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Abstract. Purple leaf (Graptophyllum pictum (L.) Griff.) is a medicinal plant belonging 

to the Acanthaceae family. Purple leaves are plants that come from Irian and Polynesia. 

This plant has a nutritious chemical content as a drug, including alkaloids, flavonoids, 

tannins, saponins, and triterpenoids that are antibacterial. This study aims to determine 

the inhibition of purple leaf extract on the growth of S. aureus bacteria, to know the 

optimal concentration of purple leaf extract in inhibiting the bacteria, and to know the 

antibacterial activity of purple leaf extract. This type of research is an experiment using 

Completely Randomized Design (RAL). This research uses disc diffusion method. 

Treatment of extract concentration used was 30%, 50%, 70%, and 90%, positive control 

(Amoxicillin 5%) and negative control (given aquatic). Each treatment consisted of 4 

repetitions so that 24 units of experiments were obtained. The result of the research was 

analyzed statistically using ANOVA and if it had real effect then continued with 

Duncan Multiple Range Test (DMRT) test at 5% real level. While the phytochemical 

test based on the color changes that occur. The results showed that purple leaf extract 

effect on the diameter of inhibition zone of S. aureus bacteria growth. Positive control 

(Amoxicillin 5%) has the largest mean inhibitory zone diameter of 21.5 mm. Treatment 

of purple leaf extract of 70% concentration has a drag zone of 17.75 mm is significantly 

different with concentrations of 30%, 50%, and 90% with inhibitory zone diameters of 

9.5 mm, 12.5 mm, and 11.5 respectively mm. While the extract concentration 30% of 

the results did not differ significantly with concentrations of 50% and 90%. Based on 

the results of this study it can be concluded that purple leaf extract is able to inhibit the 

growth of S. aureus bacteria and optimal inhibit at concentration 70%. Antibacterial 

activity of purple leaf extract with concentration of 30% is categorized and 

concentration 50%, 70%, 90% antibacterial activity is categorized strong. From the 

results of the study suggested the use of purple leaves as an alternative to traditional 

antibacterial treatment and isolate the chemical compounds of purple leaves that are 

only focused on one type of compound that is most widely used as an antibacterial. 

Keywords: staphylococcus aureus, purple leaf, antibacterial, inhibitory zone 
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PENDAHULUAN 

Indonesia yang beriklim tropis 

menyebabkan tanahnya subur sehingga 

banyak jenis tumbuhan yang dapat 

tumbuh. Diantara berbagai jenis 

tumbuhan tersebut, beberapa 

diantaranya memiliki khasiat sebagai 

obat. Namun, kebanyakan masyarakat 

tidak mengenal jenis-jenis tumbuhan 

obat dan akhirnya tumbuhan obat 

berkesan sebagai tanaman liar yang 

keberadaannya sering dianggap 

mengganggu keindahan atau 

mengganggu kehidupan tumbuhan lain 

(Hariana, 2004:1). 

Tanaman obat adalah suatu jenis 

tanaman yang sebagian atau seluruh 

tanaman tersebut digunakan sebagai 

obat, bahan, atau ramuan obat-obatan 

(Utami, 2003:30). Muhlisah (2007:5) 

menyatakan bahwa nenek moyang 

Bangsa Indonesia sejak dahulu telah 

menekuni pengobatan dengan 

memanfaatkan aneka tanaman yang 

terdapat di alam. Menurut Permadi 

(2008:1) sebelum masuknya pengobatan 

modern, nenek moyang telah pandai 

memanfaatkan tanaman obat untuk 

penyembuhan dan perawatan kesehatan 

serta kecantikan.   

Salah satu tumbuhan yang dapat 

dimanfaatkan dan berkhasiat sebagai 

tanaman obat adalah daun ungu 

(Graptophyllum pictum (L.) Griff.). 

Daun ungu adalah tanaman obat dari 

Papua Nugini dan Polynesia yang 

kemudian menyebar ke Indonesia 

(Hidayat dan Napitulu, 2015:115). 

Tumbuhan ini biasanya tumbuh liar di 

pedesaan atau sengaja ditanam sebagai 

tanaman hias. Tumbuhan ini termasuk 

ke dalam famili Acanthaceae, 

merupakan tumbuhan perdu yang 

memiliki batang tegak, ukurannya kecil, 

dan tingginya hanya dapat mecapai 3 

meter (Thomas, 2007:31). Selain itu, 

Hariana (2013:107) menjelaskan bahwa 

bagian dari tumbuhan ini yang 

dimanfaatkan untuk mengobati penyakit 

yaitu bagian daun, kulit batang dan 

bunga. 

Tumbuhan ini memang belum 

terlalu banyak dikenal di masyarakat 

sebagai tanaman obat, karena 

kebanyakan masyarakat hanya 

memanfaatkannya sebagai tanaman 

pagar atau tanaman hias sehingga masih 

sedikit pemanfaatan tumbuhan ini 

sebagai alternatif obat tradisional. 

Namun, kandungan senyawa kimia 

yang terdapat pada daun ungu ini dapat 

dimanfaatkan sebagai antibakteri. 

Permadi (2008:25) menjelaskan bahwa 

kandungan kimia yang terdapat pada 

daun ungu antara lain alkaloid 

nontoksik, flavonoid, glikosid, steroid, 

fenol, polifenol, saponin, dan tanin. 

Menurut Wong dan Rusdiansari 

(2011:77) tanaman daun ungu 

berkhasiat untuk mengobati berbagai 

macam penyakit, seperti melancarkan 

buang air seni dan buang air besar, 

diaforetik, tonik, laksatif, astringen, 

sembelit, wasir, varises, ambeien, 

melancarkan haid, reumatik, dan bisul. 

Namun, hingga saat ini belum ada 

peneliti yang melakukan penelitian 

tentang pengaruh daun ungu terhadap 

bakteri penyebab penyakit bisul. 

Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Sari, dkk. (2010:227) menunjukkan 

bahwa ekstrak daun sirsak yang 

mengandung alkaloid,  flavonoid, dan 

polifenol pada konsentrasi 85% mampu 

membunuh pertumbuhan bakteri S. 

aureus. Wahyuningtyas (2008:190) 

menjelaskan terdapat senyawa aktif 

flavonoid yang dikandung ekstrak daun 

ungu yang dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba. Pada hasil 

penelitian lain yang dilakukan oleh 

Azizah, dkk. (2013:5) menggunakan 
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ekstrak daun ungu pada konsentrasi 

25% sudah mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri Enterococcus 

faecalis.  

Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Uji Daya Hambat 

Antibakteri Ekstrak Daun Ungu 

(Graptophyllum pictum (L.) Griff.) 

Terhadap Pertumbuhan Bakteri 

Staphylococcus aureus Sebagai Bahan 

Pengayaan Praktikum Mikrobiologi”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui daya hambat 

antibakteri ekstrak daun ungu (G. 

pictum (L.) Griff.) terhadap 

pertumbuhan bakteri S. aureus, untuk 

mengetahui konsentrasi optimal dari 

ekstrak daun ungu (G. pictum (L.) 

Griff.) dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri S. aureus, dan untuk mengetahui 

sifat aktivitas antibakteri ekstrak daun 

ungu (G. pictum (L.) Griff.) terhadap 

pertumbuhan bakteri S. aureus. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah 

eksperimen yang menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 6 perlakuan dan pengulangan 

sebanyak 4 kali pada masing-masing 

perlakuan yang terdiri dari: P1 (kontrol 

positif (diberi Amoksisilin 5%), P2 

(kontrol negatif (diberi Akuades), P3 

(ekstrak daun ungu 30%), P4 (ekstrak 

daun ungu 50%), P5 (ekstrak daun ungu 

70%), P6 (ekstrak daun ungu 90%). 

 

1. Sterilisasi Alat dan Bahan 

Semua alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam penelitian ini harus 

disterilkan terlebih dahulu 

menggunakan autoklaf pada suhu 121
º
C 

dan tekanan uap 1 atm selama 15 menit, 

sehingga tidak terjadi kontaminasi dari 

mikroba yang tidak diharapkan yang 

dapat merusak media maupun bahan 

penelitian. 

 

2. Pembuatan Ekstrak Daun Ungu 

(Graptophyllum pictum (L.) Griff.) 

Pembuatan ekstrak daun ungu 

berasal dari daun ungu yang dipetik 

langsung dari daun ketiga hingga daun 

kesepuluh kemudian dicuci bersih, 

setelah itu dicacah menjadi kecil. 500 g  

daun ungu yang sudah dicacah 

kemudian dimaserasi dengan metanol 

selama 3-4 hari dengan pengadukan 

setiap harinya kemudian diambil 

filtratnya dengan penyaringan. Hasil 

penyaringan kemudian diuapkan dalam 

rotary evaporator dengan suhu 50
o
C. 

Hasil yang didapatkan adalah ekstrak 

100% semi solid. Selanjutnya dibuat 

larutan stock 100% kemudian 

diencerkan dengan pelarut akuades 

untuk mendapatkan konsentrasi 30%, 

50%, 70%, 90%. 

 

3. Pembuatan Media 

Media yang digunakan adalah 

media Nutrient Agar (NA). Media ini 

berbentuk padat dan merupakan media 

yang umum untuk pertumbuhan bakteri. 

Sebanyak 20 g NA dilarutkan dalam 1 

liter akuades, kemudian dipanaskan 

sampai bahan terlarut sempurna. 

Selanjutnya media disterilkan dalam 

autoklaf pada suhu 121
0
C dengan 

tekanan 1 atm selama 15 menit. Media 

didinginkan kemudian dituangkan ke 

dalam cawan petri steril dan dibiarkan 

hingga membeku. 

 

4. Uji Ekstrak Daun Ungu Terhadap 

Pertumbuhan S. aureus 

Bakteri S. aureus dibiakkan dalam 

media miring NA kemudian diambil 1 

mata jarum ose dan dimasukkan ke 

dalam tabung reaksi yang telah berisi 

NaCl 0,85%, dibuat pengenceran 10
-1

. 
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Suspensi bakteri disebarkan ke dalam 

cawan petri yang berisi media NA yang 

telah membeku dengan metode streak 

plate. Kertas cakram dengan diameter 6 

mm yang telah dicelupkan pada tube 

berisi berbagai konsentrasi ekstrak daun 

ungu selama 1 menit diletakkan di atas 

permukaan agar. Selanjutnya ditutup 

dengan menggunakan plastik wrap dan 

alumunium foil. Inkubasi semua 

lempeng agar dengan posisi terbalik 

selama 24 jam pada suhu 37°C, 

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 mm), 

dan sangat kuat (>20-30 mm) 

(Cappuccino dan Sherman, 2013:291). 

 

5. Uji Fitokimia 

a. Uji Alkaloid 

Sebanyak 2 g sampel dihaluskan 

dengan menggunakan mortar, kemudian 

ditambahkan dengan 5 ml kloroform. 

Campuran dilarutkan dan ditambahkan 

5 ml amoniak. Larutan disaring ke 

dalam tabung reaksi dan filtrat 

ditambahkan 5 tetes H2SO4 2N. 

Kemudian dikocok dengan teratur 

selama 2-3 menit, dibiarkan beberapa 

menit hingga membentuk 2 lapisan. 

Lapisan atas diambil dan dimasukkan 

ke dalam dua tabung reaksi masing-

masing sebanyak 1 ml. Kemudian setiap 

tabung tersebut ditambahkan beberapa 

tetes pereaksi Mayer, dan pereaksi 

Wagner. Hasil positif ditandai dengan 

terbentuknya endapan putih terhadap 

pereaksi Mayer, dan endapan coklat 

terhadap pereaksi Wagner (Seniwaty, 

dkk., 2009:126). 

 

 

b. Uji Triterpenoid/Steroid 
Sebanyak 2 g sampel dihaluskan 

dengan menggunakan mortar, kemudian 

ditambahkan asam asetat glasial sampai 

semua sampel terendam. Campuran 

dibiarkan selama 15 menit, kemudian 6 

tetes larutan dimasukkan ke dalam 

tabung reaksi dan ditambahkan 2-3 tetes 

asam sulfat pekat. Adanya triterpenoid 

ditunjukkan dengan terjadinya warna 

merah, jingga, atau ungu, sedangkan 

steroid berwarna biru (Ngajow, dkk., 

2013: 129). 

c. Uji Tanin 
Sebanyak 2 g sampel dihaluskan 

dengan menggunakan mortar dan 

ditambakan methanol hingga terendam. 

Kemudian sebanyak 1 ml larutan 

dipindahkan ke dalam tabung reaksi dan 

ditambahkan 2-3 tetes larutan FeCl3 

1%. Terbentuknya warna hitam 

kebiruan atau hijau menunjukan adanya 

tanin (Ngajow, dkk., 2013: 130). 

d. Uji Flavonoid 
Sebanyak 2 g sampel dihaluskan 

dengan menggunakan mortar, kemudian 

ditambahkan dengan 5 ml metanol dan 

dipanaskan selama 5 menit di dalam 

tabung reaksi. Kemudian ditambah 

beberapa tetes HCl pekat dan 0,2 g 

bubuk Mg. Adanya flavonoid ditandai 

dengan timbulnya warna merah tua 

yang kuat selama 3 menit (Ngajow, 

dkk., 2013: 130). 

e. Uji Saponin 
Sebanyak 2 g sampel dihaluskan 

dengan menggunakan mortar dan 

dimasukkan ke dalam tabung reaksi,  

ditambahkan akuades hingga seluruh 

sampel terendam, dididihkan selama 2-3 

menit, dan selanjutnya didinginkan, 

kemudian dikocok kuat-kuat selama 1-2 

menit. Adanya saponin ditunjukkan 

dengan adanya busa/buih yang stabil 

(Ngajow, dkk., 2013: 130). 
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6. Pengamatan 

a. Pengamatan didasarkan atas 

diameter zona hambat “zona 

hallow” yang terbentuk pada 24 

jam pertama diukur dengan 

menggunakan kertas milimeter. 

b. Uji fitokimia berdasarkan atas 

perubahan warna yang terbentuk. 

Dimana (-)  tidak terjadi 

perubahan warna dan (+) terjadi 

perubahan warna. 

 

7. Analisis Data 

Pengaruh setiap perlakuan 

diameter zona hambat terhadap 

pertumbuhan S. aureus diketahui 

dengan menganalisis secara statistik 

menggunakan sidik ragam (ANOVA), 

apabila berbeda nyata dilanjutkan 

dengan uji Duncan Multiple Range Test 

(DMRT) pada taraf nyata 5% 

(Sastrosupadi, 2000:57). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Diameter Zona Hambat 

Hasil penelitian uji daya hambat 

antibakteri ekstrak daun ungu 

(Graptophyllum pictum (L.) Griff.) 

terhadap pertumbuhan bakteri  

Staphylococcus aureus  menunjukkan 

bahwa ekstrak daun ungu (G. pictum 

(L.) Griff.) sebagai antibakteri mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri S. 

aureus. Berdasarkan hasil analisis 

menggunakan sidik ragam (Lampiran 6) 

diperoleh bahwa F hitung > F tabel pada 

α= 5%. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa hipotesis pada penelitian ini 

diterima. Rata-rata diameter zona 

hambat ekstrak daun ungu terhadap 

pertumbuhan bakteri S. aureus setelah 

uji lanjut DMRT dapat dilihat pada 

Tabel 4.1 berikut ini: 
Tabel 4.1 Rata-rata diameter zona hambat 

ekstrak daun ungu (Graptophyllum 

pictum (L.) Griff.) terhadap 

pertumbuhan bakteri Staphylococcus  

aureus 

Keterangan : Angka yang diikuti huruf kecil 

yang sama menunjukkan 

perlakuan tidak berbeda nyata 

pada taraf 5% menurut uji 

DMRT. 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas 

dapat diketahui daya hambat ekstrak 

daun ungu terhadap pertumbuhan 

bakteri S. aureus setelah dilakukan uji 

DMRT pada taraf nyata 5% 

menunjukkan hasil bahwa pada 

perlakuan kontrol positif (diberi 

Amoksisilin 5%) yang memiliki zona 

hambat terbesar yaitu 21,5 mm dan 

kontrol negatif (diberi Akuades) yang 

menunjukkan tidak adanya aktivitas 

antibakteri berbeda nyata dengan 

perlakuan lainnya yaitu ekstrak daun 

ungu konsentrasi 30%, 50%, 70% dan 

90%. Kontrol positif dan kontrol negatif 

pun menunjukkan hasil yang berbeda 

nyata. Sedangkan untuk perlakuan 

ekstrak daun ungu, zona hambat 

terbesar terbentuk pada konsentrasi 70%  

yaitu sebesar 17,75 mm yang juga 

berbeda nyata dengan perlakuan 

konsntrasi 30%, 50% dan 90%. 

Pemberian ekstrak daun ungu dengan 

konsentrasi 30% yang membentuk 

diameter zona hambat sebesar 9,5 mm 

tidak berbeda nyata dengan perlakuan 

konsentrasi ekstrak 50% dan 90% tetapi 

No. Konsentrasi 

Ekstrak Daun 

Ungu (%) 

Rata- 

Rata 

Diameter 

Zona 

Hambat 

(mm) 

Aktivitas 

Antibakteri 

1 Kontrol Negatif 

(Akuades) 

0
a 

Tidak Ada 

2 30 9,5
b 

Sedang 

3 50 12,5
b 

Kuat 

4 70 17,75
c 

Kuat 

5 90 11,5
b 

Kuat 

6 Kontrol Positif 

(Amoksisilin 

5%) 

21,5
d  

Sangat Kuat 

c d 

e f 
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berbeda nyata dengan perlakuan ekstrak 

konsentrasi 70%, kontrol positif dan 

kontrol negatif. Berdasarkan diameter 

zona hambat yang terbentuk konsentrasi 

70% dikategorikan kuat sedangkan 

kontrol positif dikategorikan sangat 

kuat. Rata-rata diameter zona hambat 

yang terbentuk dari perlakuan kontrol 

positif, kontrol negatif sampai 

konsentrasi ekstrak daun ungu 90% 

dapat dilihat pada gambar berikut:   

 

 

 
Gambar. Zona hambat yang terbentuk dari  

perlakuan konsentrasi ekstrak daun 

ungu (Graptophyllum pictum (L.) 

Griff.) (a) kontrol + (b) kontrol - (b) 

30% (d) 50% (e) 70% (f) 90%  

 

2. Uji Fitokimia 

Berdasarkan hasil uji fitokimia 

yang telah dilakukan, golongan 

senyawa kimia yang terkandung dalam 

ekstrak daun ungu (G. pictum (L.) 

Griff.) yang ditunjukkan dengan 

terjadinya perubahan warna dapat 

dilihat pada Tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.2 Hasil  uji fitokimia ekstrak daun ungu 

(Graptophyllum pictum (L.) 

Griff.) 

No. Senyawa Warna Hasil 

1 Alkaloid Endapan putih - 

Endapan cokelat + 

2 Triterpenoid Merah/merah 

ungu 

+ 

3 Steroid Hijau/hijau biru - 

4 Tanin Hitam + 

5 Flavonoid Merah tua + 

6 Saponin Busa stabil (5 

menit) 

+ 

Keterangan:  +   = terjadi perubahan warna 

- = tidak terjadi perubahan  

warna 

 

Hasil uji fitokimia senyawa 

golongan Alkaloid, Triterpenoid atau 

Steroid, Tanin, Flavonoid dan Saponin 

yang terkandung dalam ekstrak daun 

ungu (G. pictum (L.) Griff.) dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

         
 

              
 
Gambar. Hasil uji fitokimia ekstrak daun ungu 

(Graptophyllum pictum (L.) Griff.) 

(a) Alkaloid (pereaksi Mayer) (b) 

Alkaloid (pereaksi Wagner)  (c) 

Triterpenoid dan Steroid (d) Tanin (e) 

Flavonoid (f) Saponin 

a b 

a b c 

d e f 

c d 

e f 
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PENUTUP 

Ekstrak daun ungu (G. pictum (L.) 

Griff) sebagai antibakteri mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri S. 

aureus. Konsentrasi ekstrak daun ungu 

(G. pictum (L.) Griff) yang optimal 

dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri S. aureus adalah konsentrasi 

70% dan aktivitas antibakteri ekstrak 

daun ungu (G. pictum (L.) Griff) 

terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus 

pada konsentrasi 30% bersifat sedang 

dan pada konsentrasi 50%, 70%, 90% 

bersifat kuat. 

 

Saran Pemanfaatan 

1. Ekstrak daun ungu (G. pictum (L.) 

Griff) dapat digunakan sebagai 

antibakteri dalam pengobatan secara 

tradisional. 

2. Perlu dilakukannya isolasi 

kandungan senyawa kimia yang 

terkandung dalam daun ungu (G. 

pictum (L.) Griff yang hanya 

difokuskan pada satu jenis senyawa 

yang paling banyak terkandung 

dalam daun ungu (G. pictum (L.) 

Griff) tersebut sehingga pengujian 

antibakteri terfokus pada satu jenis 

senyawa kimia saja. 
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