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Abstract

Unstability of environment condition can cause incidence diseases. Disease which generally
attack the freshwater fish is Motil Aeromonas Septicaemia (MAS) which caused by the attack of
Aeromonas hydrophila . This disease can cause mortality in aqu aculture. Control with antibiotic often
generate unfavorable impact such as environmental pollution, resistance to bacterium and an
accumulation residue at the host.

This research is trying to find an alternative medicine to threat the MAS disease. Natural
material used in this research is red rhizome ginger ( Zingiber officinale  Rosc.). This plant extracted to get
active compound and tested to Aeromonas hydrophila with in vitro.

Purpose of this research was to know the ability  of to inhibit and kill potent from red rhizome
ginger (Zingiber officinale Rosc.) with the different concentration to growth of Aeromonas hydrophila ,
and also to know the minimum concentration of red ginger extract ( Zingiber officinale Rosc.) which can
inhibit and kills Aeromonas hydrophila. Research was done on October – November 2006 in Bacteriology
Laboratory of Tanjung Perak Fish Quarantine Station in Surabaya.

This research used experimental method, completely randomized design with eleven treatments
and three times repetitions. Pa rameters were Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum
Bactericidal Concentration (MBC). The result of observation is analyzed with probit analysis and F- test
and continued with Duncan’s Multiple Range Test.

Result of research showed that red ginger extract have antibacterial activity against Aeromonas
hydrophila. According to probit analysis, it showed that Aeromonas hydrophila can be killed by extract of
red ginger at MIC (7.971 % or 0.08 g/ml) and MBC (31.849 % or 0.32 g/ml). Beside that
spectrophotometer’s optical density value (OD)  showed Aeromonas hydrophila’s growth can be inhibited
at OD 2.569. Result of  F-test indicated that among the concentration give different significant influence
in inhibiting growth of Aeromonas hydrophila .
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Pendahuluan
Peluang mengembangkan perikanan

budidaya untuk memenuhi kebutuhan pasar
domestik dan dunia masih sangat besar.
Sedangkan tantangan yang akan terus dihadapi
pasar dunia bagi komoditi perikanan adalah
menyangkut mutu dan sanitasi ( food safety)
seperti masalah kandungan antibiotik, bakteri
patogen, racun hayati (biotoksin) maupun
pestisida

Dalam sistem budidaya perairan
banyak didapati senyawa organik yang berasal
dari sisa pakan dan feses mikroorganisme. Hal
itu menyebabkan penurunan kualitas air yang
merupakan penyebab utama dalam merangsang
pertumbuhan plankton yang tak terkendali dan

mikroorganisme penyebab penyakit bakterial,
viral, jamur maupun parasiter (Irawan, 2000).

 Salah satu penyakit yang dapat timbul
pada usaha budidaya air tawar adalah timbulnya
bercak merah pada permukaan tubuh ikan yang
dikenal sebagai haemorrhagic septicaemia.
Penyakit ini disebabkan karena serangan bakteri
Aeromonas hydrophila  yang umumnya
menyerang ikan-ikan air tawar seperti koi, lele,
mas, dan nila (Arwan, 2002). Di daerah Jawa
Tengah kematian akibat penyakit ini dapat
mencapai 300 ton ikan. Di Kabupaten Kendal
penyakit akibat Aeromonas hydrophila  ini dapat
mematikan 10 % populasi ikan  yang
dibudidayakan hingga menyebabkan kerugian
Rp 7,5 juta lebih (Arwan, 2002).
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Berbagai upaya pencegahan dan
pengobatan telah dilakukan untuk
menanggulangi penyakit ini. Penggunaan
antibiotik secara berkelanjutan dan tak
terkontrol akan dapat menimbulkan resistensi
bakteri terhadap obat-obatan tersebut.
Menyikapi permasalahan tersebut maka perlu
diupayakan penggunaan obat yang aman untuk
mengendalikan Aeromonas hydrophila , salah
satunya menggunakan sumber hayati misalnya
tumbuh-tumbuhan.

Komponen dari tumbuhan yang dapat
bersifat antibakteri antara lain adalah minyak
atsiri. Golongan rimpang-rimpangan dengan
kandungan minyak atsiri tinggi adalah jahe
merah (Zingiber officinale  Rosc.) dengan
kandungan minyak atsiri sebesar 2.58 -2.72 %
(Tim Lentera, 2002). Dengan adanya senyawa
aktif minyak atsiri yang tinggi pada rimpang
jahe merah diharapkan dapat digunakan sebagai
obat antibakteri yang aman tanpa menimbulkan
residu yang berdampak negatif bagi konsumen
sehingga dapat mengontrol pertumbuhan bak teri
Aeromonas hydrophila  pada budidaya ikan-ikan
air tawar.

Rumusan masalah pada penelitian ini
adalah apakah penggunaan ekstrak jahe merah
dengan konsentrasi yang berbeda berpengaruh
terhadap pertumbuhan Aeromonas hydrophila
dan  berapa konsentrasi minimum ekstrak jahe
merah yang dapat menghambat dan membunuh
Aeromonas hydrophila

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh ekstrak jahe merah
dengan konsentrasi yang berbeda terhadap
pertumbuhan Aeromonas hydrophila  dan
mengetahui konsentrasi minimum ekstrak jahe
merah yang dapat menghambat dan membunuh
Aeromonas hydrophila.

Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan informasi yang bermanfaat tentang
aktifitas ekstrak jahe merah sebagai anti bakteri
terhadap pertumbuhan Aeromonas hydrophila
secara in vitro. Dari hasil penelitian ini juga
akan diperoleh konsentrasi optimal ekstrak jahe
merah sebagai tanaman obat berkhasiat dalam
penaggulangan penyakit bakterial di lapangan.

Metodologi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan

Oktober – Nopember 2006. Penelitian
pendahuluan dilakukan di bagian Mikrobiologi
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas
Airlangga Surabaya. Penelitian utama bertempat
di Laboratorium Bakteriologi Stasiun Karantina
Ikan Kelas I Tanjung Perak Surabaya,
Laboratorium Gastroenteritis Tropical Disease
Centre Universitas Airlangga Surabaya, dan

pembuatan ekstrak jahe merah dilakukan di
Laboratorium Fitokimia Fakultas Farmasi
Universitas Airlangga Surabaya.

Bahan penelitian berupa isolat  murni
Aeromonas hydrophila  yang diperoleh dari
Laboratorium Mikrobiologi Fakultas
Kedokteran Hewan Universitas Airlangga,
rimpang jahe merah, TSA (Tripticase Soya
Agar), TSIA (Triple Sugar Iron Agar), Nutrien
Broth (NB), MR dan VP Broth, medium agar
darah (blood agar), medium gula-gula, paper
oksidase, H2O2 3%, media O/F, media MIO
(Motility Indol Ornithine), media gelatine,
media LIA (Lysine Iron Agar), keping
Novobiocin, NaCl fisiologis, Tween 20, Mc
Farland 1, kristal violet, safranin, lugol,
aquades, dan alkohol aceton.

Peralatan yang digunakan meliputi
tabung reaksi, rak tabung reaksi, cawan Petri,
pembakar bunsen, ose, mikroskop, object glass,
cover glass, autoclave, pipet ukur,pipet tetes,
gelas ukur, neraca timbangan, incubator,
spektrofotometer, rotary vacum evaporator,
pengaduk, erlenmeyer, dan needle.

Penelitian menggunakan metode
eksperimen dengan Rancangan Acak Lengkap
(RAL). Penelitian ini menguji daya antibakteri
ekstrak rimpang jahe merah ( Zingiber officinale
Rosc.) terhadap Aeromonas hydrophila secara
in vitro. Uji yang digunakan dalam penelitian
ini menggunakan metode pengenceran untuk
mengetahui Minimum Inhibitory Concentration
(MIC) dan Minimum Bactericidal
Concentration (MBC). Penelitian ini dilakukan
dengan sebelas perlakuan dan tiga kali ulangan
(Kusriningrum, 1989).

Alat yang akan digunakan dalam
penelitian harus disterilisasikan ke dalam
autoclave selama ± 15 menit dengan suhu 121º
C dan tekanan udara 1.5 atm (Frobisher, 1962).

Langkah-langkah pembuatan ekstrak
adalah sebagai berikut : Rimpang jahe merah
dipilih yang masih segar berwarna kemerah -
merahan (jingga), kemudian dicuci bersih dan
diangin-anginkan. Jahe merah ditimbang
sebanyak 4 kilogram kemudian diiris tipis -tipis
dan dikeringkan di bawah sinar matahari secara
tidak langsung selama 2 hari. Simplisia ini
digiling hingga menjadi serbuk sebanyak 800
gram. Hasil gilingan dimaserasi diam selama 3
x 24 jam dalam etanol. Kemudian disaring
(filtrasi) dengan kertas saring. Hasil filtrasi
diuapkan dalam Rotary Vacuum Evaporator 40º
C sampai menjadi pekat (ekstrak). Ekstrak
kemudian ditempatkan dalam botol steril dan
ditutup dengan alumunium foil. Hasil ekstraksi
murni dianggap sebagai konsentrasi awal 100%.



Berkala Ilmiah Perikanan Vol. 3 No. 1, April 2008

77

Sebelum digunakan bakteri dibiakkan
terlebih dahulu pada media TSA dalam cawan
Petri  (Petridish). Untuk lebih meyakinkan jenis
bakteri yang akan dipakai dalam penelitian ini
yaitu Aeromonas hydrophila , maka dilakukan
pembuktian isolat melalui beberapa uji yaitu :
uji pewarnaan Gram, TSIA, MIO, Gela tin, MR,
VP, LIA, gula-gula, hemolisin, oksidase,
katalase, O/F dan resistensi novobiocin.

Metode yang digunakan adalah metode
dilusi. Metode ini dilakukan dengan beberapa
konsentrasi pengenceran. Larutan ekstrak jahe
merah dengan konsentrasi 100 % didapatkan
dengan mengambil 2 ml larutan ekstrak dan
0.15 ml Tween 20 sebagai pelarut. Pengenceran
konsentrasi ekstrak jahe merah dilakukan
dengan cara mengambil 1 ml larutan ekstrak
konsentrasi 100 % dari tabung pertama
kemudian ditambah dengan 1 ml NaCl fisiologis
untuk mendapatkan larutan 50 %, selanjutnya
diambil 1 ml dari larutan hasil (50%)
dimasukkan dalam tabung reaksi yang baru dan
ditambahkan 1 ml NaCl fisiologis sehingga
diperoleh larutan konsentrasi 25 %, cara yang
sama dilakukan untuk mendapatk an hasil
pengenceran 12.5 %, 6.25 %, 3.13 %, 1.56 %,
0.78 %, dan 0.39 %. Pada pengenceran terakhir
yaitu 0.39 % larutan diambil 1 ml kemudian
dibuang. Larutan sebagai kontrol positif
(ekstrak jahe merah) diisi dengan 1 ml NaCl
fisiologis dan 1 ml ekstrak jahe merah 100 %,
sedangkan kontrol negatif berisi 1 ml stok
kuman dan 1 ml NaCl fisiologis. Hasil
pengenceran ekstrak jahe merah diulang
sebanyak 3 kali ulangan.

Suspensi bakteri yang akan digunakan
terlebih dahulu disetarakan dengan larutan Mc
Farland 1. Cara penyetaraannya yaitu : ambil 4 -
10 koloni bakteri kemudian tanam pada media
Nutrien Broth (NB) dan diinkubasi 3 -4 jam.
Hasilnya disetarakan dengan Mc.Farland 1,
sehingga jumlah bakteri yang terdapat
didalamnya setara dengan 10 8 CFU/ml (Jang et
al, 1978).

Tahap pelaksanaan uji MIC dimulai
dengan penyiapan tabung reaksi yang telah
disterilkan sebanyak 11 buah dan telah diisi
ekstrak jahe merah yang telah diencerkan sesuai
konsentrasi yang diinginkan. Suspensi kuman
sebanyak 1 ml kemudian dimasukkan pada
tabung kesatu hingga ke -10 yang telah
disetarakan dengan Mc.Farland 1. Tabung ke -10
adalah kontrol negatif yang berisi 1 ml NaCl
fisiologis dan 1 ml suspensi kuman. Tabung ke -
11 adalah kontrol positif yaitu ekstrak jahe
merah yang berisi 1 ml larutan NaCl fisiologis
dan 1 ml ekstrak jahe merah.  Kemudian seluruh
tabung diinkubasi pada suhu 27-28º C selama

24 jam. Setelah 24 jam dilakukan pengamatan
seluruh tabung reaksi terhadap kekeruhan media
menggunakan spektrofotometer dengan panjang
gelombang 540 nm dan pengamatan secara
visual.

Setelah dilakukan uji MIC apabila
tidak terlihat perbedaan kejernihan nyata dalam
media yang mendekati kontrol positif maka
dapat dilakukan uji MBC ( Minimum
Bactericidal Concentration) yaitu dengan
mengambil 1 ose dari masing-masing tabung
yang hasilnya mendekati kontrol positif (jernih)
dan diinokulasi pada  media agar (TSA) dalam
petridish. Inkubasi selama 24 jam pada suhu 27 -
28 º C. Setelah 24 jam diamati adanya
pertumbuhan bakteri pada medium TSA.
Apabila pada medium agar teramati adanya
pertumbuhan bakteri berarti ekstrak jahe merah
bersifat bakteriostatik, sedangkan apabila tidak
ada pertumbuhan bakteri berarti ekstrak jahe
merah bersifat bakterisidal.

Parameter uji menggunakan parameter
kualitatif dan kuantitatif yaitu data yang
diperoleh dari tingkat kejernihan ekstrak jahe
merah pada uji MIC dan konsentrasi terendah
pada uji MIC yang dapat menghambat bakteri
(bakteriostatik) atau membunuh bakteri
(bakterisidal) melalui pengamatan pertumbuhan
bakteri di media TSA pada uji MBC.

Hasil penelitian MIC dan MBC secara
kualitatif akan dianalisis menggunakan analisis
probit memakai program komputer SPSS
sedangkan hasil MIC secara kuantitatif (nilai
OD dari spektrofotometer) diuji dengan uji F
dan dilanjutkan dengan uji berjarak Duncan
pada derajat kepercayaan 95 %.

Hasil dan Pembahasan
Hasil

Uji identifikasi yang dilakukan pada
penelitian ini yaitu uji pewarnaan Gram dan uji
biokimiawi sehingga dapat meyakinkan bahwa
isolat yang digunakan adalah Aeromonas
hydrophila. Uji biokimiawi tersebut dilakukan
sebelum penggunaan bakteri untuk uji MIC.
Dari hasil uji dapat diketahui bahwa bakteri
yang digunakan adalah isolat murni Aeromonas
hydrophila (Tabel 1).

Pada pengamatan uji MIC secara visual
didapatkan bahwa ekstrak jahe merah
mempunyai aktifitas menghambat pertumbuhan
Aeromonas hydrophila . Hambatan pertumbuhan
terjadi pada konsentrasi mulai 6.25 % pada
ulangan 1 dan 2, sedangkan pada ulangan 3
konsentrasi yang sudah mulai menghambat
adalah 12.5 %. Setelah dianalisis dengan
analisis probit dapat diketahui bahwa
konsentrasi minimal ekstrak jahe merah yang
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dapat menghambat pertumbuhan bakteri adalah
7.971 % (Tabel 2).

Pada penelitian ini pengukuran tingkat
kejernihan juga dilakukan secara kua ntitatif
melalui pembacaan spektrofotometer
menggunakan panjang gelombang 540 nm
sehingga akan diperoleh nilai kekeruhan atau
optical density (OD). Pada penelitian ini  nilai

OD yang mendekati kontrol positif adalah
konsentrasi 100 %, 50 % dan 25 %. Namun
batas nilai yang menunjukkan hambatan
pertumbuhan bakteri (kejernihan) tidak dapat
dipastikan. Dengan demikian nilai OD dari hasil
pembacaan kekeruhan dengan spektrofotometer
harus dibandingkan dengan hasil pengamatan
kekeruhan secara visual.

Tabel 1. Hasil uji biokimiawi bakteri

Uji Biokimiawi Hasil
Oxidase
Katalase

O/F
Motil
Indol

Ornithin
TSIA
H2S

Gelatin
Lysin decarboksilase

MR
VP

Hemolisin
Arabinosa
Glucose
Inositol
Laktosa
Maltosa
Manitol
Sucrosa
Sorbitol

+
+

fermentatif
+
+
-

A/A, gas +
-
+
+
+
+

β-hemolisin
+ lemah

+
-
-
+
+

+ lemah
+ lemah

Keterangan  : + = positif              A/A = asam/asam
- = negatif

Tabel 2. Hasil uji MIC dengan pengamatan kejernihan secara visual

Konsentrasi Ulangan ke -1 Ulangan ke -2 Ulangan ke - 3
100% Jernih Jernih Jernih
50% Jernih Jernih Jernih
25% Jernih Jernih Jernih

12.5% Jernih Jernih Jernih
6.25% Jernih Jernih Keruh
3.13% Keruh Keruh Keruh
1.56% Keruh Keruh Keruh
0.78% Keruh Keruh Keruh
0.39% Keruh Keruh Keruh

K + Keruh Keruh Keruh
K - Keruh Keruh Keruh

Keterangan : jernih  = bakteri terhambat pertumbuhannya
                      keruh  = bakteri tidak terhambat pertumbuhannya
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Tabel 3. Hasil uji MIC dengan pengukuran menggunakan spekrofotometer
Konsentrasi Rata-rata nilai OD

100 % 3.971 a

50 %  3.942 ab

25 %   3.612 abc

12.5 %  3.379 cd

6.25 % 2.569 e

3.13 %  2.536 ef

1.56 %   2.529 efg

0.78 %    2.399 efgh

0.39 % 2.060 hi

K+ 3.942
K- 0.474

Keterangan : notasi pada superskrip yang berbeda menunjukkan perbedaan yang   ny ata (p<0.05)

Berdasarkan hasil perbandingan nilai
OD dan pengamatan secara visual diperoleh
data bahwa pada konsentrasi 6.25% (warna
tabung mulai jernih pada uji MIC) mempunyai
nilai OD rata-rata sebesar 2.569 (tabel 2).
Sehingga dapat dikatakan bahwa OD yang
efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri
menggunakan ekstrak jahe merah ini adalah
pada nilai OD mulai 2.569 keatas. Hasil analisis
dengan uji F dapat diketahui bahwa p < 0.05.
Untuk mengetahui perlakuan mana yang
memberikan pengaruh terbaik ma ka dilakukan
uji berjarak Duncan. Berdasarkan penghitungan
dapat diketahui bahwa perlakuan dengan
konsentrasi 100 % memberikan pengaruh
terbaik yang tidak berbeda nyata dengan
konsentrasi 50 % dan 25 % (p > 0.05)(Tabel 3).

Pada uji MBC yaitu setelah inokulasi
pada media TSA  dan diinkubasi selama 24 jam
pada suhu 27-28o C pada konsentrasi 6.25 %
dan 12.5 % ekstrak jahe merah bersifat
bakteriostatik. Hal ini dapat dilihat dengan tetap
adanya pertumbuhan bakteri yang membentuk
koloni-koloni pada media TSA. Sedangkan pada
konsentrasi 100 %, 50 % dan 25 % ekstrak jahe
merah bersifat bakterisidal  yang dibuktikan
dengan tidak tumbuhnya bakteri pada media
TSA setelah inkubasi 24 jam pada suhu 27 -28o

C (tabel 4). Berdasarkan penghitungan analisis
probit dapat diketahui bahwa pada konsentrasi
31.849 % ekstrak jahe merah sudah dapat
membunuh bakteri sebanyak 99.9 %

Tabel 4. Hasil pengamatan uji MBC

Pertumbuhan Koloni BakteriKonsentrasi
Ulangan ke -1 Ulangan ke -2 Ulangan ke -3

100 % - - -
50 % - - -
25 % - - -

12.5 % + + +
6.25 % + + +
3.13 % + + +
1.56 % + + +
0.78 % + + +
0.39 % + + +

K + - - -
K - + + +

Keterangan : (-) = tidak ada pertumbuhan koloni bakteri
                     (+) = ada pertumbuhan koloni bakteri
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Pembahasan
Pada hasil uji MIC dengan pengamatan

secara visual menunjukkan bahwa pada ulangan
ke-1 dan 2 tabung reaksi jernih pada konsentrasi
6.25 % sampai 100 % sedangkan pada ulangan
ke- 3 tabung reaksi jernih mulai konsentrasi
12.5 %. Berdasarkan analisis probit diket ahui
bahwa ekstrak jahe merah mampu menghambat
bakteri pada konsentrasi 7.971 %. Akinyemi et
al (2005) mengatakan bahwa apabila medium
tumbuh bakteri keruh berarti bakteri masih
dapat tumbuh sehingga antimikroba dikatakan
tidak efektif, sedangkan bila medi a jernih
artinya obat tersebut efektif dalam menghambat
pertumbuhan bakteri. Dengan demikian dapat
diartikan bahwa konsentrasi 100 % sampai
7.971 % ekstrak jahe merah bersifat
menghambat bakteri Aeromonas hydrophila.
Sedangkan pada konsentrasi 0.39 % sampa i
dibawah 7.971 % media terlihat keruh yang
dapat diartikan ekstrak jehe merah tidak dapat
menghambat pertumbuhan Aeromonas
hydrophila.

Untuk mengetahui nilai kekeruhan dari
masing-masing konsentrasi maka dilakukan
pengukuran dengan menggunakan
sperktrofotometer. Pada pengukuran kekeruhan
atau optical density (OD) digunakan
spektrofotometer dengan panjang gelombang
540 nm. Dari hasil pengukuran diperoleh nilai
optical density (OD) yang mendekati kontrol
positif adalah konsentrasi yang dianggap
mampu menghambat pertumbuhan bakteri
(Tabel 3). Kontrol positif yang digunakan
adalah media berisi ekstrak jahe merah dan
NaCl fisiologis. Pada penelitian ini  nilai OD
yang mendekati kontrol positif adalah
konsentrasi 100 %, 50 % dan 25 %. Namun
batas nilai yang menunjukkan hambatan
pertumbuhan bakteri (warna jernih) tidak dapat
dipastikan. Hal ini dikarenakan nilai OD yang
terbaca oleh spektrofotometer adalah nilai OD
dari partikel ekstrak jahe merah dan nilai OD
dari bakteri. Sehingga semakin rendah
konsentrasi ekstrak jahe merah nilai OD
semakin menurun, padahal dengan menurunnya
konsentrasi ekstrak  nilai OD karena
pertumbuhan bakteri akan semakin meningkat.
Dengan demikian maka hasil pembacaan
kekeruhan dengan spektrofotometer harus
dibandingkan dengan hasil  pengamatan
kekeruhan secara visual.

Dengan membandingkan dengan
pengamatan secara visual diperoleh data bahwa
pada konsentrasi 6.25 % (warna tabung mulai
jernih pada uji MIC) mempunyai nilai OD rata -
rata sebesar 2.569. Sehingga dapat dikatakan
bawa OD yang efektif untuk menghambat

pertumbuhan bakteri menggunakan ekstrak jahe
merah ini adalah mulai pada nilai OD 2.569
keatas.  Hal  ini dikarenakan pada OD 2.569
keatas konsentrasi ekstrak jahe merah semakin
tinggi yang berarti semakin efektif untuk
menghambat atau membunuh Aeromonas
hydrophilla.  Setelah dianalisis dengan uji F
dapat diketahui bahwa p < 0.05. Hal ini berarti
pemberian ekstrak jahe merah dengan
konsentrasi yang berbeda menunjukkan hasil
yang berbeda nyata terhadap pertumbuhan
Aeromonas hydrophila. Untuk mengetahui
perlakuan mana yang memberikan pengaruh
terbaik maka dilakukan uji berjarak Duncan.
Berdasarkan penghitungan dapat diketahui
bahwa perlakuan dengan konsentrasi 100 %
memberikan pengaruh terbaik yang tidak
berbeda nyata dengan konsentrasi 50 % dan 25
%. Tidak adanya perbedaan ini dapat
dikarenakan pada dosis 100 % - 25 % tidak
terjadi pertumbuhan bakteri pada uji MBC
sehingga dosis tersebut memberikan pengaruh
yang sama. Dari hasil uji ini juga dapat
dihubungkan antara hasil uji MIC dan nilai OD
yaitu konsentrasi yang mulai dapat menghambat
adalah pada konsentrasi mulai 6.25 % dengan
nilai OD sebesar 2.569 dan dari seluruh
konsentrasi yang dapat memberikan pengaruh
terbaik (menghambat pertumbuhan Aeromonas
hydrophila) adalah pada konsentrasi 100 %
yang tidak berbeda nyata dengan konsentrasi 50
% dan 25 % (p>0.05).

Daya bunuh (bakterisidal) ekstrak jahe
merah dapat diketahui melalui uji MBC dengan
mengamati adanya pertumbuhan koloni pada
media TSA setelah diinkubasi pada suh u 27-28o

C selama 24 jam. Hasil penelitian menunjukan
bahwa pada konsentrasi 100 %, 50 % dan 25 %
ekstrak jahe merah bersifat bakterisidal yang
dibuktikan dengan tidak tumbuhnya bakteri
pada media TSA. Sedangkan pada konsentrasi
6.25 % dan 12.5 % ekstrak jahe merah bersifat
bakteriostatik yaitu dapat dilihat dengan tetap
adanya pertumbuhan bakteri yang membentuk
koloni-koloni pada media TSA. Setelah
dianalisis dengan analisis probit pada
konsentrasi 31.849 % ekstrak jahe merah dapat
membunuh bakteri sebanya k 99.9 %. Dengan
demikian maka dapat diketahui bahwa secara in
vitro konsentrasi terendah dari jahe merah yang
dapat menghambat pertumbuhan Aeromonas
hydrophila adalah 7.971 % dan bersifat
membunuh Aeromonas hydrophila  mulai
konsentrasi 31.849 %.

Berdasarkan hasil penelitian tentang
aktivitas jahe merah terhadap Aeromonas
hydrophila maka dapat dikatakan bahwa ekstrak
jahe merah efektif digunakan sebagai obat
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antibakteri. Ekstrak jahe merah dapat dikatakan
efektif dalam menghambat dan membunuh
Aeromonas hydrophila karena adanya
mekanisme dari senyawa minyak atsiri.
Berdasarkan penjelasan dari Siswandono (1995)
pada minyak atsiri dari rimpang jahe merah
terdapat zat aktif utama yang memiliki aktifitas
antimikroba yaitu linalool, geraniol dan sitral.
Linalool dan geraniol merupakan golongan
alkohol yaitu linalool adalah golongan alkohol
tersier sedangkan geraniol adalah alkohol
primer. Mekanisme golongan alkohol dalam
menghambat pertumbuhan mikroba adalah
dengan cara denaturasi protein. Bobot molekul
alkohol berhubungan dengan kerja antimikroba,
yaitu apabila bobot molekul alkohol meningkat
maka kerja antimikroba itu meningkat pula.
Sedangkan sitral adalah golongan aldehid.
Mekanisme aldehid dalam menghambat
pertumbuhan mikroba adalah dengan cara
inaktivasi beberapa enzim melalui alkilasi
gugus nukleofil dan denaturasi protein.
Sedangkan komponen aktif dalam ekstrak jahe
merah menurut Gunawan dkk (1988) antara lain
terdiri dari gingerol, 1.8-cineole, 10-
dehydrogingerdione, 6-gingerdione, arginin, a-
linolenic acid, aspartic, β-sitosterol, caprylic
acid, capsaicin, chlorogenis acid, farnesal,
farnesene, farnesol, dan unsur pati. Senyawa-
senyawa tersebut ternyata memberikan
pengaruh terhadap pertumbuhan bakteri yang
dapat diamati dengan melihat kejernihan media
pada uji MIC.

Antibakteri bekerja dengan cara
mengganggu bagian-bagian yang peka di dalam
sel yaitu sintesis dinding sel, fungsi membran
sitoplasma, sintesis protein, metabolisme asam
nukleat dan metabolisme intermediet (Jawetz et
al, 1995). Menurut Robinson (1995) efek
gingerol terhadap sel bakteri disebabkan oleh
denaturasi protein dan juga perusakan membran
sitoplasma. Terjadinya denaturasi protein
mengakibatkan sel bakteri tidak dapat
melakukan fungsi normalnya sehingga secara
tidak langsung akan menghambat pe rtumbuhan
bakteri bahkan dapat berakibat mematikan sel
bakteri.

Pada perusakan membran sitoplasma,
ion H+ dari senyawa gingerol akan menyerang
gugus fosfat sehingga molekul fosfolipida akan
terurai menjadi gliserol, asam karboksilat dan
asam fosfat. Hal ini mengakibatkan fosfolipida
tidak dapat mempertahankan bentuk membran
sitoplasma, sehingga membran sitoplasma bocor
dan bakteri akan mengalami hambatan
pertumbuhan dan bahkan kematian (Robinson
,1995).

Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang daya
anti bakteri ekstrak jahe merah dengan
konsentrasi yang berbeda terhadap Aeromonas
hydrophila secara in vitro, dapat diambil
kesimpulan bahwa ekstrak jahe merah
berpengaruh terhadap pertumbuhan Aeromonas
hydrophila dan Minimum Inhibitory
Concentration (MIC) ekstrak jahe merah
terhadap Aeromonas hydrophila  adalah pada
konsentrasi 7.971 % atau 0.08 g ekstrak/ml
pelarut. Minimum Bactericidal Concentration
(MBC) ekstrak jahe merah terhadap Aeromonas
hydrophila adalah pada konsentrasi 31.849 %
atau 0.32 g ekstrak/ml pelarut.

Saran
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut

tentang ekstrak jahe merah secara langsung
pada ikan yang terinfeksi Aeromonas
hydrophila .
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