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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tentang Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia L) 

2.1.1 Deskripsi 

 Herba merumpun dengan tinggi mencapai 50 cm. Batangnya tumbuh tegak 

atau merunduk, berumbi yang berbentuk kerucut dan warnanya merah. Daunnya 

ada dua macam, yaitu yang sempurna berbentuk pia dengan ujung runcing, 

sedangkan daun-daun lainnya berbentuk menyerupai batang. Bunga tunggal, 

berwarna putih, muncul di ketiak daun atas. Buahnya berbentuk jorong dengan 

bagian ujungnya berlekuk. Bila masak mereka menjadi tiga rongga yang berisi 

banyak biji. Bentuk bijinya bundar telur atau hampir bujur sangkar (Kitab 

Tumbuhan Obat, 2015). 

 

2.1.2 Klasifikasi 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Ordo  : Liliales 

Famili  : Liliace 

Genus  : Eleutherine 

Spesies : Eleutherine palmifolia L. Merr (Firdaus, 2014) 

 

Gambar 2. 1 Tanaman bawang Dayak ( Eleutherine palmifolia) 

(sumber :https//kaltim.tribunnews.com )
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2.1.3 Nama Daerah 

 Eleutherine palmifolia sendiri mempunyai beberapa nama daerah seperti 

Bawang Dayak (Palangkaraya, Samarinda), Bawang Hantu atau Kambe (Dayak), 

Bawang Sabrang, Babawangan beubreum, Bawang Siyem (Sunda), Brambang 

Sabrang, Luluwan sapi, Teki Sabrang (Jawa), dan Bawang Sayup (Melayu) (Kitab 

Tumbuhan Obat, 2015) 

 

2.1.4 Khasiat 

 E. palmifolia L sudah lama dimanfaatkan sebagai obat aneka penyakit, 

antara lain sembelit, sulit buang air kecil, radang usus, disentri, luka, bisul, muntah, 

hingga penyakit kuning. Beberapa penyakit berat seperti kanker payudara, diabetes 

melitus, hipertensi, dan hiperkolesterol dipercaya dapat diatas dengan E. palmifolia 

L. Namun, studi mengenai manfaatnya untuk kesehatan masih belum banyak 

dilakukan (The Miracle of Herbs, 2013 ) 

 

2.1.5 Kandungan Senyawa 

 E. palmifolia L mengandung berbagai senyawa aktif meliputi 

naphtoquinonens dan turunannya, seperti elecanacine, eleutherine, eleutherol, 

eleuthernone. Selain itu E. palmifolia L juga mengandung alkaloid, saponin, 

triterpenoid, steroid, glikosida, tanin, fenolik, dan flavanoid yang dimanfaatkan 

sebagai bahan baku obat-obatan (The Miracle of Herbs, 2013) 

 Menurut Prof. Dr. Sidik., Apt selaku guru besar emiritus Fakultas Farmasi 

Universitas Padjajaran, E. palmifolia L mengandung Alisin dimana bermanfaat 

untuk menurunkan tekanan darah dan menurunkan kekentalan darah. Selain itu E. 

palmifolia L juga mengandung antosianin dimana merupakan antioksidan yang 

menetralkan radikal bebas (The Miracle of Herbs, 2013). 

 Kandungan naphtoquinonens dalam E. palmifolia L juga dikenal sebagai 

antimikroba, antifungal, antivirial, dan antiparasitik. Selain itu naphtoquinonens 

memiliki bioavaibilitas sebagai antikanker dan antioksidan. Sebuah studi preklinis 

yang dilakukan oleh Sa’roni, dkk yang dipublikasikan pada Cermin Dunia 

Kedokteran tahun 1992 menyatakan bahwa bawang dayak memiliki efek 

antiinflamasi atau antiperadangan (The Miracle of Herbs, 2013). 
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 Menurut de Padua dkk dalam Plant Resources of South East Asia tahun 

1999, kandungan fenolik sederhana, tanin, quinines, dan antosianin dalam E. 

palmifolia L merupakan senyawa yang memiliki efek terhadap pengobatan kanker. 

Sebuah studi yang dilakukan oleh Vita Permanasari, mahasiswa Fakultas 

Kedokteran UGM menyatakan bahwa ekstrak E. palmifolia L memiliki 

kemampuan untuk menghambat perkembangan sel kanker darah manusia (The 

Miracle of Herbs, 2013). 

 Penelitian lain yang dilakukan oleh Arnida dkk dari Farmasi Universitas 

Lampung menjelaskan ekstrak E. palmifolia L dapat menurunkan kadar kalsium 

urin, meningkatkan volume air seni selama 24 jam (bersifat diuretik atau peluruh 

kencing) dan menurunkan pH air seni. Aktivitas diuretik pada E. palmifolia L bisa 

memudahkan penghancuran dan pengeluaran batu ginjal (The Miracle of Herbs, 

2013). 

 Hasil skrining Fitokimia dalam penelitian Aktivitas Antioksidan Ekstrak 

Etanol Dan Fraksi-Fraksi Umbi Eleutherine Palmifolia (L.) Merr Dengan Metode 

DPPH  memperlihatkan bahwa ekstrak dan fraksi-fraksi umbi bawang dayak 

memiliki keseragaman kandungan fitokimia, diantaranya : 

Tabel II. 1 Hasil Skrining fitokimia ekstrak etanol 96% dan fraksi-fraksinya 

Golongan 

senyawa 

Reagen Reaksi Ekstrak 

etanol 

96% 

Fraksi 

Etanol-

air 

Fraksi 

Etil 

asetat 

Fraksi 

n-

Heksana 

Flavonoid HCl + Mg Hijau 

sampai biru 

+ + + + 

Fenolik FeCl3 1% Hijau/biru + + + - 

Alkaloid Dragendroff 

dan Mayer 

Endapan 

merah dan 

endapan 

putih 

+ + + - 

Saponin Aquadest+HCl 

2N 

Buih + + - - 

Triterpenoid Lieberman-

Burchard 

Merah + -  + + 

Tanin NaCl 10% + 

garam gelatin 

Endapan - - - - 

Keterangan  :  + = Mengandung senyawa yang diuji ;  - = Tidak mengandung 

senyawa yang diuji 

(Sumber : JCPS Vol 1 No. 1, 2017) 
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2.1.6 Aktivitas Antibakteri pada Senyawa Metabolit Sekunder  

 E. palmifolia L dilaporkan mengandung berbagai senyawa aktif yang 

diduga memiliki aktivitas antimikroba, antifungal, antivirial, antiparasitik serta 

antioksidan. Senyawa-senyawa yang diduga memiliki aktivitas antibakteri 

diantaranya :  

a) Flavonoid 

Senyawa flavonoid adalah senyawa polifenol yang mempunyai 15 atom 

karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6 -C3 -C6 , yaitu dua cincin aromatik 

yang dihubungkan oleh 3 atom karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk 

cincin ketiga. Flavonoid terdapat dalam semua tumbuhan hijau sehingga dapat 

ditemukan pada setiap ekstrak tumbuhan (Markham, 1988). 

Penelitian farmakologi terhadap senyawa flavonoid menunjukkan bahwa 

beberapa senyawa golongan flavonoid memperlihatkan aktivitas seperti antifungi, 

diuretik, antihistamin, antihipertensi, insektisida, bakterisida, antivirus dan 

menghambat kerja enzim (Geissman, 1962). 

Mekanisme kerja flavonoid menghambat fungsi membrane sel adalah 

membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut sehingga 

dapat merusak membran sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya senyawa 

intraseluler (Nuria dkk, 2009). Flavonoid dapat menghambat metabolisme energi 

dengan cara menghambat penggunaan oksigen oleh bakteri. Flavonoid 

menghambat pada sitikrom C reduktase sehingga pembentukan metabolisme 

terhambat (Cushnie dkk, 2005). 

b) Alkaloid  

Alkaloid merupakan golongan senyawa organik yang banyak ditemuikan di 

alam. Hampir seluruh senyawa alkaloida berasal dari tumbuhan dan tersebar luas 

dalam berbagai jenis tumbuhan. Semua alkaloida mengandung paling sedikit satu 

atom nitrogen yang biasanya bersifat basa dan sebagian besar atom nitrogen ini 

merupakan bagian dari cincin heterosiklik (Lenny, 2006). 

Mekanisme kerja alkaloid sebagai antibakteri adalah dengan cara 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga lapisan 

dinding sel tidak terbentuk secara utuh, terganggunya sintesis peptidoglikan 

sehingga pembentukan sel tidak sempurna karena tidak mengandung peptidoglikan 
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dan dindingnya sel hanya meliputi membran sel. Minyak atsiri memiliki aktivitas 

sebagai antibakteri dengan mekanisme pengrusakan dinding sel bakteri (Cowan, 

1999). 

c) Terpenoid 

Terpenoid mampu berikatan dengan lemak dan karbohidrat yang akan 

menyebabkan permeabilitas dinding sel bakteri terganggu. Permeabilitas dinding 

sel dan membrane sitoplasma yang terganggu dapat meyebabkan 

ketidakseimbangan makromolekul dan ion dalam sel, sehingga sel menjadi lisis 

(Rachmawati dkk, 2011). 

d) Tanin 

Tanin memiliki aktifitas antibakteri yang berhubungan dengan 

kemampuannya untuk menginaktifkan adhesin sel mikroba juga menginaktifkan 

enzim, dan mengganggu transport protein pada pada lapisan dalam sel (Cowan, 

1994). Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah menghambat enzim 

reverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga sel bakteri tidak dapat 

terbentuk (Nuria et al., 2009). Tanin mempunyai target pada polipeptida dinding sel 

sehingga pembentukan dinding sel menjadi kurang sempurna. Hal ini menyebabkan 

sel bakteri menjadi lisis karena tekanan osmotik maupun fisik sehingga sel bakteri 

akan mati (Sari, 2011).  

e) Streroid 

Mekanisme steroid sebagai antibakteri berhubungan dengan membran lipid 

dan sensitivitas terhadap komponen steroid yang menyebabkan kebocoran pada 

liposom (Madduluri dkk, 2013). Steroid dapat berinteraksi dengan membran 

fosfolipid sel yang bersifat permeabel terhadap senyawa senyawa lipofilik sehingga 

menyebabkan integritas membran menurun serta morfologi membran sel berubah 

yang menyebabkan sel rapuh dan lisis (Ahmed, 2007) 

f) Fenol 

Fenol telah dipelajari secara ekstensif sebagai desinfektan yang mempunyai 

aktivitas antibakteri berspektrum luas terhadap bakteri Gram positif dan Gram 

negatif (Oliver et al., 2001). 

Golongan fenol mampu merusak membran sel, menginaktifkan enzim dan 

mendenaturasi protein sehingga dinding sel mengalami kerusakan karena 
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penurunan permeabilitas. Perubahan permeabilitas membran sitoplasma 

memungkinkan terganggunya transportasi ion-ion organik yang penting ke dalam 

sel sehingga berakibat terhambatnya pertumbuhan bahkan hingga kematian sel 

(Damayanti dan Suparjana, 2007).  

Dalam konsentrasi tinggi, kandungan fenol menembus dan mengganggu 

dinding sel bakteri dan mempresipitasi protein dalam sel bakteri. Dalam konsentrasi 

yang lebih rendah, fenol menginaktifkan sistem enzim penting dalam sel bakteri 

(Oliver et al., 2001). 

g) Saponin  

Mekanisme kerja saponin sebagai antibakteri yakni dengan menurunkan 

tegangan permukaan sehingga mengakibatkan naiknya permeabilitas atau 

kebocoran sel dan mengakibatkan senyawa intraseluler akan keluar (Nuria et al. 

2009). Saponin berdifusi melalui membran luar dan dinding sel yang rentan, lalu 

mengikat membran sitoplasma dan mengganggu dan mengurangi kestabilan itu. 

Hal ini menyebabkan sitoplasma bocor keluar dari sel yang mengakibatkan 

kematian sel. Agen antimikroba yang mengganggu membran sitoplasma bersifat 

bakterisida. (Cavalieri et al, 2005) 

 

2.2 Tinjauan Tentang Penyakit Diare 

2.2.1 Definisi Diare 

Diare adalah buang air besar (defekasi) dengan tinja berbentuk cair atau 

setengah cair (setengah padat), kandungan air tinja lebih banyak dari biasanya lebih 

dari 200 g atau 200 ml/24 jam. Definisi lain memakai kriteria frekuensi, yaitu buang 

air besar encer lebih dari 3 kali per hari. Buang air besar encer tersebut dapat/tanpa 

disertai lendir dan darah. Infeksi diare sering disertai gejala seperti mual, muntah, 

atau kram perut. Diare akut berlangsung selama ≤ 14 hari, sedangkan diare kronis 

berlangsung selama >30 hari (Practice Guidelines for the Management of Infectious 

Diarrhea, 2001).  

Di Indonesia berdasarkan data laporan Surveilan Terpadu Penyakit (STP) 

puskesmas dan rumah sakit (RS) secara keseluruhan angka insidens Diare selama 

kurun waktu lima tahun dari tahun 2002 sampai tahun 2006 cenderung berfluktuasi 

dari 6,7 per 1000 pada tahun 2002 menjadi 9,6 per 1000 pada tahun 2006 ( angka 
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insiden bervariasi antara 4,5- 25,7 per 1000). Dari Survei Kesehatan Rumah Tangga 

(SKRT) tahun 2001 penyakit diare menduduki urutan ke dua dari penyakit infeksi 

dengan angka morbiditas sebesar 4,0% dan mortalitas 3,8%. Dilaporkan pula bahwa 

penyakit Diare menempati urutan tertinggi penyebab kematian (9,4%) dari seluruh 

kematian bayi. Dari data riset kesehatan dasar (Riskesdas) Balitbangkes tahun 

2007, dilaporkan bahwa prevalensi Diare 9,0%, dan diantara 33 provinsi bervariasi 

antara 4,2% - 18,9% (Kemenkes RI, 2011). 

 

2.2.2 Klasifikasi Diare 

Menurut Departemen Kesehatan RI (2000), jenis diare dibagi menjadi 

empat yaitu:  

a) Diare akut, yaitu diare yang berlangsung kurang dari 14 hari (umumnya 

kurang dari 7 hari). Akibat diare akut adalah dehidrasi, sedangkan dehidrasi 

merupakan penyebab utama kematian bagi penderita diare.  

b) Disentri, yaitu diare yang disertai darah dalam tinjanya. Akibat disentri 

adalah anoreksia, penurunan berat badan dengan cepat, 

kemungkinanterjadinya komplikasi pada mukosa.  

c) Diare persisten, yaitu diare yang berlangsung lebih dari 14 hari secara terus 

menerus. Akibat diare persisten adalah penurunan berat badan dan 

gangguan metabolisme.  

d) Diare dengan masalah lain, yaitu anak yang menderita diare (diare akut dan 

diare persisten), mungkin juga disertai dengan penyakit lain, seperti demam, 

gangguan gizi atau penyakit lainnya. 

 

2.2.3 Penyebab Diare 

Penyebab diare dapat dibagi dalam beberapa faktor, yakni :  

a) Faktor Infeksi  

i. Infeksi enteral  

Infeksi enteral yaitu infeksi saluran pencernaan yang merupakan 

penyebab utama diare pada anak. Infeksi parenteral ini meliputi:  

• Infeksi bakteri: Vibrio, E.coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter, 

Yersinia, Aeromonas dan sebagainya.  
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• Infeksi virus: Enteroovirus (Virus ECHO, Coxsackie, Poliomyelitis), 

Adenovirus, Rotavirus, Astrovirus dan lain-lain.  

• Infestasi parasite : Cacing (Ascaris, Trichiuris, Oxyuris, Strongyloides), 

protozoa (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Trichomonas 

hominis), jamur (candida albicans).  

ii. Infeksi parenteral 

Infeksi parenteral yaitu infeksi dibagian tubuh lain diluar alat 

pencernaan, seperti Otitis Media akut (OMA), Tonsilofaringitis, 

Bronkopneumonia, Ensefalitis dan sebagainya. Keadaan ini terutama 

terdapat pada bayi dan anak berumur dibawah 2 tahun. 

b) Faktor Malabsorbsi 

i. Malabsorbsi karbohidrat: disakarida (intoleransi laktosa, maltose dan 

sukrosa), monosakarida (intoleransi glukosa, fruktosa dan galaktosa). 

Pada bayi dan anak yang terpenting dan tersering ialah intoleransi 

laktrosa. 

ii. Malabsorbsi lemak  

iii. Malabsorbsi protein  

c) Faktor makanan seperti makanan basi, beracun, alergi terhadap makanan. 

d) Faktor psikologis 

Seperti rasa takut dan cemas. Walaupun jarang dapat menimbulkan diare 

terutama pada anak yang lebih besar. 

e) Faktor Pendidikan  

Menurut penelitian, ditemukan bahwa kelompok ibu dengan status 

pendidikan SLTP ke atas mempunyai kemungkinan 1,25 kali memberikan cairan 

rehidrasi oral dengan baik pada balita dibanding dengan kelompok ibu dengan 

status pendidikan SD ke bawah. Diketahui juga bahwa pendidikan merupakan 

faktor yang berpengaruh terhadap morbiditas anak balita. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan orang tua, semakin baik tingkat kesehatan yang diperoleh si anak. 

f) Faktor pekerjaan  

Ayah dan ibu yang bekerja Pegawai negeri atau Swasta rata-rata 

mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan ayah dan ibu yang bekerja 

sebagai buruh atau petani. Jenis pekerjaan umumnya berkaitan dengan tingkat 
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pendidikan dan pendapatan. Tetapi ibu yang bekerja harus membiarkan anaknya 

diasuh oleh orang lain, sehingga mempunyai risiko lebih besar untuk terpapar 

dengan penyakit. 

g) Faktor umur balita  

Sebagian besar diare terjadi pada anak dibawah usia 2 tahun. Balita yang 

berumur 12-24 bulan mempunyai resiko terjadi diare 2,23 kali dibanding anak umur 

25-59 bulan. 

h) Faktor lingkungan  

Penyakit diare merupakan merupakan salah satu penyakit yang berbasisi 

lingkungan. Dua faktor yang dominan yaitu sarana air bersih dan pembuangan tinja. 

Kedua faktor ini akan berinteraksi bersama dengan perilaku manusia. Apabila 

faktor lingkungan tidak sehat karena tercemar kuman diare serta berakumulasi 

dengan perilaku manusia yang tidak sehat pula, yaitu melalui makanan dan 

minuman, maka dapat menimbulkan kejadian penyakit diare.  

i) Faktor Gizi  

Diare menyebabkan gizi kurang dan memperberat diarenya. Oleh karena itu, 

pengobatan dengan makanan baik merupakan komponen utama penyembuhan diare 

tersebut. Bayi dan balita yang gizinya kurang sebagian besar meninggal karena 

diare. Hal ini disebabkan karena dehidrasi dan malnutrisi (Suma.dkk, 2013). 

Penyebab utama diare di Indonesia adalah Shigella, Salmonela, 

Campylobacter jejuni, Escherichia coli, dan Entamoeba histolytica. Diare berat 

umumnya disebabkan oleh Shigella dysentery, kadang-kadang dapat juga 

disebabkan oleh Shigella flexneri, Salmonella dan Enteroinvasive E.coli ( EIEC) 

(Zein, Umar.dkk,  2004) 

 

2.2.4 Gejala Diare 

Diare akut infeksi diklasifikasikan secara klinis dan patofisiologis menjadi 

diare non inflamasi dan Diare inflamasi. Diare Inflamasi disebabkan invasi bakteri 

dan sitotoksin di kolon dengan manifestasi sindroma disentri dengan diare yang 

disertai lendir dan darah. Gejala klinis yang menyertai keluhan abdomen seperti 

mulas sampai nyeri seperti kolik, mual, muntah, demam, tenesmus, serta gejala dan 

tanda dehidrasi. Pada pemeriksaan tinja rutin secara makroskopis ditemukan lendir 
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dan/atau darah, serta mikroskopis didapati sel leukosit polimorfonuklear. Pada diare 

non inflamasi, diare disebabkan oleh enterotoksin yang mengakibatkan diare cair 

dengan volume yang besar tanpa lendir dan darah. Keluhan abdomen biasanya 

minimal atau tidak ada sama sekali, namun gejala dan tanda dehidrasi cepat timbul, 

terutama pada kasus yang tidak mendapat cairan pengganti. Pada pemeriksaan tinja 

secara rutin tidak ditemukan leukosit (Zein, Umar.dkk,  2004). 

 

2.3 Tinjauan Tentang Bakteri Escherichia coli 

2.3.1 Deskripsi 

Taksonomi E.coli adalah sebagai berikut : 

Kingdom  : Bacteria  

Filum  : Proterobacteria  

Kelas   : Gamma Proteobacteria  

Ordo   : Enterobacteriales  

Family  : Enterobacteriaceae  

Genus   : Escherichia  

Species  : Escherichia coli. (Hardjoeno, 2007) 

 

Gambar 2. 2 Bakteri Escherichia coli 

(sumber : www.biocote.com) 

 

Escherichia coli merupakan bakteri gram negatif yang umumnya berada 

pada saluran gastrointestinal manusia dan hewan. E. coli dapat menjadi patogen 

pada saluran usus manusia dan hewan yang menyebabkan infeksi pada saluran 

ekstraintentinal (Welch, 2006). E. coli merupakan penyebab utama diare atau 

Hemorrhagic colitis pada manusia. Hemorrhagic colitis kadang-kadang 

berkembang menjadi sindrom uremik hemolitik yang merupakan penyebab utama 

http://www.biocote.com/
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gagal ginjal akut pada anak-anak dan morbiditas dan mortalitas pada orang dewasa 

(The Center for Food Security and Public Health, 2016). 

 

2.3.2 Klasifikasi Bakteri E. coli 

Bakteri E. coli yang menyebabkan diare sangat sering ditemukan di seluruh 

dunia. Bakteri ini diklasifikasikan oleh ciri khas sifat – sifat virulensinya dan setiap 

golongan menimbulkan penyakit melalui mekanisme yang berbeda, antar lain:  

a) Enterotoksigenik E. coli (ETEC)  

Enterotoksigenik merupakan penyebab paling umum dari diare pada 

wisatawan (Travellers Diarrhea) dan diare pada bayi di negara berkembang. Ada 

dua macam eksotoksin yang dihasilkan dari E. coli yaitu: 

i. Limfotoksin dikeluarkan bawah kendali genetik plasmid.  

ii. Sitotoksin yang berada di bawah kendali kelompok plasmid heterogen. 

Strain yang menghasilkan kedua toksin tersebut menyebabkan diare yang 

lebih berat  

b) Enteroinvasif E. coli (EIEC)  

Menyebabkan penyakit yang mirip dengan shigellosis. Sering terjadi pada 

anak-anak di negara berkembang dan wisatawan yang menuju negara tersebut.   

Menyebabkan gastroenteritis akut dan hemoragik kolitis dengan komplikasi ginjal 

dan neurologis sebagai akibat dari translokasi Shiga toksin (Stx 1 dan Stx 2) di usus. 

Merupakan penyebab utama kematian bayi dalam Negara berkembang 

c) Enteroagregatif E. coli (EAEC)  

Akibat infeksinya menyebabkan diare akut dan kronik pada negara 

berkembang. Bakteri ini ditandai dengan pola khas perlekatannya pada sel manusia. 

EAEC memproduksi hemolisin dan ST enterotoksin yang sama dengan ETEC 

(Brooks et al., 2008). 

 

2.3.3 Uji Kualitatif E.coli 

Uji kualitatif bakteri golongan Coli secara lengkap terdiri dari 3 tahap yaitu 

(1) Uji Penduga (preservatif test), (2) Uji Penguat (confirmed test), dan (3) Uji 

Pelengkap (completed test).  
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a) Uji penduga (preservatif test)  

Merupakan tes pendahuluan ada tidaknya bakteri koliform berdasarkan 

terbentuknya asam dan gas di sebabkan karena fermentasi laktosa oleh bakteri 

golongan koli. Terbentuknya asam dilihat dari kekeruhan pada media laktosa, dan 

gas yang dihasilkan dapat dilihat dalam tabung Durham berupa gelembung udara. 

Tabung dinyatakan posisitif jika terbentuk gas sebanyak 10% atau lebih dari 

volume didalam tabung Durham.  

b) Uji penguat (confirmed test) 

Hasil uji dugaan dilanjutkan dengan uji ketetapan. Dari tabung yang positif 

terbentuk asam dan gas terutama pada masa inkubasi 1 x 24 jam, suspensi 

ditanamkan pada media Eosin Methylen Blue Agar (EMBA) secara aseptik dengan 

menggunakan jarum inokulasi. Koloni bakteri E.coli tumbuh berwarna merah 

kehijauan dengan kilat metalit atau koloni berwarna merah muda dengan lendir 

untuk kelompok koliform lainnya. 

c) Uji pelengkap (completed test) 

Dari koloni yang berwarna pada uji ketetapan diinokulasikan ke dalam 

medium kaldu laktosa dan medium agar miring Nutrient Agar (NA) dengan jarum 

inokulasi secara aseptik. Diinkubasi pada suhu 37oC selama 1 x 24 jam. Hasil positif 

apabila terbentuk asam dan gas pada kaldu laktosa. Dari media agar miring NA 

dibuat pewarnaan Gram dimana bakteri E.coli menunjukkan Gram negatif 

berbentuk batang pendek. Bakteri golongan koli tidak dapat tumbuh dengan baik 

pada suhu 42oC. (Widianti dan Ristiati, 2004) 

 

2.4 Pewarnaan Gram  

Pewarnaan Gram dilakukan untuk mengelompokkan bakteri menjadi 2 yaitu 

bakteri Gram positif dan bakteri Gram negatif. Pada pewarnaan Gram, hasil yang 

didapat akan ditentukan dari komposisi dinding sel pada bakteri (Maria, 2012). 

Diambil akuades diteteskan pada kaca objek ditambahkan 1 ose biakan 

sampel, lalu difiksasi di atas api. Tetesi pewarnaan kristal violet dan biarkan selama 

1 menit, cuci dengan air mengalir, kemudian tetesi lugol biarkan selama satu menit 

dan kembali dicuci dengan air mengalir. Selanjutnya tetesi alkohol 96% biarkan 

selama 10-20 detik, cuci dengan air mengalir dan tambahkan safranin biarkan 
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selama 20-30 detik kemudian cuci lagi dengan air mengalir. Tahap selanjutnya 

keringkan dengan menggunakan kertas serap dan tambahkan minyak emersi dan 

amati di bawah mikroskop (Lenni, 2011). Bakteri Gram positif akan 

mempertahankan warna ungu dari kristal violet sehingga ketika diamati dengan 

mikroskop akan menunjukkan warna ungu sedangkan bakteri Gram negatif tidak 

dapat mempertahankan warna ungu dari Kristal violet tetapi zat warna safranin 

dapat terserap pada dinding sel sehingga pada saat dilihat menggunakan mikroskop 

akan memperlihatkan warna merah (Maria, 2012) 

Hasil dari pewarnaan gram dapat direpresentasikan kedalam bakteri gram 

positif atau negatif.  

 

2.5 Tinjauan Antibiotik-Antibakteri 

Antibiotik merupakan zat-zat kimia yang dihasilkan oleh bakteri dan fungi, 

yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman. Obat 

yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi pada 

manusia diharuskan memiliki toksisitas selektif yang tinggi. (Syahrurachman, 

1994). 

Antibakteri merupakan zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau 

bahkan mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang 

merugikan. Mekanisme kerja dari senyawa antibakteri diantaranya yaitu 

menghambat sintesis dinding sel, menghambat keutuhan permeabilitas dinding sel 

bakteri, menghambat kerja enzim, dan menghambat sintesis asam nukleat dan 

protein. 

a) Menghambat sintesis dinding sel 

Struktur dinding sel dapat dirusak dengan cara menghambat 

pembentukannya atau mengubah dinding sel setelah terbentuk. Contohnya : 

Penisilin dan sefalosporin. 

b) Menghambat keutuhan permeabilitas dinding sel bakteri 

Membran sitoplasma mempertahankan bahan-bahan tertentu didalam sel 

serta mengatur aliran keluar masuknya bahan-bahan lain. Membran memelihara 

integritas komponen-komponen selular. Kerusakan pada membran ini akan 
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mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel atau matinya sel. Contohnya 

nistatin. 

c) Menghambat kerja enzim  

Hidupnya suatu sel bergantung pada terpeliharanya molekul-molekul 

protein dan asam nukleat dalam keadaan alaminya. Suatu kondisi atau substansi 

yang mengubah keadaan ini yaitu mendenaturasi protein dan asam-asam nukleat 

dapat merusak sel tanpa dapat diperbaiki kembali. Suhu tinggi dan konsentrasi 

pekat beberapa zat kimia dapat mengakibatkan koagulasi (denaturasi) irreversible 

(tidak dapat balik) komponen-komponen seluler yang vital ini. 

d) Menghambat sintesis asam nukleat dan protein 

DNA, RNA dan protein memegang perasan penting didalam proses 

kehidupan normal sel. Hal itu berarti bahwa gangguan apapun yang akan terjadi 

pada pembentukan atau pada fungsi zat-zat tersebut dapat mengakibatkan 

kerusakan total pada sel. Contohnya rifampisin dan golongan kuinolon dalam 

menghambat asam nukleat dan tetrasiklin, kloramfenikol serta eritromisin akan 

menghambat pembentukan protein pada bakteri. (Pelczar, 2008) 

Berdasarkan spektrum kerjanya, antibiotik terbagi atas :  

a) Spektrum sempit, dimana bekerja terhadap beberapa jenis bakteri saja. 

Contoh : penisilin hanya bekerja terhadap bakteri gram positif dan 

gentamisin hanya bekerja terhadap bakteri gram negatif.  

b) Spektrum luas, dimana bekerja terhadap lebih banyak bakteri, baik gram 

negatif maupun gram positif serta jamur. Contoh : tetrasiklin, kloramfenikol 

dan amoxicilin. 

Sifat antibiotik sebaiknya menghambat atau membunuh mikroorganisme 

patogen tanpa merusak inang, bersifat bakterisid (membunuh bakteri secara 

langsung), tidak menyebabkan resistensi pada kuman, tidak bersifat alergenik atau 

menimbulkan efek samping bila dipergunakan dalam jangka waktu yang lama, larut 

di dalam air serta stabil (Syahrurachman, 1994).  

 

2.5.1 Mekanisme Resistensi Antibiotik 

Penggunaan antibiotika yang tidak rasional akan menyebabkan terjadinya 

resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik menimbulkan infeksi mikroorganisme 
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yang tidak dapat diobati dengan antibiotik biasa, berakibat perlunya digunakan 

antibiotik jenis baru dengan spektrum lebih luas. Infeksi mikroorganisme yang 

tidak dapat diobati akan berakibat pada peningkatan angka morbiditas dan 

mortalitas (Negara,2014).  

Menurut Neu dan Gootz (1996) dalam Medical Microbiology edisi ke 4, 

mekanisme resistensi bakteri dapat dibedakan menjadi beberapa macam yakni : 

a) Perubahan target 

 Meliputi adanya modifikasi menjadi insensitifitas terhadap inhibitor, 

penurunan fungsi fisiologik dari target, sintesis enzim yang menduplikasi fungsi 

penghambat target.  

b) Pencegahan mencapai target 

 Meliputi effluks obat lebih banyak daripada yang memasuki sel serta 

kegagalan obat memasuki sel. 

c) Inaktivasi antibiotik 

 Meliputi destruksi obat dan adanya modifikasi obat sehingga gagal 

berikatan dengan target. 

d) Kegagalan dalam mengubah bentuk prekursor inaktif menjadi aktif. 

Pada penelitian Laksmi (2004), diamati pola resistensi E coli  yang berasal 

dari penderita diare yang dilakukan pada salah satu rumah sakit swasta di Surakarta. 

Hasil penelitiannya yaitu adanya resistensi terhadap siprofloksasin 4,17%, 54,17 

resisten terhadap kloramfenikol, 87,5% resisten terhadap amoksilin dan 95,83% 

terhadap kotrimoksazol.  

Antibiotika golongan aminoglikosida juga kurang baik dalam membunuh 

atau menghambat E. Coli. Selain itu, antibiotika golongan kuinolon kurang baik 

dalam menghambat E coli. Antibiotika dari golongan lainnya juga kurang baik 

dalam menghambat atau membunuh E. coli yang berhasil diisolasi. Sebagian besar 

bakteri E.coli sudah resisten terhadap berbagai antibiotika. Antibiotika yang dapat 

digunakan sebagai rujukan sementara untuk pengobatan infeksi E. coli adalah 

seftriakson, sefotaksim, dan meropenem (Noviana,2004).   
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2.5.2 Mekanisme Kerja Cefotaxime 

Cefotaxime termasuk antibiotik turunan sefalosporin generasi ketiga. 

Sefalosporin merupakan antibiotik beta-laktam dengan struktur, khasiat, dan sifat 

yang banyak mirip penisillin tetapi memiliki beberapa kelebihan diantaranya 

memiliki spektrum kerja yang luas meliputi banyak kuman Gram positif dan Gram 

negatif, meliputi E.coli, Klebsiella, dan Proteus (Obat-Obat Penting, 2007).  

Antibiotik beta-laktam terdiri dari berbagai golongan obat yang mempunyai 

struktur cincin beta-laktam, umumnya bersifat bakterisid dimana mempengaruhi 

langkah akhir sintesis dinding sel (transpeptidase atau ikatan silang) sehingga 

membran kurang stabil bahkan bisa lisis. Sebagian besar antibiotik beta-laktam 

termasuk Cefotaxime efektif terhadap organisme Gram positif dan negatif. 

(Kemenkes, 2011). 

Cefotaxime bekerja dengan cara mengganggu sintesis dinding sel bakteri, 

dengan menghambat langkah terakhir dalam sintesis peptidoglikan, yaitu 

heteropolimer yang memberikan stabilitas mekanik pada dinding sel bakteri 

(Kemenkes, 2011). 

 

Gambar 2. 3 Struktur Kimia Cefotaxime  

 

Tahap awal pada kerja antibiotik ini dimulai dari pengikatan obat pada 

reseptor sel bakteri yaitu pada protein pengikat penisilin (PBPs=Penicillin-binding 

proteins). Setelah obat melekat pada satu atau lebih reseptor maka reaksi 

transpeptidasi akan dihambat dan selanjutnya sintesis peptidoglikan akan dihambat. 

Tahap berikutnya adalah inaktivasi serta hilangnya inhibitor enzim-enzim autolitik 

pada dinding sel. Akibatnya adalah aktivasi enzim-enzim litik yang akan 

menyebabkan lisis bakteri. Lapisan peptidoglikan sangat penting dalam 

mempertahankan kehidupan bakteri dari lingkungan yang hipotonik, sehingga 

kerusakan atau hilangnya lapisan ini akan menyebabkan hilangnya kekauan dinding 

sel dan akan mengakibatkan kematian (Neu dan Gootz, 1996). 
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Gambar 2. 4 Mekanisme Kerja Antibiotik Beta-laktam pada Dinding sel Gram 

Positif dan Gram Negatif 

(Sumber : Medical Microbiology. 4th edition.1996) 
  

2.5.3 Metode Pengujian Aktivitas Antibakteri 

Penentuan uji aktivitas antibakteri secara in vitro dapat dikelompokkan 

dalam dua metode, yakni : 

a) Metode turbidimetri ( metode tabung )  

Dalam metode ini, menggunakan medium agar cair dalam tabung reaksi. 

Pengamatan dengan melihat kekeruhan yang terjadi akibat pertumbuhan bakteri. 

Kadar antibakteri ditentukan dengan menggunakan spektrofotometer. Kelebihan 

cara ini adalah lebih cepat dari cara difusi agar karena hasil dapat dibaca setelah 3 

atau 4 jam setelah inkubasi.  

b) Metode difusi ( metode lempeng )  

Pada cara difusi agar  menggunakan medium agar padat dan reservoir yang 

dapat berupa cakram kertas, silinder atau cekungan yang dibuat pada media padat. 

Larutan uji akan berdifusi dari pencadang ke permukaan media agar padat yang 

telah diinokulasi bakteri. Bakteri akan terhambat pertumbuhannya dengan 

pengamatan berupa lingkaran atau zona disekeliling pencadang.  

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi metode difusi agar, yaitu : 

• Pradifusi, perbedaan waktu pradifusi mempengaruhi jarak difusi dari 

zat uji yaitu difusi antar pencadang. 

• Ketebalan medium agar adalah penting untuk memperoleh sensitivitas 

yang optimal. Perbedaan ketebalan media agar mempengaruhi difusi 
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dari zat uji ke dalam agar, sehingga akan mempengaruhi diameter 

hambat. Makin tebal media yang digunakan akan makin kecil diameter 

hambat yang terjadi.  

• Kerapatan inokulum, ukuran inokulum merupakan faktor terpenting 

yang mempengaruhi lebar daerah hambat, jumlah inokulum yang lebih 

sedikit menyebabkan obat dapat berdifusi lebih jauh, sehingga daerah 

yang dihasilkan lebih besar, sedangkan jika jumlah inokulum lebih 

besar maka akan dihasilkan daerah hambat yang kecil.  

• Komposisi media agar, perubahan komposisi media dapat merubah 

sifat media sehingga jarak difusi berubah. Media agar berpengaruh 

terhadap ukuran daerah hambat dalam hal mempengaruhi aktivitas 

beberapa bakteri, mempengaruhi kecepatan difusi antibakteri dan 

mempengaruhi kecepatan pertumbuhan antibakteri. 

• Suhu inkubasi, kebanyakan bakteri tumbuh baik pada suhu 37 ᵒC.  

• Waktu inkubasi disesuaikan dengan pertumbuhan bakteri, karena luas 

daerah hambat ditentukan beberapa jam pertama, setelah 

diinokulasikan pada media agar, maka daerah hambat dapat diamati 

segera setelah adanya pertumbuhan bakteri.  

• Pengaruh pH, adanya perbedaan pH media yang digunakan dapat 

menyebabkan perbedaan jumlah zat uji yang berdifusi. Selain itu pH 

berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri (Wittimena, 1984).  

 

2.6 Tinjauan Tentang Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani dengan menggunakan 

pelarut yang sesuai, kemudia semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa 

atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian rupa hingga memenuhi baku 

yang telah ditetapkan (InfoPOM, 2005). 

Ekstrak tumbuhan obat yang dibuat dari simplisia nabati dapat dipandang 

sebagai bahan awal, bahan antara atau bahan produk jadi. ekstrak sebagai bahan 

awal dianologikan dengan komiditi bahan baku obat yang dengan teknologi 

fitofarmasi diproses menjadi produk jadi. Ekstrak sebagai bahan baku antara berarti 
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masih menjadi bahan yang diproses lagi menjadi fraksi-fraksi, isolat senyawa 

tunggal ataupun tetap sebagai campuran dengan ekstrak lain. Ekstrak sebagai 

produk jadi berarti ekstrak yang berada dalam sediaan obat jadi siap digunakan oleh 

penderita (Depkes, 2000).  

 

2.7 Tinjauan Tentang Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Simplisia 

yang diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang tidak 

larut seperti serat, karbohidrat, protein dan lain-lain. Senyawa aktif yang terdapat 

dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke dalam golongan minyak atsiri, 

alkaloida, dan flavonoida, dengan diketahuinya golongan senyawa aktif yang 

dikandung simplisia maka akan mempermudah pemisahan pelarut dan cara 

ekstraksi yang tepat (Ditjen POM, 2000). 

Faktor yang mempengaruhi ekstraksi berkaitan erat dengan laju 

perpindahan massa. Hal-hal yang mempengaruhi laju perpindahan massa adalah : 

a) Penyiapan bahan sebelum ekstraksi  

Untuk memudahkan proses ekstraksi perlu dilakukan penyiapan bahan baku 

yang meliputi pengeringan bahan dan penggilingan. Sebelum di ekstraksi bahan 

harus dikeringkan dahulu untuk mengurangi kadar airnya dan disimpan pada tempat 

yang kering agar terjaga kelembabannya. Dengan pengeringan yang sempurna akan 

dihasilkan ekstrak yang memiliki kemurnian yang tinggi. 

b) Ukuran Partikel 

Padatan Ukuran padatan yang besar, difusi zat terlarut dari dalam padatan 

ke permukaan padatan lebih besar daripada difusi dari permukaan padatan ke badan 

cairan. Sebaliknya pada ukuran padatan yang kecil difusi zat terlarut dari dalam 

padatan ke permukaan padatan lebih kecil daripada difusi dari permukaan padatan 

ke badan cairan. Kadar zat terlarut dalam pelarut makin lama semakin besar sampai 

keadaan setimbang. Untuk butir padatan yang cukup kecil dapat diambil asumsi 

bahwa konsentrasi zat terlarut dalam padatan selalu homogen.  

c) Pelarut  

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pelarut, yaitu :  
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i. Sifat pelarut yang terdiri dari selektivitas, koefisien, densitas, tegangan 

antar permukaan, kemudahan pengambilan kembali pelarut, keaktifan 

secara kimia.  

ii. Jumlah pelarut  

• Semakin banyak jumlah pelarut semakin banyak pula jumlah 

produk yang akan diperoleh, hal ini dikarenakan distribusi partikel 

dalam pelarut semakin menyebar, sehingga memperluas 

permukaan kontak. 

• Perbedaan konsentrasi solute dalam pelarut dan padatan 

semakin besar. 

d) Perlakuan Hidrodinamik (Pengadukan)  

Pengadukan merupakan hal yang berpengaruh dalam ekstraksi. Semakin 

bertambah kecepatan pengadukan maka semakin banyak pula zat terekstraksi yang 

didapat. Namun kecepatan pengadukan yang terlalu cepat dapat menyebabkan 

kandungan dari bahan tersebut rusak. 

e) Waktu Operasi  

Waktu ekstraksi merupakan hal yang berpengaruh dalam ekstraksi. 

Semakin lama waktu ekstraksi maka semakin banyak pula zat terekstraksi yang 

didapat. Namun waktu yang terlalu lama menyebabkan biaya operasi semakin 

tinggi. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi proses ekstraksi 

dan memberikan perlakuan yang dapat menunjang proses ekstraksi, maka akan 

didapatkan hasil ekstraksi secara maksimal. 

Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut dapat dilakukan dengan cara 

panas ataupun dingin.  

 

2.7.1 Cara Dingin 

a) Maserasi 

Maserasi merupakan salah satu jenis ekstraksi pada cair yang paling 

sederhana. Proses ekstraksi dilakukan dengan cara merendam sampel pada suhu 

kamar menggunakan pelarut yang sesuai sehingga dapat melarutkan analit dalm 

sampel. Ekstraksi dilakukan berulang kali sehingga analit terekstraksi secara 
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sempurna. Indikasi bahwa semua analit telah terekstraksi secara sempurna adalah 

pelarut yang digunakan tidak berwarna. 

Kelebihan ekstraksi ini yakni alat dan cara yang digunakan sangat 

sederhana, dapat digunakan untuk analit baik yang tahan terhadap pemanasan 

maupun yang tidak (Leba, 2017). 

b) Perkolasi 

Perkolasi merupakan salah satu jenis ekstraksi padat cair yang dilakukan 

dengan jalan mengalirkan perlarut secara perlahan pada sampel dalam suatu 

perkolator. Pada proses ekstraksinya, pelarut ditambahkan secara terus menerus 

sehingga proses ekstraksi selalu dilakukan dengan pelarut yang baru. Proses 

ekstraksi dilakukan hingga analit dalam sampel terekstraksi secara sempurna. Hal 

ini ditandai dengan pelarut yang digunakan tidak berwarna. Untuk memastikan 

bahwa semua analit telaah terekstraksi dengan sempurna dilakukan uji dengan 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) atau spektrofotometri UV. Indikasinya bahwa 

semua analit sudah terkestraksi ditandai dengan tidak ada noda/spot pada plat KLT 

atau tidak adanya puncak/peak pada kromatogram (Leba, 2017). 

 

2.7.2 Cara Panas 

a) Refluks 

Refluks adalah  ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu 

pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna.  

b) Soxhlet 

Soxhlet merupakan salah satu jenis ekstraksi menggunakan alat soklet. 

Pada ekstrkasi ini pelarut dan sampel ditempatkan secara terpisah. Prinsipnya 

adalah ekstraksi dilakukan secara terus menerus menggunakan pelarut yang relatif 

sedikit.  

Soxhletasi dilakukan dengan cara pemanasan pelarut. Uap pelarut yang 

dihasilkan mengalami pendinginan dalam kondensor dan secara kontinyu akan 

membasahi sampel dan secara teratur pelarut tersebut dimasukkan kembali ke 



27 

 

 
 

dalam labu dengan membawa analit. Proses ini berlangsung secara kontinyu (Leba, 

2017). 

c) Digesti 

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar) yaitu secara umum 

dilakukan pada temperatur 40-50ᵒC (Depkes, 2000) 

d) Infus 

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air 

(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-98ᵒC) 

selama waktu tertentu (15-20 menit) (Depkes, 2000) 

e) Dekok 

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama (≥30ᵒC) dan temperatur 

sampai titik didih air (Depkes, 2000) 

 

2.8 Tinjauan Tentang Pelarut 

Pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi sangat menentukan terhadap 

komponen-komponen bioaktif yang terekstrak. Pelarut yang baik untuk ekstraksi 

harus yang tidak toksik, mudah diuapkan, memiliki tingkat absorbsi yang baik, dan 

tidak memiliki kemampuan yang mengakibatkan ekstrak membentuk kompleks 

dengan pelarut (Tiwari et al, 2011; Haryadi, 2012). 

N-Heksana merupakan salah satu pelarut non-polar, yang sering digunakan 

dalam mengekstraksi suatu ekstrak. n-Heksana adalah bahan kimia yang dibuat dari 

minyak mentah. N-Heksana murni adalah cairan tidak berwarna dengan bau sedikit 

tidak menyenangkan. Bersifat sangat mudah terbakar, dan uap yang dapat meledak. 

n-Heksana murni banyak digunakan di laboratorium. Sebagian besar n- heksan 

digunakan dalam industri dicampur dengan bahan kimia serupa yang disebut 

pelarut (ATSDR, 1999). 

N-Heksana merupakan konstituen dalam fraksi paraffin dari minyak mentah 

dan gas alam dan juga digunakan sebagai reagen pada industri kimia dan 

laboratorium. Heksana merupakan produk industri yang terdiri dari campuran 

hidrokarbon dengan 6 atom karbon dan memiliki 19 isomer 2-metil pentana dan 3- 

metil pentana. n- Heksana merupakan jenis pelarut non polar.  
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Tabel II. 2 Sifat fisika dan kimia pelarut n-Heksana 

Karakteristik  Syarat 

Bobot molekul 86,2 gram/mol 

Warna Tak berwarna 

Wujud Cair 

Titik Lebur -95ᵒC 

Titik Didih 69ᵒC (pada 1 atm) 

Densitas 0,6603 gr/ml pada 20ᵒC 

(Sumber : Jurnal Kompetensi Teknik Vol. 2, No.1, November 2010) 

 

 Ekstraksi menggunakan n-Heksana sebagai pelarut dapat menarik senyawa-

senyawa non-polar yang ada didalam tumbuhan tersebut.  

Menurut Nuria dkk. (2014) potensi fraksi n-Heksana dari ekstrak metanol 

daun gugur ketapang segar dan kering (Terminalia Catappa L.) dapat 

dikembangkan menjadi antibakteri untuk bakteri E.coli dan S. Aureus karena 

mengandung senyawa golongan terpenoid. 

Menurut Susanti (2015) dalam penelitian Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak 

Etanol, Fraksi N-Heksana dan Fraksi Etil Asetat Daun Artemisia californica Less. 

terhadap Escherichia Coli ATCC 35218 dan Staphylococcus Aureus ATCC 25923 

secara In Vitro, fraksi n-Heksana dapat menarik senyawa flavonoid dan terpenoid 

dimana memiliki aktivitas antibakteri serta memiliki daya hambat sebesar 

9,57Â±2,53 mm.  

Selain itu, fraksi n-Heksana dari tanaman Jahe Gajah diketahui memiliki 

aktivitas anti CRD (chronic respiratory disease) pada ayam yang disebabkan oleh 

bakteri Mycoplasma gallisepticum dan E coli. Hasilnya dapat dilihat dari zona 

bening dari fraksi hexan pada konsentrasi 10% adalah 15,5 mm lebih besar 

dibandingkan dengan zona bening yang dihasilkan oleh fraksi air yakni 13,5mm. 

Jahe sendiri memiliki senyawa zingiberen dan gingerol dimana merupakan senyawa 

non polar sehingga dapat tertarik pada pelarut n-Heksana (Rahminiwati1, 2010). 

Pada penelitian Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi N-Heksana Kulit Buah 

Naga Merah (Hylocereus Polyrhizus Britton & Rose) Terhadap Bakteri 
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Staphylococcus Aureus ATCC 25923, diketahui pula terdapat senyawa alkaloid dan 

terpenoid. Hasil fraksinasi diuji aktivitas antibakteri menggunakan metode Disc 

Diffusion (Kirby-Bauer) dengan variasi konsentrasi 20 dan 40 mg/mL. Zona 

hambat yang dihasilkan oleh konsentrasi 40 mg/mL adalah 12,80±1,69 mm dan 

konsentrasi 20 mg/mL adalah 11,17±1,11 mm (Amalia, 2014). 

Pada tanaman buah Sonneratia apetala (Buch.Ham), fraksi n-Heksana dari 

bagian biji dan perikarp buah diteliti memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

E.coli dengan zona hambat 9.5±0.0 mm. Selain itu, pada fraksi n-Heksana tanaman 

tersebut terdapat senyawa asam Linoleat sebanyak 29.9%, asam palmitat sebanyak 

23.2%, askorbat palmitat sebanyak 21.2%, dan asam stearat sebanyak 10.5% 

(Hossain dkk, 2017). 

Oleh karena itu, ekstraksi menggunakan n-Heksana sebagai pelarut dapat 

menarik senyawa-senyawa non-polar yang ada didalam tumbuhan tersebut sesuai 

dengan teori “like dissolve like”. Senyawa-senyawa non-polar tersebut bisa jadi 

berkhasiat sebagai antibakteri sehingga penggunaan fraksi n-Heksana bisa terus 

dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

 

2.9 Tinjauan Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) adalah suatu metode analisis yang 

digunakan untuk memisahkan suatu campuran senyawa secara cepat dan sederhana. 

Metode ini termasuk metode cair-padat. Pada prinsipnya pemisahan pada KLT 

didasarkan atas adsorbsi senyawa-senyawa oleh fasa diam dan fasa gerak. 

Perbedaan kepolaran pada senyawa tersebut menyebabkan terjadinya pemisahan 

yang diamati melalui tampaknya bercak atau noda pada fasa diam (Leba, 2017). 

Identifikasi senyawa hasil pemisahan dengan KLT dilakukan dengan 

membandingkan kedudukan noda terhadap permukaan pelarut yang dikenal dengan 

nilai Rf (Retention factor). Nilai Rf merupakan parameter karakteristik 

kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis. Nilai ini merupakan ukuran 

kecepatan migrasi suatu senyawa pada kromatogram. Nilai Rf didefinisikan sebagai 

perbandingan antara jarak noda dari titik awal dengan jarak yang ditempuh pelarut 

dari titik awal. Rumus nilai Rf yakni : 

Rf =  
jarak noda dari titik awal

jarak yang ditempuh pelarut dari titik awal
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Beberapa hal yang mempengaruh nilai Rf dalam KLT yakni : 

a) Struktur kimia dari senyawa yang dipisahkan 

b) Sifat fasa diam 

c) Tebal lapisan fasa diam 

d) Kemurnian fasa gerak 

e) Kejenuahan uap dari fasa gerak dalam wadah yang digunakan 

f) Jumlah atau banyaknya sampel 

g) Suhu, pemisahan sebaiknya dilakukan pada suhu tetap (Leba, 2017). 

 

2.9.1 Fasa diam 

Fasa diam berupa padatan yang diaplikasikan berbentuk datar pada 

permukaan kaca atau alumunium sebagai penyangganya. Beberapa jenis fasa diam 

dan penggunaannya antara lain : 

a) Silica gel : asam-asam amino, alkaloid, asam-asam lemak dan lain-lain 

b) Alumina : alkaloid, zat warna, fenol-fenol dan lain-lain 

c) Kielsghur (tanah diatomae) : gula, oligosakarida, trigliserida dan lain-lain 

d) Selulosa : asam-asam amino, alkaloid dan lain-lain  

(Rubiyanto, 2016). 

 

2.9.2 Fasa gerak  

Sifat-sifat ideal pelarut yang digunakan dalam KLT antara lain : 

a) Tersedia dalam bentuk yang sangat murni dengan harga yang memadai 

b) Tidak bereaksi dengan komponen dalam sampel maupun material fasa diam 

c) Memiliki viskositas dan tegangan permukaan yang sesuai 

d) Memiliki titik didik yang rendah untuk memudahkan pengeringan setelah 

pengembangan 

e) Mempunyai kelarutan yang ideal pada berbagai campuran solvent 

f) Tidak toksik dan mudah pembuangan limbahnya. 

Karakter yang diinginkan dalam pemilihan fasa gerak yang kompetitif untuk 

KLT antara lain adalah parameter kelarutan (solubility parameter), indeks polaritas 

(polarity index), dan kekuatannya sebagai solvent (solvent strength). Parameter 
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kelarutan menunjukan kemampuan pelarut untuk berkombinasi dengan beragam 

pelarut lain. Indeks polaritas menunjukkan besaran empiris yang digunakan unutk 

mengukur ketertarikan antar molekul dalam solute dengan molekul solvent pada 

parameter kelarutan solvent yang bersangkutan, sementara kekuatan pelarut 

dinyatakan sebagai bilangan tanpa satuan yang berkisar antara -0,25 sampai +1,3 

yang ditentukan melalui energi absorbsi oleh molekul solvent pada solvent yang 

bersangkutan (Rubiyanto, 2016).  

 


