
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