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INTISARI 
Kulit Daun Lidah Buaya merupakan salah satu tanaman simplisia yang mengandung 

senyawa tanin dan saponin. Pseudomonas aeruginosa merupakan salah satu bakteri yang dapat 
menyebabkan luka bernanah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji aktivitas antibakteri akstrak 
kulit daun lidah buaya terhadap pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa secara difusi. 

Ekstrak kulit daun lidah buaya diperoleh melalui secara metode maserasi menggunakan 
pelarut etanol 70%. Ekstrak kulit daun dibuat dalam berbagai konsentrasi (100%, 75%, 50%, 25%). 
Uji aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi untuk mengetahui diameter zona radikal 
terhadap Pseudomonas aeruginosa. 

Uji tanin dan saponin pada ekstrak kulit daun lidah buaya menunjukan hasil positif sebagai 
antibakteri. Hasil penelitian potensi antibakteri ekstrak kulit daun lidah buaya terhadap bakteri 
Pseudomonas aeruginosa membentuk rata-rata diameter zona hambatan pada konsentrasi 25% 
adalah 9,3 mm, konsentrasi 50% adalah 10,6 mm, konsentrasi 75% adalah 12,3 mm dan 
konsentrasi 100% adalah 14,6 mm. Berdasarkan analisa statistika konsentrasi yang paling baik 
adalah 100%. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa ekstrak kulit daun lidah buaya 
mempunyai potensi antibakteri terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. 

 
Kata Kunci: maserasi, ekstrak etanolik kulit daun lidah buaya, antibakteri, 
Pseudomonas aeruginosa. 

ABSTRACT 
Aloe Vera is one of simplisia plant that contain tannin and saponin. Pseudomonas 

aeruginosa is a bacteria that can cause ulcers. This research aim to test the antibacterial activity of 
aloe vera leaves skin extract the growth of Pseudomonas aeruginosa by diffusion. 

Aloe vera leaves skin extract are obtained through maceration method using ethanol 70%. 
Leather leaf extract prepared in various concentrations (100%, 75%, 50%, 25%). Antibacterial 
activity test performed by diffusion method to determine the radicals zone diameter against 
Pseudomonas aeruginosa. 

Tannin and saponin test of aloe vera leaves skin extract showed positive results as an 
antibacterial. Results of the research potential of antibacterial skin aloe leaf extract against 
Pseudomonas aeruginosa bacteria are form an average diameter zone of inhibition at a 
concentration of 25% is 10 mm, at a concentration of 50% is 11 mm, at a concentration of 75% is 
12.3 mm and at a concentration of 100 mm. Based on 14.6% is statistical analysis of the most well 
concentration was 100%. Based on the test results showed that the leaf extract of aloe vera skin 
has antibacterial potency against Pseudomonas aeruginosa. 

 
Keywords: maceration, ethanolic extract from aloe vera leave skin, antibacterial, 
Pseudomonas aeruginos 
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I. PENDAHULUAN 
Zaman dahulu pengobatan herbal banyak digunakan oleh orang-

orang yang mempunyai masalah kesehatan. Tanaman lidah buaya 
(Aloe vera) merupakan tanaman yang dapat digunakan untuk 
pengobatan herbal. Kelebihan pengobatan herbal adalah bahannya 
yang berasal dari alam dan efek sampingnya tidak berbahaya bagi 
tubuh. Sedangkan pengobatan secara kimia mempunyai efek 
samping seperti alergi (Prasetyowati, 2014). 

Lidah buaya (Aloe vera) merupakan tanaman yang daunnya 
tunggal, berwarna hijau, berdaging tebal, berisi lendir, bergetah 
kuning kehijauan, tepi daun bergerigi, berduri kecil dan kaku (Syukur 
dan Hermani, 2003). Kandungan zat aktif lidah buaya yang sudah 
teridentifikasi antara lain saponin, sterol, acemannan dan antrakuinon 
(Ariyanti dkk, 2012). 

Spesies Pseudomonas aeruginosa bersifat oportunis patogen, 
dapat menyebabkan infeksi pada individu dengan ketahanan tubuh 
yang menurun. Infeksi oleh Pseudomonas aeruginosa terjadi pada 
orang yang mempunyai ketahanan tubuh yang menurun, yaitu 
penderita luka bakar, orang yang sakit berat atau dengan penyakit 
metabolik atau mereka yang sebelumnya memakai atau 
mempergunakan alat-alat bantu kedokteran (Syahrurachman dkk, 
1994). 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui 
potensi antibakteri ekstrak etanolik kulit daun lidah buaya (Aloe vera) 
terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. Mengetahui konsentrasi 
ekstrak kulit daun lidah buaya yang paling berpengaruh menghambat 
pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau 
masukan alternatif kepada masyarakat tentang  pengobatan penyakit 
yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa dengan 
menggunakan ekstrak kulit daun lidah buaya (Aloe vera). 

ekstrak etanolik kulit daun lidah buaya mempunyai aktivitas 
antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa. 
Kandungan senyawa aktif diantaranya adalah tanin dan saponin. 
Diameter zona hambatan radikal ekstrak etanolik kulit daun lidah 
buaya terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa dari keempat 
konsentrasi menunjukkan beda nyata. 

 
II. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Daun Lidah Buaya (Aloe vera) 
Kingdom : Plantae   
Division : Magnoliophyta 
Class  : Liliopsida 
Ordo  : Liliales 
Family  : Aspholdelaceae 
Genus  : Aloe  
Species : Aloe vera (Murtie, 2013). 

2. Simplisia 
Simplisia merupakan bahan obat yang masih alami dan 

belum mengalami perubahan bentuk atau umumnya berupa 
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bahan yang telah dikeringkan. Simplisia dibagi berdasarkan 3 
golongan, yaitu simplisia nabati, simplisia hewani dan simplisia 
pelican/mineral (Gunawan dan Mulyani, 2004). 

3. Pengeringan simplisia  
Pengeringan simplisia bertujuan untuk mendapatkan 

simplisia yang tidak mudah rusak dan dapat disimpan dalam 
waktu yang lama. Pengeringan simplisia digunakan untuk 
mengurangi kadar air dan menghentikan reaksi enzimatik akan 
mencegah penurunan mutu dan kerusakan simplisia. Cara 
pengeringan simplisia dibagi menjadi 2 macam yaitu pengeringan 
alamiah dengan menggunakan panas matahari langsung atau 
dengan diangin-anginkan tidak dengan sinar matahari langsung 
(Gunawan dan Mulyani, 2004). 

4. Ekstraksi 
Ekstraksi merupakan cara untuk mendapat sari pekat 

tumbuh-tumbuhan atau hewan yang diperoleh dengan cara 
melepaskan zat aktif dari masing-masing bahan alami, 
menggunakan pelarut yang cocok dengan menguapkan semua 
atau hampir semua dari pelarutnya dan sisa endapan atau serbuk 
diatur untuk ditetapkan standarnya (Ansel, 1989). 

5. Metode Ekstraksi Maserasi 
Metode Maserasi merupakan metode ekstraksi yang paling 

sederhana dan mudah dilakukan. Bahan simplisia yang digunakan 
dihaluskan berupa serbuk kasar dan dijadikan satu dengan bahan 
pengekstraksi sesuai dengan persyaratan farmakope. Rendaman 
tersebut disimpan terlindung dari cahaya langsung untuk 
mencegah reaksi yang dikatalis cahaya atau perubahan warna 
dan kemudian dihomogenkan kembali. Waktu untuk maserasi 5 
hari sudah cukup untuk memungkinkan berlangsungnya proses 
yang menjadi dasar dari cara ini. Setelah selesai waktu maserasi, 
artinya keseimbangan antara bahan yang diekstraksi pada bagian 
dalam sel dengan yang masuk kedalam cairan, telah sempurna 
(Anonim, 1986). 

6. Pelarut 
Etanol dapat melarutkan alkaloida basa, minyak menguap, 

glikosida, kurkumin, kurmarin, antrakinon, flavonoid, steroid, 
klorofil lemak, malam, tanin, dan saponin. Saponin hanya sedikit 
larut, sehingga zat pengganggu yang ikut larut jumlahnya sedikit. 
Untuk meningkatkan penyaringan biasanya digunakan campuran 
antara air dengan etanol. Perbandingan antara jumlah etanol dan 
air tergantung pada bahan yang disaring. Etanol dipertimbangkan 
sebagai penyaring karena lebih selektif, kapang dan bakteri sulit 
tumbuh dalam etanol 20%, tidak beracun, netral, absorbansinya 
baik, etanol dapat bercampur dengan air pada semua 
perbandingan, panas yang diperlukan untuk pemekatan lebih 
sedikit (Anonim, 1986). 

 
 
 
 



4 
 

 
 

7. Pseudomonas aeruginosa 
Kingdom : Prokaryota 
Division : Protophyta 
Subdivisi : Schinomycetae 
Class  : Schinomycetes 
Ordo  : Pseudomonadales 
Family  : Pseudomonadaceae 
Genus  : Pseudomonas 
Species : Pseudomonas aeruginosa (Radji, 2010). 

Bakteri Pseudomonas aeruginosa merupakan bakteri 
Gram-negatif, mempunyai flagel tunggal yang bersifat polar atau 
terkadang terdiri atas 2-3 flagel, dan mempunyai ukuran 0,5-1 µm 
x 3-4 µm. Apabila ditumbuhkan pada perbenihan tanpa sukrosa, 
bakteri ini dapat memproduksi lapisan lendir polisakarida 
ekstraseluler. Galur yang diisolasi dari bahan klinik sering kali 
mempunyai pili yang berperan penting dalam pelekatan pada 
permukaan sel dan resistensi bakteri terhadap fagositosis (Radji, 
2010). 

8. Media 
Media pembenihan adalah media nutrisi yang disiapkan 

untuk menumbuhkan bakteri di dalam skala laboratorium. 
Beberapa bakteri dapat tumbuh dengan baik pada setiap media 
perbenihan, sedangkan yang lain membutuhkan media khusus. 
Media pembenihan harus dapat menyediakan energi yang 
dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri. Media harus mengandung 
sumber karbon, nitrogen, sulfur, fosfor dan faktor pertumbuhan 
organik (Radji, 2010). 

9. Sterilisasi 

Sterilisasi merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk 
memusnahkan mikroorganisme. Pemanasan merupakan salah 
satu cara yang paling umum digunakan dalam membunuh 
mikroorganisme beserta sporanya. Selain itu, bahan-bahan kimia 
tertentu juga dapat digunakan sebagai disinfektan. Beberapa 
faktor yang mempengaruhi efektifitas prosedur pemusnahan 
mikroorganisme adalah: konsentrasi senyawa antimikroba, 
pengaruh lingkungan atau keberadaan zat-zat organik yang dapat 
menghambat antimikroba kimiawi, sifat-sifat mikroba kimiawi, sifat-
sifat mikroba dan daya tahan terhadap efektifitas prosedur 
pemusnahan (Radji, 2010). 

10. Antibakteri 
Bahan antibakteri diartikan sebagai bahan yang 

mengganggu pertumbuhan dan metabolisme bakteri, sehingga 
bahan tersebut dapat menghambat pertumbuhan atau bahkan 
membunuh bakteri. Cara kerja bahan antibakteri antara lain 
dengan merusak dinding sel, merubah permeabilitas sel, merubah 
molekul protein dan asam nukleat, menghambat kerja enzim, serta 
menghambat sintesis asam nukleat dan protein (Prasetyowati, 
2014). 
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11. Pengujian Aktivitas Antibakteri 

Pengujian aktivitas antibakteri ini diukur berdasarkan 
respon pertumbuhan populasi mikroorganisme terhadap agen 
antimikroba. 
Terdapat bermacam-macam metode difusi uji antimikroba antara 
lain : 
a. Cara Kirby Bauer 

Kapas lidi steril dimasukkan ke dalam tabung yang berisi 
suspensi bakteri, kemudian kapas lidi steril tersebut 
digoreskan merata pada media Mueller Hinton Agar diamkan 
selama 5 menit. Kertas cakram diletakkan diatas media MHA 
yang telah mengandung bakteri uji, inkubasi pada suhu 37oC 
selama 24 jam. Diameter daerah hambat diamati dan dihitung 
menggunakan penggaris atau jangka sorong, kemudian 
dibanding dengan tabel sensitivitas antibiotik. 

b. Cara Sumuran 
Kapas lidi steri dicelupkan kedalam suspensi bakteri lalu 

ditekan tekan pada dinding tabung hingga kapas tidak terlalu 
basah, kemudian dioleskan pada permukaan media MHA 
hingga rata. Media pengujian diteteskan larutan uji sebanyak 
50 µl menggunakan mikropipet, kemudian diinkubasi dalam 
incubator pada suhu 37oC selama 24 jam. Setelah itu diukur 
diameter daerah hambatan (zona jernih) disekitar lubang 
menggunakan penggaris. 

c. Cara Pour Plate  
Cara kerja pembenihan suspensi bakteri sama dengan 

cara sumuran dan cara Kirby bauer. Setelah dibuat suspensi 
dengan larutan BHI sampai konsentrasi standar, lalu diambil 
satu ose dan dimasukkan kedalam 4 ml agar 1,3% dengan 
temperature 50oC. Suspensi bakteri tersebut dibuat homogen 
dan dituang pada media MHA. Setelah itu letakkan kertas 
cakram, inkubasi 15-20 jam dengan suhu 37oC. Kemudian 
dibaca sesuai dengan standar masing-masing antibakteri. 

Metode difusi merupakan salah satu metode yang sering 
digunakan untuk antibakteri. Cakram kertas yang mengandung 
bahan tertentu diletakkan pada media padat yang telah 
dicampur dengan mikroba yang di uji, kemudian diinkubasi 
selama 24 jam. Area jernih disekitar cakram diamati untuk 
menunjukan ada tidaknya pertumbuhan mikroba 
(Prasetyowati, 2014). 

 
III. METODE PENELITIAN 

1. Bahan Sampel 
Sampel yang digunakan untuk penelitian adalah serbuk 

kulit daun lidah buaya (Aloe vera) yang dibuat ekstrak dengan 
metode maserasi. Sampel serbuk dari kulit daun lidah buaya (Aloe 
vera) diperoleh dari Balai Materia Medica di Batu, Jawa Timur. 

2. Tempat dan Waktu Penelitian 
Pembuatan ekstrak kulit daun lidah buaya (Aloe vera) 

dilaksanakan di Laboratorium Fitokimia, dan pengujian potensi 
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anti bakteri dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Universitas 
Setia Budi, Surakarta pada tanggal 17 Desember 2014 -1 Januari 
2015. 

3. Metode Penelitian 
Metode pengujian potensi antibakteri yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode difusi cara sumuran yaitu 
dengan melihat daerah hambatan disekitar sumuran. Pembuatan 
ekstrak etanolik kulit daun lidah buaya menggunakan meode 
maserasi. 

4. Prosedur Penelitian 
Identifikasi Kandungan Kimia Serbuk Kulit Daun Lidah Buaya  
a. Identifikasi Tanin 

  Simplisia ditambah 10 ml air panas kemudian dididihkan 
selama 15 menit dan saring. Filtrat yang diperoleh disebut 
larutan B ditambah pereaksi besi (III) klorida 1%. Reaksi positif 
ditunjukkan dengan terbentuknya warna merah violet 
(Robinson, 1995). 

b. Identifikasi Saponin 
  Simplisia dididihkan dengan 10 ml air dalam penangas air. 
Filtrat dikocok dan didiamkan selama 1-3 menit. Terbentuknya 
busa yang stabil berarti positif terdapat saponin (Anonim, 
1977). 

Pembuatan Ekstrak Etanolik Kulit Daun Lidah Buaya 
a. Serbuk kulit daun lidah buaya ditimbang sebanyak 200 

gram. 
b. Kemudian dipindahkan ke dalam botol gelap dan ditambah 

1500ml etanol dengan perbandingan 1:75 kemudian 
diaduk. 

c. Botol tersebut dilakukan penggojogan minimal 3X dalam 
sehari selama 5 hari. 

d. Hasil perendaman kemudian disaring dengan 
menggunakan kain flanel dan cairan ekstrak kemudian 
dievaporator sehingga didapatkan cairan yang pekat. 

e. Ekstrak pekat kemudian dimasukkan ke dalam wadah 
yang steril. 

Uji Bebas Etanol 
Ekstrak yang telah pekat diuji sudah bebas etanol atau 

belum dengan cara uji esterifikasi yaitu ekstrak ditambah asam 
asetat dan asam sulfat pekat kemudian dipanaskan. Uji positif 
bebas etanol jika tidak terbentuk bau ester yang khas dan etanol. 
Pembuatan Suspensi Bakteri 

Bakteri uji Pseudomonas aeruginosa dari biakan murni, 
diambil 1 ose steril dan ditanam dalam tabung yang berisi 10 ml 
medium Brain Heart Infusion (BHI) kemudian dihomogenkan. 
Bakteri tersebut distandarkan dengan standart Mc Farland 0,5. 
Hasil pengenceran digunakan untuk pengujian antibakteri 
Pseudomonas aeruginosa. 
Penanaman pada Muller Hinton Agar 
1. Media MHA dibuat enam lubang sumuran kemudian diatur 

pada permukaan lempeng agar tersebut menggunakan 
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boorproof dan diatur jarak antara sumuran pertama, kedua, 
ketiga, keempat, kelima dan keenam. 

2. Pengisian sumuran ekstrak kulit daun lidah buaya (Aloe vera) 
sebanyak 50 µl. Keempat sumuran diisi dengan ekstrak kulit 
daun lidah buaya (Aloe vera) yang sudah diencerkan dengan 
aquades steril dalam berbagai konsentrasi. Sumuran I diisi 
dengan ekstrak konsentrasi 100%, sumuran II diisi dengan 
ekstrak konsentrasi 75%, sumuran III diisi dengan ekstrak 
konsentrasi 50% dan pada sumuran ke IV diisi dengan ekstrak 
konsentrasi 25%. 

3. Media yang telah diisi dengan sampel ekstrak kulit daun lidah 
buaya (Aloe vera) tersebut, diinkubasi pada suhu 37ºC selama 
± 24 jam.  

4. Pengamatan hasil diukur diameter zona radikal serta diukur 
daerah hambatnya. 

Pembacaan Hasil 
 Pembacaan hasil dilakukan setelah inkubasi 24 jam pada 

suhu 37º C dengan melihat zona transparan (radikal) disekitar 
sumuran. 

 
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 
Hasil Identifikasi Organoleptis Daun Lidah Buaya 

NO Identifikasi Spesifik Hasil Penelitian 

1 Bentuk Serbuk 

2 Warna Cokelat 

3 Bau Langu 

4 Rasa - 

 

Hasil Identifikasi Kandungan Kimia Serbuk Kulit Daun Lidah 

Buaya 

Kandungan 
kimia 

Tes Hasil Pustaka Keterang
an 

Saponin  5 ml filtrat + 
air panas, 
didinginkan 
lalu dikocok 
kuat selama 
10 detik  

Terbentuk 
buih yang 
stabil + 1 
tetes HCl 
2N buih 
tidak 
hilang 

Terbentuk 
buih yang 
stabil + 1 
tetes HCl 2N 
buih tidak 
hilang 
(Anonim, 
1977) 

+ 

Tannin  10 ml filtrat + 
larutan FeCl3 
1%  

Terbentuk 
warna 
violet  

Terbentuk 
warna violet 
(Robinson, 
1995) 

+ 
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Hasil Uji Bebas Etanol 
Hasil tes bebas etanol berdasarkan pemeriksaan 

menunjukan bahwa ekstrak daun lidah buaya  (Aloe vera) sudah 
bebas dari pelarut etanol 70% yang ditunjukan dengan tidak 
adanya bau ester yang khas etanol. 

 
 Hasil Uji Antibakteri 
 

 Konsentrasi 
Ekstrak 

Kontrol 

25% 50% 75% 100% Ciprofloxacin   
( + ) 

Aquabidest   
( - ) 

Ulangan 1 (mm) 10 11 13 15 27 - 

Ulangan 2 (mm) 10 11 12 14 26 - 

Ulangan 3 (mm) 10 11 12 15 28 - 

Keterangan + + + + + - 

 
Keterangan: 
Positif (+)  :Terbentuk zona radikal (kontrol positif) 
Negatif (-)  :Tidak terbentuk zona radikal (kontrol positif) 
Kontrol positif  :antibiotik 
Kontrol negatif  :berisi larutan pengencer 

 

 
 

Keterangan : 
Kontrol +  : Ciprofloxacin 
Kontrol -  : Aquadest Steril 
Konsentrasi 25% : 1,25 gram konsentrasi ekstrak kulit daun 

lidah buaya + 3,75 gram aquabidest. 
Konsentrasi 50% : 2,50 gram konsentrasi ekstrak kulit daun 

lidah buaya + 2,50 gram aquabidest. 
Konsentrasi 75% : 3,75 gram konsentrasi ekstrak kulit daun 

lidah buaya + 1,25 gram aquabidest. 
Konsentrai 100% :5,00 gram konsentrasi ekstrak kulit daun 
lidah buaya     
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Hasil uji dengan metode difusi konsentrasi ekstrak kulit 
daun lidah buaya (Aloe vera) 25%, 50%, 75%, dan 100% sama-
sama memiliki aktivitas antibakteri yang memperlihatkan 
terdapatnya zona radikal dengan luas daerah hambatan rata-rata 
yakni pada konsentrasi 25% adalah 10 mm, konsentrasi 50% 
adalah 11 mm, konsentrasi 75% adalah 12,3 mm, dan konsentrasi 
100% adalah 14,6 mm. Dari data yang diatas menunjukkan 
ekstrak kulit daun lidah buaya (Aloe vera) memiliki aktivitas 
membunuh bakteri Pseudomonas aeruginosa 

2. Pembahasan  
Pengujian potensi antibakteri ekstrak etanolik kulit daun 

lidah buaya menggunakan metode difusi. Metode difusi untuk 
mengetahui seberapa besar diameter hambatan ekstrak etanolik 
kulit daun lidah buaya yang dapat membunuh bakteri. 
 Hasil uji dengan metode difusi konsentrasi ekstrak kulit 
daun lidah buaya 25%, 50%, 75%, 100% sama-sama memiliki 
aktivitas antibakteri yang memperlihatkan terdapatnya zona 
radikal dengan luas daerah hambatan rata-rata yakni pada 
konsentrasi 25% adalah 10 mm, konsentrasi 50% adalah 11 mm, 
konsentrasi 75% adalah 12,3 mm, dan konsentrasi 100% adalah 
14,6 mm. 

Ekstrak kulit daun lidah buaya mempunyai aktivitas 
antibakteri, hal ini didukung oleh sejumlah penelitian yang 
menunjukkan bahwa kulit daun lidah buaya mampu menghambat 
pertumbuhan Pseudomonas aeruginosa (Isabela, 2009). 

Hasil penelitian diatas terbukti bahwa kandungan kimia 
ekstrak kulit daun lidah buaya yaitu tanin dan saponin. Senyawa 
tanin dan saponin dapat membunuh dan menghambat 
pertumbuhan bakteri Pseudomonas aeruginosa. 
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ANOVA 

Zona 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1139.167 5 227.833 820.200 .000 

Within Groups 3.333 12 .278   

Total 1142.500 17    

 
Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji SNK 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang nyata pada 
pengujian aktivitas antibakteri. Hasil pengujian diperoleh nilai 
signifikan 0,00 < 0,05 sehingga terdapat perbedaan yang nyata 
antara kelompok konsentrasi, jadi daya hambat yang paling bagus 
pada konsentrasi 100%. Secara umum rata-rata diameter zona 
hambatan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan 
konsentrasi yang diberikan. 

 
V. Penutup  

1. Kesimpulan  
a. Ekstrak kulit daun lidah buaya (Aloe vera) mempunyai aktivitas 

antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri Pseudomonas 
aeruginosa. 

b. Diameter zona hambat (radikal) ekstrak kulit daun lidah buaya 
(Aloe vera) terhadap pertumbuhan bakteri Pseudomonas 
aeruginosa menunjukkan beda nyata dan konsentrasi yang 
paling baik adalah konsentrasi 100%. 

2. Saran  
a. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui 

khasiat lain dari kulit daun lidah buaya sebagai alternatif obat 
tradisional dalam menyembuhkan berbagai penyakit terutama 
yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa. 

b. Perlu dilakukan penelitian antibakteri ekstrak kulit daun lidah 
buaya terhadap bakteri-bakteri pathogen lainnya yang dapat 
menginfeksi manusia. 
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