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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia)   

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Umbi E. palmifolia  

(Sumber : kalteng.litbang.pertanian.go.id) 

 

Tanaman bawang dayak atau dalam nama latin (Eleutherine palmifolia L.) 

adalah salah satu  tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan manusia. Bawang 

dayak merupakan tanaman khas dari daerah kalimantan, dimana masyarkat 

menggunakannya sebagai TOGA (tanaman obat keluarga). Umbinya adalah 

bagian yang dimanfaatkan sebagai obat. Ditemukan di banyak pegunungan pada 

ketinggian 600 m hingga 1500 m diatas permukaan laut. Masa panen umbi E. 

palmifolia adalah antara 2-3 bulan. (Saptowalyono,2007) 

2.1.1 Klasifikasi Umbi E. palmifolia 

Umbi E. palmifolia memiliki klasifikasi berdasarkan taksonomi sebagai 

berikut : 

Kingdom  : Plantae 

Sub Kingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Sub Kelas  : Liliidae 

Ordo   : Liliales 
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Famili   : Iridaceae 

Genus   : Eleutherine 

Spesies  : Eleutherine palmifolia (L.) Merr 

Nama Umum  : Bawang Dayak 

Nama Daerah   : Teki sabrang, brambang dayak, bawang bereum. 

2.1.2 Morfologi Tanaman E. palmifolia 

A. Daun E. palmifolia 

Bawang dayak memiliki daun dengan bentuk pita, berwana hijau rata dan 

ujungnya serta pangkalnya runcing (Backer, 1968; Heyne, 1987). Terdapat bentuk 

daun lainnya yakni mirip seperti batang. Daunnya memiliki sirip ganda dan 

letaknya berpasangan. (Kloppenburg, 1988)  

B. Umbi E. palmifolia 

Wana umbi bawang dayak adalah merah dan memiliki bentuk memanjang 

seperti bulat telur. Merupakan tumbuhan terna yang hidup semusim serta 

mempunyai rumpun yang sangat kuat.  (Backer, 1965; Heyne, 1987). Ukuran 

umbinya terdiri dari ±5 lapisan, dengan panjang ± 5 cm dan diameter ± 3 cm 

(Puspadewi, 2013) 

C. Akar E. palmifolia 

Tumbuhan E. palmifolia memiliki akar dengan warna coklat dan 

bentuknya adalah tipe  serabut  (Backerr, 1968; Heyne,1987).  

D. Bunga E. palmifolia 

Bunga tumbuhan ini merupakan tipe perbungaan tunggal dan berwana 

putih yang letaknya diantara ketiak daun, setiap tanamannya terdiri dari 4 hingga 

10 bungan yang selalu mekan setiap sore. Memiliki ukuran kurang lebih 40 cm 

dan setiap bunganya hanya terdapat dua kelopak yang memiliki empat mahkota 

bunga dengan panjang kurang lebih 5 mm dan berwarna putih, dimana 

didalamnya terdapat benang sari  dan kepala sari dengan warna kuning serta putik 

yang menyerupai jarum dan berwarna putih sedikit kuning. (Backer, 1968; Heyne, 

1987). 
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E. Buah E. palmifolia 

 Buah dari tumbuhan ini berbentuk kotak yang menjorong dan terdapat 

lekukan pada ujungnya. Apabila buah telah matang maka akan mekar menjadi tiga 

yang memiliki biji (LIPI,1978)  

F. Biji E. palmifolia 

Tumbuhan ini juga memiliki biji yang berbentuk bulat telur dan berwarna 

coklat kehitaman (LIPI,1978) 

2.1.3 Manfaat Umbi E. palmifolia 

 Secara tradisional umbi E. palmifolia biasa digunakan untuk berbagai jenis 

penyakit, maka disebut juga sebagai tumbuhan dengan berbagai multifungsi yang 

berkhasiat pada tubuh. Diduga dapat menyembuhkan darah tinggi kencing manis 

sebagai obat kanker dan penyakit kulit seperti bisul. Manfaat lainny yaitu dapat 

sebagai anti nyeri, serta mencegah perdarahan dan untuk pengobatan kanker 

payudara. (Saptowalyono, 2007) 

E. palmifolia dapat tumbuh dalam berbagai cuaca dan dengan tipe tanah 

apapun karena memiliki adaptasi baik pada lingkungan sekitarnya. Banyak 

dikembangkan untuk industri obat karena memiliki waktu panen yang cepat. 

Harga umbi ini cukup terjangkau sehingga banyak dari masyarakat yang sudah 

membudidayakannya sendiri di rumah serta dijadikan ramuan sebagai obat 

alternatif yang memiliki banyak khasiat. Untuk memperindah rumah bunganya 

yang berwarna putih  dapat juga digunakan untuk tanaman hias dipekarangan 

rumah (Firdaus, 2006) 

 

2.1.4 Kandungan Kimiawi Umbi E. palmifolia 

Manfaat yang banyak dalam mengobati penyakit tanaman ini mempunyai  

Kandungan kimiawi yaitu flavanoid, alkaloid, steroid dan terpenoid yang dengan 

kandungan ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk kehidupan manusia. 

Diduga metabolit sekunder seperti glikosida, alkaloid dan flavanoid dapat 

menurunkan kadar gula dalam darah untuk pasien penderita kencing manis, serta 

alkaloid yang sudah terkenal sebagai antimikroba.  

 Simplisia serbuk E. palmifolia mempunyai kadar air 8,98% dan kadar larut 

air sekitar 8,03%  dan kadar larut etanol sebesar 9,6%. Untuk ekstrak etanol umbi 
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E. palmifolia mempunyai efek sebagai antioksidan yang kuat (Rusmiati et al, 

2012). 

Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa umbi E. 

palmifolia memiliki senyawa naphtoquinonens dan turunannya seperti 

eleuthernone, eleutherine dan eleutherol. (Alia mustika, 2011)  Senyawa 

naphtoquinonens memiliki efek yang dipercaya sebagai antibakteri, antijamur, dan 

antivirus serta antiparasit. Ada pula glikosida yang dapat sebagai antikanker (Hara 

et al, 1997) Senyawa turunan dari antrakinon juga berperan penting untuk obat 

pencahar yaitu senyawa isoeleutherine. (Hara, 1997). 

 

Tabel II.1 Fitokimia Umbi  E. palmifolia 

Jenis Senyawa Hasil uji 

Alkaloid ++++ 

Saponin - 

Glikosida ++ 

Flavonoid ++ 

Fenolik ++ 

Steroid ++++ 

Tanin ++ 

Keterangan:  - = negatif;  + = positif lemah; ++ = 

positif;  +++ = positif kuat;  ++++ = positif kuat 

sekali 

(Sumber: Galingging 2009) 

 

2.1.5 Budidaya Umbi E.palmifolia 

 Bawang Dayak ini tumbuh di pegunungan pada ketinggian 600 – 2000 

mdpl. Di Kalimantan Barat bawang dayak ditanam pada ketinggian 1 – 200 mdpl, 

dengan pH tanah 6 – 7. Tanah subur dan stukrur remah, kandungan bahan organik 

tinggi, pertanaman terluas dilakukan di lahan gambut dengan produksi yang 

cukup baik dapat mencapai 5 ton/ha. Bagian yang ditanam adalah umbinya. 

Bawang dayak tumbuh dan memberikan hasil lebih baik, jika ditanam pada lahan 



10 
 

 
 

yang terkena cahaya penuh dibandingkan jika ditanam pada kondisi ternaungi. 

(Yusuf, 2009) 

Kerapatan tanaman atau jarak tanam berpengaruh terhadap hasil tanaman. 

Pengaturan jarak tanam bertujuan untuk memberikan kemungkinan tanaman 

untuk tumbuh dengan baik tanpa mengalami persaingan. Hasil tanaman persatuan 

luas tertinggi diperoleh pada kerapatan tanam tinggi, akan tetapi bobot masing-

masing umbi secara individu menurun karena terjadi persaingan antara tanaman 

(Supriono, 2000; Sumarni & Hidayat,2005) 

 

2.2 Jerawat  

Jerawat (akne) merupakan penyakit peradangan kelenjar sebasea yang 

sering dijumpai dan berkaitan dengan folikel rambut disebut unit Pilosebasea). 

Terdapat dua jenia akne : meradang dan tidak meradang. Kedua jenis akne 

tersebut ditandai oleh pembentukan sebum yang berlebihan. Sebum yang 

berlebihan tersebut tertimbun di folikel sehingga folikel membengkak. 

Proses terjadinya jerawat diawali dengan tertutuonya folikel sebaseus oleh 

sel kulit mati sehingga menyebabkan terjadinya akumulasi sebum. Sebum yang 

terakumulasi kemudian menjadi sumber nutrisi bagi pertumbuhan 

Propionibacterium acnes. Bakteri ini menghasilkan metabolit yang menyebabkan 

terjadinya inflamasi (Jawertz et al, 2005) 

Ada tiga penyebab terjadinya jerawat menurut (Mitsui et al, 1997), diamtaranya : 

a. Sekresi kelenjar sebaseus yang hiperaktif 

Pada kulit bagian dermis terdapat kelenjar sebaseus yang 

memproduksi lipida. Lipida yang dihasilkan disalurkan ke permukaan 

kulit lewat pembuluh sebaseus dan bermuara pada pori kulit. Kelenjar 

sebaseus yang hiperaktif menyebabkan produksi lipida berlebihan 

sehingga kadar lipida pada kulit tinggi, sehingga mengakibtakan kulit 

berminyak. Jika produksi lipida tidak diimbangi oleh pengeluaran yang 

sepadan maka akan terjadi penimbunan dan menyebabkan proi tersumbat. 

Sebum yang mampat akan memicu terjadinya inflamasi dan terbentuk 

jerawat. 
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Aktivitas kelenjar sebaseus dipicu oleh hormon testeron, sehingga 

pada usia pubersitas (10-16 tahun) akan banyak timbul jerawat pada muka, 

dada, punggung, sedangkan pada wanita produksi lipida dari kelenjar 

sebaseus dipicu oleh hormon luteinizing yang meningkat saat terjadi 

menstruasi. 

b. Hiperkeratosis pada infundibulum rambut 

Hiperkeratosis mudah terjadi pada infundibulum folikel rambut 

yang menyebabkan sel tanduk menjadi tebal dan menyumbat folikel 

rambut, serta membentuk komedo. 

Jika folikel rambut pori tersumbat atau menyempit maka sebum tidak bisa 

keluar secara normal, akibatnya akan merangsang pertumbuhan bakteri 

jerawat yang menyebabkan peradangan. Selain itu adanya sinar UV dapat 

menyebabkan jerawat bertambah parah, karena adanya sinar matahari 

merangsang terjadinya keratinisasi. Jerawat juga bisa disebabkan oleh 

muka yang kotor yang mengakibatkan pori-pori tersumbat. 

c. Efek dari bakteri 

Kelebihan sekresi dan hiperkeratosis pada infundibulum rambut 

menyebabkan terakumulasinya sebum. Sebum ini yang mengandung 

banyak timbulnya bakteri jerawat. Enzim lipase yang dihasilkan dari 

bakteri menguraikan trigliserida pada sebum menjadi asam lemak bebas, 

yang menyebabkan inflamasi dan akhirnya terbentuk jerawat. 

Ketiga faktor diatas dapat menyebabkan jerawat secara terpisah, tetapi 

ketinganya juga dapat saling mempengaruhi untun membentuk jerawat. 

Selain itu, masih ada faktor lain yang dapat menyebabkan jerawat 

bertambah buruk, antara lain faktor genetik, makanan, kerja berlebih, dan 

stress. 

 

2.2.1 Klasifikasi Propionibacterium acnes  

Propionibacterium acnes merupakan bakteri flora normal pada kulit yang 

biasanya terdapat pada folikel sebasea. Tidak hanya itu bakteri ini juga dapat 

ditemukan pada jaringan manusia, paru-paru, dan jaringan prostat (Cristina, 

2006).  
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Klasifikasi menurut (Brooks, 2008): 

Kingdom  : Bacteria 

Phylum  : Actinobacteria  

Class   : Actinobacteria 

Order   : Actinomycetales 

Family  : Propionobacteriaceae 

Genus   : Propionibacterium 

Spesies  : Propionibacterium acnes 

 

 Propionibacterium acnes tergolong kedalam kelompok bakteri berbentuk 

batang, atau benang gram positif yang tidak membentuk spora. Bakteri ini 

terglolong bakteri anaerob hingga aerotolerant. Pertumbuhan optimum pada suhu 

30-37°C. Koloni bakteri pada media agar berwarna kuning muda samapi merah 

muda dan memiliki bentuk khas (Bojar, 2004) 

 Propionibacterium acnes ikut serta dalam patogenesis jerawat dengan 

menghasilkan lipase, yang memecahkan asam lemak bebas dari lipid kulit. Asam 

lemak ini dapat menimbulkan radang jaringan dan ikut menyebabkam jerawat. 

Propionibacterium acnes kadang-kadang menyebabkam infeksi katup jantung 

prostetik dan pintas cairan serebrospinal (Jawertz et al, 2005) 

 Mekanisme terjadinya jerawat adalah P.acnes yang merusak stratum 

corneum dan stratum germinal dengan cara mensekresikan bahan kimia yang 

menghancurkan dinding pori. Kondisi ini dapat menyebabkan inflamasi. Asam 

lemak dan minya pada kulit tersumbat dan mengeras. Jika jerawat disentuh makan 

inflamasi meluar sehingga padatan asam lemak dan minyak kulit yang mengeras 

akan membesar (Athikomkulchai et al, 2008). 

2.2.2 Mekanisme Aktivitas Antibakteri 

Suatu agen untuk mennghambat  pertumbuhan bakteri atapun membunuh 

bakteri disebut sebagai antibakteri (Mirzoeva et al, 1997). Terdapat berbagai jenis 

antimikroba yang dibedakan berdasar sifat toksisitasnya dalam membunuh bakteri 

yang bakterisid yang memiliki kemampuan membunuh bakteri, selain itu ada 

bakteriostatik yang memiliki aktivitas dengan menekan pertumbuhan bakteri 

(Smith-Keary, 1988) 
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 Terdapat kadar yang digunakan untuk menekan pertumbuhan bakteri 

hingga membunuhnya disebut dengan Kadar Hambat Minimal atau yang disingkat 

(KHM) dan (KBM) yaitu kepanjangan dari Kadar Bunuh Minimal. Terdapat 

berbagai jenis antimikroba yang dibedakan karena kemampuannya dapat 

menghambat sampai membunuh bakteri yaitu antibakteri berspektrum luas dan 

antibakteri berspektrum sempit (Farmakologi & Terapi 5, 2007) 

  Mekanisme antimikroba dalam melakukan aktivitasnya terdiri dari lima 

yaitu : 

a. Menghambat metabolisme sel bakteri 

Senyawa yang dapat menghambat metabolisme bakteri dengan mekanisme 

penghambatan reaksi enzim pengkatalis yang terdapat pada sel bakteri 

disebut dengan antimetabolit. 

b. Menghambat sintesis dinding sel 

Dengan sintesis membran sel yang dihambat  maka menyebabkan bakteri 

pecah karena dinding sel yang sudah rusak diakibatkan aktivasi enzim 

yang terhambat (Smith-Keary, 1988). Antibiotik penisilin dan golongan 

sefalosporin memiliki mekanisme ini (Farmakologi & Terapi 5, 2007) 

c. Berinteraksi dengan membran plasma 

Adanya interksi dengan dinding sel menyebabkan permeabilitas membran 

menurun. Contoh antibiotiknya yakni polimiksin. 

d. Menghambat sintesis protein 

Mekanismenya yakni dengan mempengaruhi ribosom dan enzim sehingga 

sintesis protein terganggu. Antibiotiknya adalah aminoglikosida 

tetrasiklin, dan kloramfenikol serta rifampisin.  

e. Menghambat sintesis asam nukleat 

Mengganggu enzim yang berperan pada sintesis asam nukleat sehingga 

fungsi asam nukleat terganggu. Antibiotik yang bekerja dengan cara ini 

adalah golongan kuinolon. 

2.3 Klindamisin  

Terapi yang efektif dapat sangat memperbaiki kualitas hidup dari penderita 

acne vulgaris (Healy, 1994) Salah satu jenis terapi yang sering digunakan untuk 

jerawat derajat ringan dan sedang adalah terapi topikal.  
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Antibiotik topikal sudah secara luas digunakan sebagai salah satu cara 

efektif dalam pengobatan acne vulgaris selama 30 tahun terakhir (William and 

Richard, 1976) Terapi antibiotik tidak hanya menurunkan jumlah P. Acnes pada 

kulit, tetapi juga bekerja dengan menurunkan jumlah mediator inflamasi P. Acnes. 

Terapi topikal biasanya digunakan untuk pengobatan mild acne. Obat topikal ini 

bisa langsung bekerja pada folikel sebaseous tanpa memberi pasien resiko adverse 

drugs effect, yang kemungkinan dapat ditimbulkan obat sistemik.  

 Clindamycin paling efektif dalam pengobatan acne vulgaris jika 

dibandingkan dengan erythromycin dan tetracycline (Beck, 1981). Mekanisme 

kerja klindamisin sebagai antibakteri adalah dengan cara menghambat sintesa 

protein bakteri pada ribosom 50S (Setiabudy, 2011). Tetapi penggunaan obat ini 

secara luas memunculkan strain P. Acnes yang resistan terhadap clindamycin. 

Akibatnya pemggunaan clindamycin sebagai anti acne topikal jangka panjang 

mulai diragukan dan penelitian terhadap alternatif terapi acne vulgaris menjadi 

berkembang lebih luas. 

2.4 Pewarnaan Gram pada Bakteri 

Bakteri dibedakan menjadi 2 yaitu bakteri Gram positif dan bakteri Gram 

negatif yang dibedakan terhadap kepekaan pad pewarnaan gram. Alasannya 

dikarenakan dinding sel yang dimiliki bakteri tersebut. Pada bakteri gram negatif 

memiliki lapisan yang tipis dengan peptidoglikan sekitar 2-7 nm. Sementara 

bakteri gram positif peptidoglikannya lebih tebal yakni antara 20 – 80 nm diluar 

membran plasma. Karena faktor tersebut menjadikan bakteri gram positif akan 

menghasilkan warna ungu  dibandingkan dengan bakteri gram negatif yang 

berwarna lebih pink sampai merah (Willey et al, 2008). Pada pewarnaan gram 

pewarna yang digunakan antara lain crystal violet dan safranin, adapun larutan 

yang digunakan terdiri dari lugol dan alkohol.  

Untuk melihat morfologi bakteri biasanya harus dilakukan pewarnaan agar 

terlihat lebih jelas karena bakteri tidak memiliki zat warna sehingga mudah 

tembus oleh cahaya. (Waluyo, 2004). Pengamatan dengan menggunakan 

pewarnaan memiliki manfaat untuk mempermudah mengamati struktur bakteri, 

baik ukuran maupun struktur tampak dalam dan luar bakteri. (Hadiutomo, 1990). 
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Biakan murni bakteri yang biasanya digunakan untuk pewarnaan gram 

yang baik adalah berumur 24-48 jam. Apabila biakan yang tua dikhawatirkan 

banyak dinding sel pada bakteri yang mengalami kerusakan sehingga tidak 

memberikan hasil yang maksimal pada saat pewarnaan. Pada bakteri gram positif 

tidak dapat mempertahankan warna ungu dari crystal violet dan dapat merusak 

hasil pengamatan (Lay, 1994). 

 

2.4.1 Tahapan pewarnaan Gram 

  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 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. Bila hasil pewarnaan diperoleh 

bakteri berwarna merah maka bakteri tersebut adalah bakteri gram negatif, 

sedangkan bila diperoleh bakteri berwarna ungu maka bakteri tersebut adalah 

gram positif (Fitri dan Yasmin, 2011) 

2.5 Simplisia 

2.5.1 Definisi simplisia 

 simplisia menurut Departemen Kesehatan RI (2000) merupakan bahan alam 

yang umumnya telah dikeringkan dan belum mengalami proses apapun biasanya 

dibuat dalam bentuk ekstrak tumbuhan, namun ada pula yang berbentuk produk 

dan juga bahan obat. Terdapat tiga golongan simplisia antara lain : 

1. Simplisia Nabati 

Merupakan simplisia yang berasal dari bagian tumbuhan, selain itu 

tumbuhan yang dikeluarkan isi selnya atau umumnya disebut eksudat. 

2. Simplisia Hewani 

Berasal dari hewan atau bagiannya yang dijadikan simplisia 
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3. Simplisia Mineral 

Berasal dari mineral bumi baik yang sudah mengalami proses pengolahan 

atau belum diolah, namun tidak dalam zat kimia murni. 

2.5.2 Pengelolaan Simplisia (Depkes RI, 1985; Depkes RI, 2000) 

Tahap dalam pengelolaan simplisia dimulai dari proses penyerbukan 

dengan derajat kehalusan serbuk tertentu sesuai dengan ketentuan. Semakin halus 

serbuk yang dihasilkan maka bisa mempengaruhi mutu yang dihasilkan dari 

ekstrak. Adanya proses penyerbukan dengan menggunakan alat yang terbuat dari 

besi, tembaga dan lain sebagainya dapat mempengaruhi senyawa yang terdapat 

pada tumbuhan karena adanya panas (kalor). Hal ini dapat diatasi dengan 

menggunakan nitrogen cair. 

Dalam mengelola simplisia harus menghasilkan simplisia berkualitas dan 

tidak tercermar pada industri pengolahan obat tradisional, tahapan pengolahannya 

sebagai berikut : 

a. Sortasi Basah 

Simplisia yang akan dibuat disortasi agar terhindar dari bahan pengotor 

dan bahan asing lainnya. Salah satu contoh pengotor adalah tanah yang 

memiliki jumlah mikroba banyak yang dapat mempengaruhi hasil 

simplisianya, oleh sebab itu harus dibersihkan agar jumlah mikroba dapat 

dikurangi. 

b. Pencucian  

Setelah proses sortasi maka simplisia harus dibersihkan dengan cara dicuci 

agar kotoran yang masih menempel dapat dihilangkan. Proses ini 

umumnya menggunakan air yang berasal dari sumber ataupun sumur 

dengan cara dialirkan dan dilakukan dengan cepat. 

c. Perajangan 

Umumnya simplisia untuk mempercepat proses selanjutnya yakni 

pengeringan harus dirajang terlebih dahulu. Hal ini karena dapat 

mempercepat proses penguapan air pada bahan yang diiris tipis. namun 

apabila perajangan terlalu tipis dapat berpengaruh pada senyawa yang 

dapat menguap dengan mudah, sehingga organoleptisnya dapat berubah. 

 



17 
 

 
 

d. Pengeringan 

Untuk penyimpanan simplisia dalam kurun waktu yang lama dan tidak 

rusak selama masa penyimpanan makan harus dikurangi kadar air yang 

terkandung dalam simplisia dengan dilakukan proses pengeringan agar reaksi 

enzimatik dapat dihentikan sehingga mutu simplisia tetap terjamin. Mikroba 

akan mudah tumbuh jika masih terdapar air yang terkandung dalam simplisia. 

Kadar air 10% dapat menghentikan proses enzimatik yang ada pada sel 

tumbuhan. 

Proses pengeringan yang baik adalah pada suhu yang tidak lebih dari 

60° C, namun pada beberapa tumbuhan harus dilakukan pada suhu yang rendah 

agar bahan aktif yang terkandung tidak menguap dan hilang. Pengeringan 

memiliki berbagai cara yakni dengan sinar matahari langsung, atau dengan 

menggunakan alat berupa instrumen seperti oven. 

2.6 Ekstrak 

 Sediaan kental yang didapatkan dengan melakukan ekstraksi simplisia 

dengan pelarut yang cocok, yang selajutnya di uapkan sehingga ekstrak dapat 

memenuhi persyaratan (Depkes RI, 1995). 

 Berdasarkan sifat ekstrak maka dapat dikelompokkan menjadi empat, 

yakni (Voight, 1995): 

a. Sediaan yang dapat dituang dan konsistensinya seperti madu disebut dengan 

ekstrak encer. 

b. Sediaan yang tidak dapat dituang dan memiliki kadar air mencapai 30% 

disebut dengan ekstrak kental. Banyaknya air yang terkandung dapat 

berakibat sediaan obat tidak stabil karena dapat tercemar bakteri.  

c. Sediaan yang mempunyai bentuk kering dan kandungan kelembabannya tidak 

lebih dari 5% serta mudah dituang disebut dengan ekstrak kering. 

d. Sediaan yang terdiri dari satu bagian simplisia dan dibuat sedemikian rupa 

disebut dengan ekstrak cair.. 

Pelarut yang digunakan untuk proses ekstraksi harus dapat melarutkan 

simplisia semaksimal mungkin dari bahan aktif dan seminimal mungkin untuk 

bahan yang tdiak diinginkan (Depkes RI, 2000). 
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2.6.1 Proses Pembuatan Ekstrak Secara Umum 

Tahapan dalam pembuatan ekstrak antara lain: 

a. Pembasahan (Depkes RI, 1986; Depkes RI, 2000) 

  Proses ini betujuan agar pelarut yang digunakan terbasahi secara sempurna 

dan masuk dalam pori-pori simplisia agae memudahkan proses selanjutnya. 

b. Penyari / Pelarut (Depkes RI, 1986; Depkes RI, 2000) 

 Pelarut dalam pembuatan ekstrak harus sesuai untuk zat aktif yang terkandung, 

dapat memisahkan dari bahan dan kandungan yang lainnya. Dalam pemilihan 

pelarut harus mempertimbangkan aspek seperti keamanan, ramah lingkungan 

ekonomis, dan selektif. 

  Kemanan yang paling penting adalah sesuai dengan ketentuan persyaratan 

kefarmasian yakni harus “Pharmaceutical grade”sehingga aman digunakna pada 

hewan coba. Pelarut yang umum digunakan untuk penelitian yakni etanol, air, dan 

campuran keduanya. 

c. Pemisahan senyawa (Depkes RI, 2000) 

  Proses ini bertujuan untuk memisahkan antara senyawa yang diinginkan 

dan yang tidak diinginkan dan hasil akhirnya adalah didapatkan esktrak yang 

benar-benar murni. Tahapannya antara lain pengendapan, cairan yang tidak 

bercampur dipisahkan, dekantasi, penyaringan dan lain sebagainya. 

d. Penguapan dan pemekatan ekstrak (Depkes RI, 2000) 

Proses ini dilakukan dengan menguapkan pelarut hingga ekstrak menjadi 

lebih pekat dan memiliki konsistensi kental. 

 2.6.2 Ekstraksi  

Salah satu metode yang digunakan untuk penemuan obat tradisional adalah 

metode ekstraksi. Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat bahan dan 

senyawa yang akan diisolasi (Mukhriani, 2014) 

Ada beberapa target ekstraksi, diantaranya (Sarker SD, dkk., 2006):  
1. Senyawa bioaktif yang tidak diketahui  

2. Senyawa yang diketahui ada pada suatu organisme  

3. Sekelompok senyawa dalam suatu organisme yang berhubungan secara struktural.  
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Ekstraksi dengan menggunakan pelarut 

 2.6.2.1 Cara dingin 

1. Maserasi  

Maserasi merupakan metode seder-hana yang paling banyak digunakan. Cara 

ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri (Agoes,2007). Metode ini 

dilakukan dengan memasukkan serbuk tanaman dan pelarut yang sesuai ke dalam 

wadah inert yang tertutup rapat pada suhu kamar. Proses ekstraksi dihentikan ketika 

tercapai kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel dengan 

penyaringan. Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah memakan ban-yak 

waktu, pelarut yang digunakan cukup banyak, dan besar kemungkinan beberapa 

senyawa hilang. Selain itu, beberapa sen-yawa mungkin saja sulit diekstraksi pada 

suhu kamar. Namun di sisi lain, metode maserasi dapat menghindari rusaknya sen-

yawa-senyawa yang bersifat termolabil (Mukhriani, 2014). 

2. Perkolasi  

Proses ekstraksi ini sangat umum untuk industri diaman prosesnya sangat 

berpengaruh terhadap waktu ekstraksi dan perbandingan antara jumlah bahan dan 

pelarut yang digunakan (Tiwari et al, 2011). 

2.6.2.2 Cara panas (Depkes RI, 2000) 

1. Refluks  

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur 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 

2. Sokletasi 

Cara ini selalu menggunakan pelarut baru dengan alat khusus atau disebut 

alat soklet, hal ini dimaksudkan supaya proses ekstraksi berjalan secara terus 

menerus dan jumlah pelarut yang digunakan cenderung konstan.  

3. Digesti 

Merupakan teknik perendaman secara kinetik dengan pengadukan 

yang terus menerus pada suhu ruangan atau lebih yaitu antara 40-45°C. 
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4. Infus 

Ekstraksi ini terdapat infus yang dimasukkan dalam air mendidih pada 

suhu tinggi antara 96-98° C dan menggunakan air suling sebagai pelaurt dan 

berlangsung selama kurang lebih 15-20 menit.. 

5. Dekok  

Cara ekstraksi ini sama dengan infus hanya saja prosesnya lebih lama dan 

suhu yang digunakan sampai titik didih air. 

 2.6.2.3 Destilasi Uap (Depkes RI, 2000) 

 Merupakan ekstraksi dengan cara menguapkan minyak atsiri dari simplisia 

segar menggunakan uap air pada tekanan parsial secara terus menerus hingga 

sempurna dengan adanya kondensasi kandungan senyawa yang ikut menguap dan 

memisah seluruhnya atau hanya sebagian. 

2.6.2.4 Cara Ekstraksi Lainnya (Depkes RI, 2000) 

a. Ekstraksi berkesinambungan 

Proses ekstraksi yang dilakukan berulangkali dengan pelarut yang berbeda 

atau resirkulasi cairan pelarut dan prosesnya tersusun berurutan beberapa kali. 

Proses ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi (jumlah pelarut) dan dirancang 

untuk bahan dalam jumlah besar yang terbagi dalam beberapa bejana ekstraksi. 

b. Superkritikal Karbondioksida 

Penggunaan prinsip superkritikal untuk ekstraksi serbuk simplisia dan 

umumnya digunakan gas karbondioksida. Dengan variabel tekanan dan 

temperatur akan diperoleh spesifikasi kondisi polaritas tertentu yang sesuai untuk 

melarutkan golongan senyawa kandungan tertentu. Penghilangan cairan pelarut 

dengan mudah dilakukan karena karbondioksida menguap dengan mudah, 

sehingga hampir langsung diperoleh ekstrak. 

c. Ekstraksi Ultrasonik 

Getaran ultrasonik (>20.000 Hz) memberikan efek pada proses ekstrak 

dengan prinsip meningkatkan permiabilitas dinding sel, menimbulkan gelembung 

spontan (Cavitation) sebagai stres dinamis serta menimbulkan fraksi interfase. 

Hasil ekstraksi tergantung pada frekuensi getaran, kapasitas alat dan lama proses 

ultrasonikasi. 
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2.7 Fraksinasi 

Ekstrak awal merupakan campuran dari berbagai senyawa. Ekstrak awal sulit 

dipisahkan melalui teknik pemisahan tung-gal untuk mengisolasi senyawa tunggal. 

Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki 

polaritas dan ukuran molekul yang sama. Fraksinasi dapat dilakukan dengan metode 

ektraksi cair-cair atau dengan kromatografi cair vakum (KCV), kromatografi kolom 

(KK), size-exclution chromatography (SEC), solid-phase extraction (SPE) ( Sarker 

SD, dkk., 2006). 

Tujuan dilakukannya fraksinasi adalah supaya metabolit sekunder yang 

terkandung dalam tanaman dapat dipisahkan sesuai dengan polaritasnya, apakah 

senyawanya dapat tertarik pada pelarut yang bersifat polar, semi polar atau non 

polar (Harbone, 1987). 

Pelarut yang digunakan untuk maserasi bertingkat atau yang disebut 

fraksinasi adalah pelarut organik seperti etanol, eter, ataupun benzena (Adijuwana 

dan Nur 1989). Proses ekstraksi dengan maserasi bertingkat akan dimulai dari 

pelarut yang bersifat non polar, semi polar, hingga polar. 

2.8 Kromatografi 

Berbagai macam teknik kromatografi diantaranya kromatografi cair 

kinerja tinggi (KCKT), keomatografi lapis tipis (KLT) kromatografi kertas, dan 

kromatografi gas cair (GC). Untuk mengetahui atau memisahkan golongan 

senyawa apa saja yang terkandung dalam suatu ekstrak atau fraksi dapat memakai 

salah satu metode kromatografi tersebut atau menggabungkannya. Pertimbangan 

penggunaan metode kromatografi berdasarkan sifat senyawa yang akan diamati. 

(harbone, 1987). 

 

2.8.1 Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) 

Kromatografi jenis ini yaitu dalam bahasa inggris (High Performance 

Liquid Chromatography) mampu memisahkan senyawa biologis, senyawa organik 

maupun anorganik. Memiliki kelebihan dengan hasil resolusi yang baik, mudah 

dalam penggunaan dan bahan yang digunakan tidak mengalami kerusakan. 

Berbagai komponen seperti injektor, kolom, detektor pomap dan reservoir ada 

didalam alat ini. (Rohman, 2009). Prosedur analisis alat ini adalah dengan adanya 

konfirmasi validasi yang sesuai dengan yang diharapkan. Alat ini juga memiliki 
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paraneter sebagai validasi metodenya yakni akurasi, batas deteksi, presisi, 

linearitas, ketahanan, spesifitas, batas kuantifikasi dan lain-lain.(Harmita, 2004; 

Rohman, 2009) 

 

2.8.2 Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatorgrafi Lapis Tipis (KLT) dan kromatograsi kolom pada prinsipnya 

sama. Apabila suatu cuplikan yang meru-pakan campuran dari beberapa komponen 

yang diserap lemah oleh adsorben akan keluar lebih cepat bersama eluen, se-dangkan 

komponen yang diserap kuat akan keluar lebih lama (Hostettman, 1995). 

Penggunaan umum KLT adalah untuk menentukan banyaknya komponen 

dalam campuran, identifikasi senyawa, memantau berjalannya suatu reaksi, 

menentukan efektifitas pemurnian, menentukan kondisi yang sesuai untuk 

kromatografi kolom, serta untuk memantau kromatografi ko-lom, melakukan 

screening sampel untuk obat (Gandjar IG, 2008). 

KLT  harus memiliki fase gerak dan fase diam. Pada fase gerak digunana 

berbagai macam pelarut atau campuran dari beberapa pelarut yang mampu 

memisahkan senyawa dengan kepolaran masing-masing. Fase diam untuk 

kromatografi jenis ini dapat berbentuk lempengan plat seperti siliki gel ataupun 

serbuk halus yang berperan sebagai penyerap (Gritter et al 1991). 

Untuk melihat hasil kromatografi apakah timbul bercak umumnya 

dilakukan penyemprotan dengan pereaksi atau reagen sehingga bercak nantinya 

akan tampak, apabila belum nampak perlu menggunakan pemanasan. pengamatan 

dapat dilakukan secara visual dan lebih efektif dengan menggunakan sinar UV 

atau ultraviolet yang akan nampak pada beberapa senyawa organik. Sinar UV 

yang biasa digunakan yaitu sinar ultraviolet dengan gelombang pendek (254nm) 

dan sinar ultaviolet dengan gelombang panjang (365 nm) (Stahl, 1985) 

  

2.9 Penentuan Aktivitas Antibakteri 

Metode yang umum digunakan dalam menentukan aktivitas antibakteri 

diantaranya metode difusi yang termasuk tes disc diffusion, cup-plate technique 

atau cara lubang dan ditch plate technique atau cara parit. Selain itu terdapat cara 

dilusi yang dibagi menjadi dua yakno dilusi padat dan dilusi cair (Pratiwi, 2008). 
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2.9.1 Metode Difusi 

Metode difusi merupakan metode dengan melihat zona bening yang 

terbentuk disekitar zat antibakteri yang ditanam dalam media yang telah dioleskan 

bakteri. Dimana dilihat kemampuan antibakteri dalam berdifusi untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri (Bonang, 1982). 

2.9.1.1 Disc diffusion test (Kirby-Bauer Disc Diffusion Test) 

 Metode disc diffusion digunakan untuk menentukan aktivitas agen 

antimikroba. Metode ini dilakukan dengan meletakkan piringan (blank disc) yang 

sudah diisi dengan suatu zat antimikroba pada media agar yang telah ditanami 

mikroorganisme. Area jernih mengindikasikan adanya hambatan pertumbuhan 

mikroorganisme oleh agen antimikroba (Pratiwi, 2008) 

 Tabel  II.2 Klasifikasi Respon Penghambatan Bakteri 

Diamter yang terbentuk Respon Penghambatan 

>20 mm Sangat kuat 

10-20 mm Kuat 

5-10 mm Sedang 

 <5 mm Lemah 

         (Sumber : Greenwood, 1995) 

2.9.1.2 Cara parit (Ditch-plate technique) 

Metode ini dilakukan dengan meletakkan agen antimikroba pada parit 

yang telah dibuat dengan cara memotong media agar dalam cawan petri pada 

bagian tengah secara membujur kemudian mikroba uji digoreskan ke arah parit 

yang berisi agen antimikroba (Pratiwi, 2008) 

2.9.1.3 Cara lubang (Cup-plate tchnique) 

 Cup-plate technique memiliki prinsip yang serupa dengan metode disk 

difusi. Pada metode ini, media agar yang telah ditanami dengan mikroorganisme 

dibuat lubang kemudian diisi dengan zat antimikroba yang akan diuji (Pratiwi, 

2008). 

 

2.9.2 Metode Dilusi  

 Pada metode ini konsentrasi hambat minimum atau KHM dan kadar bunuh 

minimal atau KBM ditentukan dengan melakukan pengenceran zat antibakteri di 



24 
 

 
 

medium cair yang diberikan bakteri uji. Apabila terlihat jernih dengan konsentrasi 

paling kecil dan tidak ada bakteri yang tumbuh maka dapat dinyatakan sebagai 

kadar hambat minimum. Lalu larutan dikultur  dengan media yang cair namun 

tidak ditambahkan mikroba selanjutnya di inkubasi selama 18-24 jam 

(Pratiwi,2008). 

2.10 Pengukuran diameter zona hambat pertumbuhan bakteri 

 Menurut Pratiwi (2008) apabila zona bening yang terlihat disekitar kertas 

cakram maka hal ini dinyatakan positif adanya aktivitas antibakteri. Untuk 

menentukan besar kecilnya suatu aktivitas antibakteri perlu diukur dengan alat 

yaitu jangka sorong dengan mengukur diameter yang terbentuk 

2.11 Standar McFarland 

Tabel II.3 Tabel Standar kekeruhan Mc Farland 

Cat No. Standar 

McFarland 

BaCl2 1% 

(ml) 

 H₂SO₄ 1% 

(ml) 

Rata-rata suspensi bakteri 

/ ml 

TM 50 0,5 0,05 9,95 1,5 x 108 

TM 51 1,0 0,10 9,90 3,0 x 108 

TM 52 2,0 0,20 9,80 6,0 x 108 

TM 53 3,0 0,3 9,7 9,0 x 108 

TM 54 4,0 0,4 9,6 1,2 x 108 

TM 55 5,0 0,5 9,5 1,5 x 109 

TM 56 6,0 0,6 9,4 1,8 x 109 

TM 57 7,0 0,7 9,3 2,1 x 109 

TM 58 8,0 0,8 9,2 2,4 x 109 

TM 59 9,0 0,9 9,1 2,7 x 109 

TM 60 10,0 1,0 9,0 3,0 x 109 

(Sumber : Dalynn Biologicals, 2014) 

 


