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ABSTRACT 
 

The aim of this research is to know the influence of concentration ilalang root extract (Imperata 
cylindrica L.) to in vitro inhibition for growth of  Escherichia coli bacterical which is isolated from tahu. 
Escherichia  coli bacterica isolated and identification based on morphological characteristics visually and Gram 
coloured test. E.coli colony has been  identificated grown in a medium of Trypticase Soy Agar (TSA)has been 
inoculationed E.coli colony who then added ilalang root extract at various concentration on paperdisk to 
obtained inhibit zone of E.coli colony. This method  with Completely Randomized Design (RAL) with one factor 
(concentration of ilalang root extract) consisting of 6 levels of control (without addition of ilalang root extract), 
of concentration ilalang root extract 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, and 15%. Expectivelly of treatment consisted of 3 
replication. The data obtained were then analyzed using ANOVA with 5% level and tested further with the test 
of real difference (BNJ) using Co-Stat software. The result showed that morphologicl characteristics visually and 
Gram coloured that result showed of positive have containing growth of E.coli medium with shining green on the 
edge of  Eoshin Methylene Blue (EMB) agar medium such as characteristic of E.coli isolate and including 
negative Gram Bacterical Group. The result of  phiphytochemical test of ilalang root extract containing flavonoid 
compound who have containing fenol compound as the antimicrobial inhibitoning growth of bacterical that have 
character of bacteriostatic.  The experimental result show that the higher concentration of ilalang root extract 
that in medium obtained a increase in inhibit zone of higher with the consentration 15% have result inhibit zone 
of 15,15 mm. 
Keywords : Tahu; E.coli; Isolation; Ilalang Root Extract (Imperata cylindrica L.) 
 

RINGKASAN 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ekstrak akar ilalang (Imperata 
cylindrical L.) terhadap penghambatan in vitro bakteri Escherichia coli yang diisolasi dari tahu. Bakteri 

Escherichia coli diisolasi dan diidentifikasi berdasarkan karakteristik secara visual dan uji pewarnaan Gram. 
Koloni E. coli yang sudah teridentifikasi ditumbuhkan pada media Trypticase Soy Agar (TSA) yang telah 
diinokulasikan koloni E. coli yang kemudian diteteskan ekstrak akar ilalang pada berbagai konsentrasi diatas 

paperdisk untuk memperoleh zona hambat pertumbuhan koloni E.coli. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan satu faktor (konsentrasi ekstrak akar 
ilalang) yang terdiri dari 6 aras yaitu control (tanpa penambahan ekstrak akar ilalang), konsentrasi ekstrak akar 

ilalang 5%, 7,5%, 10%, 12,5%, dan 15%. Masing-masing perlakuan terdiri dari 3 ulangan. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis menggunakan ANOVA dengan taraf 5% dan diuji lanjut dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) 
menggunakan software Co-Stat. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik morfologi secara visual dan uji 

pewarnaan Gram menunjukkan hasil positif adanya pertumbuhan koloni E.coli dengan hasil adanya warna hijau 
mengkilat diatas permukaan media Eoshin Methylene Blue (EMB) agar sebagai karakteristik isolat E.coli dan 
termasuk kelompok bakteri Gram negatif. Hasil uji fitokimia pada ekstrak akar ilalang mengandung senyawa 

flavonoid yang memiliki kandungan senyawa fenol sebagai antimikroba dalam menghambat pertumbuhan 
bakteri yang bersifat bakteriostatik. Hasil percobaan menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi ekstrak 

akar ilalang yang digunakan dalam media memperoleh peningkatan zona hambat yang tinggi dengan konsetrasi 
15% mampu menghasilkan zona hambat sebesar 15,15 mm. 
 

Kata Kunci : Tahu; E. coli; Isolasi; Ekstrak Akar Ilalang (Imperata cylindrical L.) 



 

 
 

 
 
 

PENDAHULUAN 
 

Tahu merupakan salah satu makanan 

tradisional yang paling banyak dikonsumsi di 

Indonesia. Pada tahun 2010 usaha tahu di Indonesia 

mencapai angka 84.000 unit usaha. Unit usaha 

tersebut memiliki kapasitas produksi lebih dari 2,56 

juta ton per tahun (Cahyadi, 2017). Menurut data 

publikasi statistik Indonesia yang dikeluarkan oleh 

Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2015, tingkat 

konsumsi tahu masyarakat Indonesia mencapai 0,14 

kg per kapita perminggu. Nilai konsumsi tahu tersbut 

lebih besar bila dibandingkan dengan konsumsi 

makanan sumber protein nabati lainnya seperti tempe 

yang mencapai 0,138 kg per kapita perminggu. Nusa 

Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu lumbung 

kedelai nasional nasional yang ditetapkan oleh 

pemerintah karena potensi lahan yang masih luas dan 

bisa dikembangkan, dengan luas panen sebesar 

31.165 hektar dan produksi sebesar 32.659 ton (BPS, 

2014). Hal ini mendorong NTB menghasilkan potensi 

penghasil tahu yang cukup besar. Salah satu produk 

tahu Lombok yang terkenal dikalangan wisatawan 

lokal dan wisatawan asing yaitu tahu 151 A. Tahu 151 

A memiliki keunggulan dari teksturnya yang padat dan 

rasanya yang enak, hal ini dikarenakan dalam proses 

pembuatannya dengan menggunakan bahan kedelai 

lokal dan dalam perebusannya menggunakan air 

garam dengan dua kali perebusan (Anonim, 2018).  

Tahu merupakan salah satu produk pangan 

yang diatur oleh SNI. Tahu yang baik memiliki kualitas 

sensoris dan mikrobiologis sesuai standar mutu yang 

ditetapkan menurut SNI 01-3142-1998. Seperti kita 

ketahui, tahu bersifat mudah rusak (busuk). Disimpan 

pada kondisi biasa (suhu ruang) daya tahannya rata-

rata 1-2 hari, kemudian menjadi asam dan rusak 

(Winarno, 2004). Bahkan, menurut Mahmudah 

(2009), pada suhu kamar kerusakan tahu dimulai 

pada jam ke-12, sedangkan pada suhu lemari es 

kerusakan tahu dimulai pada hari ke-6. Setelah lebih 

dari batas tersebut rasanya menjadi asam lalu 

berangsur-angsur busuk, sehingga tidak layak 

konsumsi lagi. Secara organoleptik, tanda-tanda yang 

dapat digunakan untuk mengetahui telah terjadinya 

kerusakan tahu antara lain adalah permukaan tahu 

berlendir, tekstur menjadi lunak, kekompakkan 

berkurang, warna dan penampakan tidak cerah, dan 

kadang-kadang berjamur pada permukaannya. 

Sumber pencemaran yang berpotensi untuk 

mencemari tahu dapat melalui bahan baku yaitu 

kedelai atau air uang digunakan selama proses 

pembuatan tahu. Lingkungan produksi dan pekerja 

juga dapat menjadi sumber kontaminasi bakteri 

selama proses pembuatan tahu. Tanah dan air 

merupakan habitat dari banyak banyak bakteri 

diantaranya Escherichia coli, Staphylococcus aureus 

dan Bacillus cereus dan bakteri pembentuk spora 

(Baird-Parker, 2000). Cemaran bakteri yang 

dipersyaratkan pada tahu, berdasarkan Standar 

Nasional Indonesia pada tahun 2008 adalah 

Escherichia coli dan Salmonella. Selain itu, penyebab 

tahu mudah rusak yaitu kadar air dan protein yang 

tinggi, masing-masing 86% dan 8-12%, sedangkan 

kadar lemak 4,8% dan karbohidrat 1,6% (Koswara, 

2009).  

Menurut Winarno (2004), perendaman tahu 

selama satu malam dengan larutan formalin 0,1-

0,15% mampu mengawetkan tahu sampai tiga 

minggu dengan tekstur yang kempal dan setelah 

dicuci, tes formaldehid menyatakan negatif. Apabila 

konsentrasi formalin ditingkatkan menjadi 0,2%, tahu 

dapat tahan sampai satu bulan. Maka, dibutuhkan 

suatu alternatif lain sebagai pengganti pengawet 

sintetis tersebut dengan pengawet alami yang berasal 

dari tumbuh-tumbuhan. Beberapa tumbuhan 

mengandung senyawa yang berperan dalam 



 

 
 

menghambat bahkan membunuh mikroorganisme 

penyebab kerusakan pada bahan pangan yaitu 

senyawa antimikroba. Oleh sebab itu untuk 

meningkatkan mutu dan masa simpan tahu perlu 

dilakukan penambahan bahan pengawet alami yang 

dipandang aman adalah penggunaan ekstrak akar 

ilalang (Imperata cylindrica L.). 

Akar ilalang memiliki berbagai macam 

kandungan zat yaitu arundoin, fernenol, isoarborinol, 

silindrin, silindol A, simiarenol, kampesterol, 

stigmasterol, ß-sitosterol. Selain itu akar ialalang juga 

mengandung skopoletin, skopolin, p-

hidroksibenzaladehida, katekol, asam klorogenat, 

asam isoklorogenat, asam p-kumarat, asam 

neoklorogenat, asam asetat, asam oksalat, asam d-

malat, asam sitrat, potassium (0,75% dari berat 

kering), sejumlah besar kalsium, 5-hidroksitriptamin 

dan flavonoid. Salah satu zat aktif yang dikandung 

akar ilalang ialah flavonoid. Flavonoid merupakan 

senyawa polar karena mempunyai sejumlah gugus 

hidroksil yang tidak tersulih. Senyawa polar pada 

flavonoid ini dapat larut pada larutan polar seperti 

etanol, sehingga pelarut etanol ini sering digunakan 

dalam mengindentifikasi senyawa flavonoid (Chairul, 

2000). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Hardianti dkk (2017), bahwa dengan menggunakan 

pelarut etil asetat pada ekstrak akar ilalang dengan 

konsentrasi 12,5% menghasilkan daya hambat 

tertinggi terutama pada bakteri Escherichia coli yaitu 

sebesar 11,67 mm. Sedangkan menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Mulyadi (2013), bahwa dengan 

menggunakan ekstrak etanol akar ilalang pada 

konsentrasi 30% menghasilkan daya hambat tertinggi 

terutama pada bakteri Escherichia coli yaitu sebesar 

3,6 mm. Adanya kandungan senyawa antimikroba 

pada akar ilalang dapat menjadi alternatif untuk 

menghambat kebusukan dan kerusakan pada pangan, 

dalam hal ini yaitu tahu. Pengujian kali ini pada 

ekstrak akar ilalang (Imperata cylindrica L.) dengan 

pelarut etil asetat yang bersifat senyawa semi polar, 

akan dilakukan penghambatan pada pertumbuhan 

bakeri Escherichia coli patogen pada tahu sebelumnya 

belum pernah dilakukan. Tujuan dengan penggunaan 

isolat Bakteri Escherichia coli adalah karena adanya 

kandungan air yang masih tersisa dalam produk tahu, 

serta diketahui pula bahwa Escherichia coli merupakan 

indikator cemaran pada air.  

METODOLOGI 

Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan yaitu tahu yang 

dibusukkan selama 2 hari sebanyak 5 gram, aquades, 

etil asetat, akar ilalang, larutan Buffer Fosfat, Dimetil 

Sulfoksida (DMSO), Lauryl Tryptose Broth (LTB) merk 

Oxoid, EC Broth merk Oxoid, Levine’s Eosin Methylene 

Blue (L-EMB) agar merk Oxoid, Plate Count Agar 

(PCA) merk oxoid, media Trypticase Soy Agar (TSA) 

merk Oxoid, dan media Trypticase Soy Broth (TSB) 

merk oxoid. 

alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain : Laminar air flow (Streamline/SCV-4A1 

”Germany”), Timbangan analitik ʻʻKern/EW”, incubator 

(Memmert/INB 400 ”Germany”), jarum ent, hot plate 

magnetic stirrer (Heildolph/Hei-Standart ”Germany”), 

micropipete 10-100, autoclave (Hirayama/HVA-85 

”Japan”), pisau, gunting, wadah (amplop coklat), 

gelas piala, blender, oven, corong buchner, kertas 

saring, botol UC, gelas ukur, erlenmeyer, cawan petri 

steril, lampu bunsen, tabung reaksi, rak tabung rekasi, 

blue tip, yellow tip, chock borer, kertas label, kapas, 

tissue, alat tulis dan peralatan laboratorium lainnya.  

Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode eksperimental yang dilaksanakan di 

laboratorium. 

 

  



 

 
 

Cara Kerja 

1. Isolasi 

a. Persiapan Sampel  

Bakteri E. coli yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari tahu yang disimpan pada 

suhu ruang dengan daya simpan 2 hari. Isolasi 

dilakukan dengan cara mengambil potongan sebanyak 

5 gram dari tahu yang sudah dibusukkan. 

b. Pencampuran Sampel 

Sebanya 5 gram tahu selanjutnya 

dimasukkan kedalam tabung yang berisi 45 ml buffer 

posfat 0,1 %, dihomogenkan dengan stomacher 

selama 1 menit. Ini merupakan larutan dengan 

pengenceran 10-1. Pengenceran dilakukan dari 

pengenceran 10-1 – 10-3. 

c. Uji Pendugaan Escherichia coli 

1. Dipindahkan 1 ml larutan pengenceran 10-1 

tersebut dengan pipet steril  ke dalam larutan 9 ml 

buffer posfat 0,1 % untuk mendapatkan 

pengenceran 10-2. Dengan cara yang sama seperti 

di atas dibuat pengenceran 10-3.    

2. Dipipet masing-masing 1 ml dari setiap 

pengenceran ke dalam 3 seri tabung LTB yang 

berisi tabung Durham.    

3. Diinkubasi pada temperatur 35 °C selama 24 jam 

sampai dengan 48 jam.    

4. Diamati adanya gas yang terbentuk di dalam 

tabung Durham. Hasil uji dinyatakan positif apabila 

terbentuk gas. 

d. Uji Penegasan Escherichia coli 

1. Dari tabung-tabung EC Broth yang positif dengan 

menggunakan jarum ose gores ke LEMB agar. 

Inkubasi selama 24 jam ± 2 jam pada suhu 35 °C. 

2. Koloni Escherichia coli terduga memberikan cir 

yang khas (typical) yaitu hitam pada bagian tengah 

dengan atau tanpa hijau metalik. 

3. Ambil lebih dari satu koloni Escherichia coli dari 

masing-masing cawan LEMB dan goreskan ke 

media PCA miring dengan menggunakan jarum 

tanam. Inkubasi selama 24 jam ± 2 jam pada suhu 

35 °C. 

4. Jika koloni yang khas pindahkan 1 atau lebih koloni 

yang  khas (typical) Escherichia coli ke media PCA 

miring. 

e. Uji Morfologi Escherichia coli 

   Lakukan uji Morfologi dngan melakukan 

pewarnaan gram dari setiap koloni Escherichia coli 

terduga. Biakan diambil dari PCA miring yang telah 

diinkubasi selama 24 jam dengan menggunakan 

mikroskop, bakteri Escherichia coli termasuk bakteri 

gram negatif berbentuk batang pendek atau coccus.  

 Pengecatan Gram dilakukan dengan cara 

suspensi bakteri diambil 1 ujung mata ose, diratakan 

pada obyek gelas yang telah dibebas lemakkan dengn 

dipanasi diatas nyala Bunsen hingga kering, lalu 

ditetesi alkohl dibiarkan 5 menit, dikeringkan lagi dan 

preparat siap di cat. Preparat yang sudah siap di cat 

digenangi dengan cat Gram A selama 1-3 menit, 

kemudian digenangi cat gram B selama 0,5-1 menit, 

setelah itu cat dibuang dan dicuci dengan air. Preparat 

kemudian ditetesi Gram C sampai warna cat tepat 

luntur. Setelah itu preparat digenangi cat Gram D 

selama 1-2 menit kemudian dicuci dengan posisi 

miring dan dikeringkan dalam udara kamar. Preparat 

siap diperiksa dibawah mikroskop dengan perbesaran 

1000x dengan minyak imersi (Pratiwi, 2008). 

2. Sub Kultur Bakteri 

 Beberapa strain Escherichia coli, Bacillus 

cereus, dan Staphyloyang didapatkan di Laboratorium 

Mikrobiologi Pangan Fakultas Teknologi Pangan dan 

Agroindustri Universitas Mataram yang akan dikultur 

(lakukan sub kultur minimal 3 kali). Stok kultur 

diinkubasi pada suhu 37 oC, sebelum dilakukan uji 

aktivitas antimikroba semua strain bakteri yang 

digunakan di subkultur paling sedikit tiga kali pada 

media Trypticase Soy Broth (TSB), kultur kemudian 

diinkubasi pada suhu 37 oC (Handayani, 2010). 

 



 

 
 

3. Pembuatan Ekstrak Akar Ilalang 

a) Pencucian  

Dilakukan proses pencucian dengan air 

mengalir pada akar ilalang yang bertujuan untuk 

membersihkan kotoran-kotoran seperti tanah dan kulit 

luar yang masih melekat. 

b) Penirisan  

Akar ilalang yang sudah dicuci bersih, 

kemudian ditiriskan. Penirisan bertujuan untuk 

menghilangkan air yang menempel pada akar ilalang.  

c) Pemotongan  

Akar ilalang selanjutnya dilakukan proses 

pemotongan atau proses pengecilan ukuran dengan 

menggunakan gunting steril. 

d) Pengeringan  

Akar ilalang kemudian dilakukan proses 

pengeringan dengan menggunakan oven pada suhu 

40oC selama 24 jam. Pengeringan bertujuan untuk 

menghilangkan kadar air dari suatu bahan dalam hal 

ini adalah akar ilalang.  

e) Penghalusan 

Akar ilalang yang sudah dikeringkan, 

selanjutnya dihancurkan dengan menggunakan 

blender atau juicer hingga menjadi serbuk kasar 

(simplisia) sebanyak ± 2 kg. 

f) Pemisahan 

Dilakukan dengan menyaring rendaman dari 

hasil maserasi selama 1 hari menggunakan kertas 

saring. Dipisahkan antara ampas dan larutan etil 

asetat ekstrak akar ilalang. 

g) Pemekatan  

Dilakukan pengevaporasian menggunakan 

evaporator pada suhu 40oC selama 2 jam untuk 

menghasilkan ekstrak kental akar ilalang. 

4. Tahap Pengujian 
a. Persiapan Media Uji 

 Persiapan media uji dilakukan dengan cara 

pengambilan 1 ml bakteri yang sudah di subkultur 

(108-109 CFU/g), kemudian dimasukkan ke dalam 99 

ml media Trypticase Soy Agar (TSA). Setelah itu, 

dilakukan penuangan sebanyak 20 ml ke dalam cawan 

petri (Handayani, 2010). 

5. Uji Aktivitas Antimikroba 

Uji aktivitas antimikroba yang akan 

dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan 

metode difusi sumuran. Aktivitas antimikroba dari 

sampel dapat dilaporkan sebagai diameter (mm) dari 

zona bening. 

1. Disiapkan media uji atau media Trypticase Soy 

Agar (TSA) yang terinokulasi bakteri sebanyak 20 

ml di dalam cawan petri yang sudah memadat. 

2. Digunakan metode difusi cakram menggunakan 

paper disk berdiameter 6 mm, lalu ditetesi 

sebanyak 0,05 µl ekstrak akar ilalang diatas 

permukaan paper disk. 

3. Kemudiaan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 

37 oC dalam suasana anaerob. 

4. Setelah 24 jam inkubasi, zona hambat  akan 

terbentuk lalu dilakukan pengukuran 

menggunakan jangan sorong dengan ketelitian 

0,01 mm. 

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan satu faktor sebagai berikut: 

Konsentrasi Ekstrak Akar Ilalang (I) terdiri dari 6 aras: 

I0 : Konsentrasi ekstrak akar ilalang 0 % (kontrol) 

I1 : Konsentrasi ekstrak akar ilalang 5 % 

I2 : Konsentrasi ekstrak akar ilalang 7,5 % 

I3 : Konsentrasi ekstrak akar ilalang 10 % % 

I4 : Konsentrasi ekstrak akar ilalang 12,5 % 

I5 : Konsentrasi ekstrak akar ilalang 15 % 

Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 

kali ulangan sehingga diperoleh 18 unit sampel. Data 

hasil pengamatan dianalisis dengan analisis 

keragaman (analysis of variance) pada taraf 5% 

menggunakan software Co-Stat. Data yang berbeda 



 

 
 

nyata diuji lanjut menggunakan Uji Beda Nyata Jujur 

(BNJ) pada taraf nyata yang sama (Hanafiah, 2002). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Karakteristik Morfologi Koloni Secara Visual 

a. Media Eoshin Methylene Blue Agar (EMBA) 

Hasil identifikasi sifat koloni isolat E. coli yang 

diisolasi dari tahu menghasilkan karakteristik koloni 

berbentuk bulat, dengan permukaan halus, elevasi 

yang cembung, berwarna hijau metalik dengan aspek 

koloni mengkilat pada permukaan media Eosin 

Methylene Blue (EMB) Agar. Menurut pernyataan Atlas 

(1993), bahwa karakteristik E. coli yang tumbuh pada 

media EMB agar, biasanya berwarna merah metalik 

atau hijau metalik, berbentuk bulat, memiliki 

permukaan yang halus dan elevasi yang cembung 

serta aspek koloni yang mengkilat. Berbeda dengan 

Salmonella dan Proteus jika tumbuh pada media ini 

akan menampakkan koloni yang berwarna merah 

muda tanpa disertai karakteristik metalik pada 

permukaan koloninya. 

 

b. Pewarnaan Gram  

Hasil pengamatan dengan pengecatan gram dibawah 

mikroskop dengan perbesaran 40x10 yang mencakup 

pengamatan bentuk, warna, dan kelompok bakteri. 

Dilakukan dengan mengambil isolat E. coli sebanyak 

satu ose dan digoreskan ke media preparat. Pengujian 

ini bertujuan untuk memperoleh hasil positif yang 

dihasilkan dari isolat koloni E. coli. Karakteristik yang 

dihasilkan pada pengamatan pewarnaan Gram yang 

positif mengandung koloni E. coli adalah berbentuk 

batang pendek atau basil, berwarna merah muda, dan 

tergolong kelompok bakteri Gram negative. 

 

         Hasil analisis keragaman menunjukkan bahwa 

perlakuan penambahan konsentrasi ekstrak akar 

ilalang (Imperata cylindrical L.) memberikan pengaruh 

yang berbeda nyata terhadap diameter zona hambat 

pertumbuhan E. coli. Berdasarkan hasil tersebut maka 

dilakukan uji lanjut BNJ terhadap masing-masing 

perlakuan yang digunakan dengan hasil menunjukkan 

bahwa perlakuan tanpa penambahan ekstrak akar 

ilalang berbeda nyata terhadap diameter zona hambat 

pertumbuhan E. coli dengan perlakuan konsentrasi 

5%, 7,5%, 10%, 12, %, dan 15% ekstrak akar 

ilalang. Begitu juga dengan penambahan konsetrasi 

5%, ekstrak akar ilalang berbeda nyata dengan 

konsentrasi 7,5%, 10%, 12,5%, dan 15%. Sedangkan 

pada penambahan konsentrasi 7,5% ekstrak akar 

ilalang berbeda nyata dengan konsentrasi 12,5% dan 

15%, tetapi memiliki pengaruh yang tidak berbeda 

nyata pada konsentrasi 10% ekstrak akar ilalang. 

Klasifikasi penghambatan yang dihasilkan memiliki 

kriteria daya hambat lemah pada perlakuan tanpa 

ekstrak akar ilalang dan kriteria daya hambat cukup 

dan kuat pada perlakuan dengan penambahan ekstrak 

akar ilalang. 

 

Isolasi bakteri E. coli dari tahu yang disimpan 

pada suhu ruang selama 2 hari dilakukan untuk 

mengetahui adanya bakteri penyebab kerusakan. 

Penampakan kondisi tahu yang dihasilkan yaitu 

permukaannya berlendir, warna putih kekuningan, 

dan tekstur menjadi lunak (Gambar 1). Menurut 

Fredickson (2011) penyimpanan pada suhu ruang 



 

 
 

(15°C) hanya dapat mempertahankan kesegaran tahu 

1-2 hari. Secara organoleptik, tanda-tanda yang dapat 

digunakan untuk mengetahui telah terjadinya 

kerusakan tahu antara lain adalah permukaan tahu 

berlendir, tekstur menjadi lunak, kekompakkan 

berkurang, warna dan penampakan tidak cerah, dan 

kadang-kadang berjamur pada permukaannya. Hal ini 

dapat disebabkan karena adanya pertumbuhan 

bakteri pada tahu. Menurut SNI (1998) pada tahu 

untuk cemaran mikroba yang tumbuh adalah  bakteri 

E. coli dan Salmonella. Isolasi bakteri E. coli dilakukan 

dengan menggunakan metode gores pada media 

pertumbuhan E. coli, yang bertujuan untuk 

mengetahui hasil positif adanya kandungan bakteri E. 

coli pada tahu. Metode gores bertujuan untuk 

mengisolasi koloni biakkan sehingga diperoleh 

biakkan murni secara lebih spesifik. Menurut Pelczar, 

1988 dalam Septriana (2009) prinsip kerja metode 

gores adalah menggoreskan koloni mikroba pada 

cawan agar sehingga didapatkan koloni terpisah dan 

biakan murni. Biakan murni tersebut merupakan 

biakan yang berasal dari satu jenis mikroba saja atau 

berasal dari perbanyakan satu sel mikroba dan 

ditandai dengan adanya koloni terpisah yang seragam 

baik dari warna, konsistensi, maupun bentuknya.  

Berdasarkan hasil pengamatan pada Gambar 13. 

yang menunjukkan karakteristik morfologi koloni E. 

coli yang diisolasi dari tahu yaitu berbentuk bulat, 

berwarna hijau metalik, permukaan halus, elevasi 

cembung, dan aspek koloni yang mengkilat. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan Atlas (1993) bahwa 

karakteristik morfologi E. coli yang ditumbuhkan pada 

media EMB agar yaitu berbentuk bulat, berwarna 

hijau metalik dengan aspek kolon mengkilat, dengan 

permukaan yang halus dan elevasi yang cembung. 

Menurut Putri (2015) dalam Agustin (2018) 

menyatakan bahwa EMB agar memiliki kandungan 

metilen biru dimana zat tersebut dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri Gram positif sehingga yang 

tumbuh hanya bakteri Gram negatif. Selain itu, EMB 

agar memiliki kondisi yang asam sehingga hal ini 

membuat kompleks dan menimbulkan warna hijau 

kilap pada E.coli. 

 

 

Identifikasi isolat murni E. coli dilanjutkan dengan 

pengujian pewarnaan gram. Pewarnaan Gram 

terhadap bakteri E. coli menunjukkan bahwa bakteri 

berbatang pendek dan berwarna merah setelah 

proses perwarnaan. Menurut Jawetz (1996) 

mengatakan bahwa E. coli merupakan bakteri Gram 

negatif berbentuk batang pendek dan bersifat 

anaerob fakultatif, dan membentuk koloni yang 

bundar. Koloni E. coli memiliki kandungan lipid 

dengan lapisan peptidoglikan yang tebal pada dinding 

sel bakteri. Pengujian pewarnaan Gram pada bakteri 

yang bersifat Gram negatif menghasilkan kehilangan 

warna sehingga sel-selnya menyerap pewarna 

tandingan. Menurut Prasetyo (2009) Bakteri Gram 

negatif merupakan bakteri yang hanya memilik sedikit 

lapisan peptidoglikan dan tidak mengandung asam 

pada dinding selnya namun mengandung sejumlah 

polisakarida dan lebih rentan terhadap kerusakan 

mekanik dan kimia. 



 

 
 

 

Perlakuan dengan konsentrasi ekstrak akar 

ilalang 0% tidak terdapat zona hambat, hal ini 

menunjukkan bahwa tidak ada aktivitas 

penghambatan yang terjadi karena tidak terdapatnya 

kandungan ekstrak akar ilalang, sedangkan pada 

ekstrak akar ilalang dengan konsetrasi 5%, 7,5%, 

10%, 12,5%, dan 15% menghasilkan diameter zona 

hambat yang semakin tinggi karena pengaruh adanya 

penambahan ekstrak akar ilalang yang digunakan. 

Perlakuan konsentrasi ekstrak akar ilalang 5% 

memiliki rata-rata dimeter sebesar 3,33 mm dengan 

interpretasi hasil berkriteria daya hambat lemah. 

Rata-rata diameter zona hambat pada perlakuan 

7,5% konsentrasi ekstrak akar ilalang adalah sebesar 

5,26 mm dengan kriteria daya hambat 

cukup/medium. Pada perlakuan 10% memiliki rata-

rata diameter zona hambat sebesar 6,16 mm dengan 

kriteria daya hambat cukup/medium. Sedangkan pada 

perlakuan 12,5% memiliki rata-rata diameter zona 

hambat sebesar 7,96 mm dengan kriteria daya 

hambat cukup/medium, serta pada perlakuan 15% 

konsentrasi ekstrak akar ilalang memiliki rata-rata 

diameter zona hambat sebesar 15,15 mm dengan 

kriteria daya hambat kuat.  

Berdasarkan hasil uji fitokimia yang dilakukan 

diperoleh hasil positif adanya kandungan senyawa 

flavonoid dan saponin terbanyak yang terdapat dalam 

kandungan ekstrak akar ilalang. Senyawa flavonoid 

mengandung kandungan fenol yang berperan sebagai 

antimikroba. Flavonoid dapat menghambat 

metabolism energy dengan cara menghambat 

penggunaan oksigen oleh bakteri. Menurut Elfidasari 

(2011) E. coli memiliki karakteristik bakteri yang 

tergolong aerob. Mekanisme antibakteri senyawa fenol 

dalam membunuh mikroorganisme yaitu dengan 

mendenaturasi protein sel. Ikatan hidrogen yang 

terbentuk antara fenol dan protein mengakibatkan 

struktur protein menjadi rusak. Ikatan hidrogen 

tersebut akan mempengaruhi permeabilitas dinding 

sel dan membran sitoplasma sebab keduanya 

tersusun atas protein. Permeabilitas dinding sel dan 

membran sitoplasma yang terganggu dapat 

menyebabkan ketidakseimbangan makromolekul dan 

ion dalam sel sehingga sel menjadi lisis. Seniwaty 

(2009) juga melaporkan bahwa akar alang-alang 

mengandung alkaloid, flavonoid, saponin dan 

triterpenoid. Hal ini juga didukung oleh pendapat 

Ningtyas (2010) yang menyatakan bahwa senyawa 

yang bersifat polar sukar untuk melalui dinding sel 

Gram negatif karena kandungan dinding sel bakteri 

Gram negatif terdiri atas kandungan lipid yang lebih 

banyak daripada sel bakteri Gram positif yang 

kandungan dinding selnya adalah peptidoglikan. 

Senyawa fenol mampu memutuskan ikatan silang 

peptidoglikan dalam usahanya menerobos dinding sel. 

Setelah menerobos dinding sel, senyawa fenol akan 

menyebabkan kebocoran nutrient sel dengan cara 

merusak ikatan hidrofobik komponen membran sel 

(seperti protein dan fosfolipida) serta larutnya 

komponen-komponen yang berikatan secara 

hidrofobik yang berakibat meningkatnya permeabilitas 

membran. Terjadinya kerusakan pada membran sel 

mengakibatkan terhambatnya aktivitas dan biosintesis 

enzim-enzim spesifik yang diperlukan dalam reaksi 

metabolisme (Prindle, 1983; Lingga, 2015). 

Mekanisme antimikroba senyawa fenolik adalah 

mengganggu kerja dalam membran sitoplasma 

mikroba, termasuk diantaranya adalah mengganggu 

transport aktif dan kekuatan proton (Nuraini, 2007). 

Berdasarkan Tabel 8 tentang klasifikasi respon 

hambatan pertumbuhan bakteri E.coli mengunakan 



 

 
 

ekstrak akar ilalang memberikan pengaruh antibakteri 

yang cukup efektif, karena dengan konsentrasi ekstrak 

akar ilalang yang semakin meningkat memberikan 

respon hambatan pertumbuhan yang kuat. Namun 

untuk hasil konsetrasi yang semakin rendah 

memberikan hasil yang kurang efektif atau daya 

hambat lemah. Berdasarkan pernyataan Mulyadi 

(2013) dengan menggunakan ekstrak akar ilalang, 

semakin tinggi penambahan konsentrasi maka 

semakin tinggi pula hasil zona penghambatan yang 

diperoleh. Menurut Ningtyas (2010),  semakin besar 

diameter zona hambat maka semakin besar aktivitas 

antibakterinya. Jenie dan Kuswanto (1994) 

menyatakan bahwa keefektifan suatu zat antibakteri 

dalam menghambat pertumbuhan tergantung pada 

sifat, bakteri uji, dan lama kontaknya. Pegujian zona 

hambat menggunakan metode difusi cakram pada 

media gores yang sudah padat dan diinokulasi dengan 

bakteri E. coli. Kemudian paperdisk diinjeksikan 

dengan ekstrak herbal yang diuji, dilakukan inkubasi, 

pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada 

tidaknya daerah hambatan (Kusmayati, 2007). 

Aktivitas antimikroba dibagi menjadi 2 macam 

yaitu aktivitas bakteriostatik yang menghambat 

pertumbuhan tetapi tidak membunuh patogen dan 

aktivitas bakterisidal yang dapat membunuh patogen 

dan kisaran luas (Brooks, Butel dan Morse., 2005). 

Selain itu, antimikroba juga digolongkan menjadi dua 

yaitu antimikroba sintetis dan antimikroba alami. 

Antimikroba sintetis berasal dari hasil sintetis secara 

kimia sedangkan antimikroba alami berasal dari 

tanaman, hewan maupun mikroorganisme (Rahman, 

2007). Ekstrak akar ilalang tergolong dalam 

antimikroba alami karena dihasilkan dari bahan alami 

yang berasal dari tanaman. Sedangkan untuk aktivitas 

antimikroba yang dihasilkan pada ekstrak akar ilalang, 

aktivitas antimikrobanya mampu menghambat 

pertumbuhan tetapi tidak membunuh bakteri yang 

tumbuh sehingga dapat dikatakan antimikroba ekstrak 

akar ilalang memilik aktivitas bakteriostatik.  

Berikut adalah gambar hasil pengamatan zona 

hambat pertumbuhan Escherichia coli dengan 

menggunakan ekstrak akar ilalang dalam berbagai 

konsentrasi. 

 

Hal ini sesuai dengan pengujian daya hambat 

yang dilakukan Mulyadi (2013) menggunakan estrak 

akar ilalang dalam etanol pada tingkat konsentrasi 

6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 20% dan 30 %. Pada uji 

daya hambat pertumbuhan bakteri E.coli diperoleh 

hasil diameter zona hambat tertinggi sebesar 3,6 mm 

pada tingkat konsetrasi 30%, dimana Mulyadi (2013) 

mengatakan juga semakin tinggi konsentrasi ekstrak 

akar ilalang menyebabkan semakin tinggi hasil 

diameter zona hambat yang dihasilkan. Menurut 

Davies (1998); Mulyadi (2013) menyatakan bahwa, 

bakteri Gram negatif yang bekerja dengan senyawa 

yang memiliki kandungan polar tidak langsung 

berikatan dengan peptodoglikan namun harus 

merusak auter membran terlebih dahulu.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian hasil pengamatan dan 

pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Isolat yang diisolasi dari tahu merupakan koloni 

E. coli dengan karakteristik morfologi secara 

visual dan pewarnaan Gram yang sama dengan 

pustaka acuan. 



 

 
 

2. Perlakuan konsentrasi ekstrak akar ilalang 

memberikan pengaruh yang berbeda nyata 

terhadap pertumbuhan E. coli dimana semakin 

tinggi konsentrasi ekstrak akar ilalang, diameter 

zona hambat E. coli semakin tinggi. 

3. Perlakuan konsentrasi ekstrak akar ilalang 15% 

merupakan perlakuan terbaik yang mampu 

menghambat pertumbuhan E. coli dengan total 

sebesar 15,15 mm dengan kriteria penghambatan 

kuat. 

1.1. Saran 

Terbatas pada cakupan penelitian ini, maka 

dapat dikemukakan saran sebagai berikut : 

1. Perlu dilakukan pengamatan tentang keamanan 

pangan penggunaan pelarut etil asetat dalam 

pembuatan ekstrak akar ilalang pada 

pengaplikasian secara in vivo dalam 

memperpanjang masa simpan tahu.  

2. Perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh 

esktrak akar ilalang terhadap pertumbuhan 

bakteri lain yang menyebabkan kerusakan pada 

tahu. 
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