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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Cerbera Manghas L. 

2.1.1. Klasifikasi Cerbera manghas L. 

Kingdom  : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super Divisi : Spermatophyta 

Divisi   : Magnoliophyta 

Kelas   : Magnoliopsida 

Sub Kelas : Asteridae 

Ordo   : Gentianales 

Famili   : Apocynaceae  

Genus   : Cerbera 

Spesies : Cerbera manghas L. (Anonim, 2017) 

2.1.2. Deskripsi Tanaman Cerbera manghas L. 

Tanaman Cerbera manghas L. merupakan tanaman yang biasa digunakan 

sebagai penghias jalan kota atau dapat berfungsi sebagai penghijauan. Tanaman 

ini berasal dari daerah-daerah tropis Asia, Australia, Madagaskar dan kepulaan 

sebelah barat samudera pasifik. Tanaman ini bukan termasuk dalam tanaman 

pangan karna sifatnya yang beracun. Tanaman Cerbera manghas L. sering disebut 

sebagai tanaman mangga laut, kayu gurita, buta badak atau babuto. (Herwanda, 

2011).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Tanaman Cerbera manghas L. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 

Cerbera manghas L.  merupakan tanaman dari family Apocynaceae yang 

memiliki bentuk seperti pohon dengan ketinggian 4 – 6 meter, namun di beberapa 

tempat tanaman ini dapat tumbuh 20 m – 450 m dan memiliki banyak 

percabangan. Bintaro memiliki batang tegak, berkayu, bulat dan berbintik-bintik 

serta memiliki akar tunggang dengan warna coklat. Daunnya tunggal, tersebar, 

berbetuk bulat telur yang tersusun berselinga dan berwarna hijau tua mengkilat, 

tepi rata ujung dan pangkal meruncing, tipis, dan licin. Pertulangan daun Bintaro 

menyirip dan panjang 15 – 20 cm dengan lebar 3 – 5 cm. Bunganya harum, terdiri 

atas lima petal dengan mahkota berbentuk terompet yang pangkalnya berwarna 

mera muda. Tanaman ini banyak tumbuh di dataran rendah sampai tepi pantai dan 

sangat cocok untuk daerah berpasir (Rismawati, 2011 : Warta, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Daun, Buah, Biji dan Bunga Cerbera manghas L.  

(Herwanda 2011) 

Tanaman ini dikenal sebagai tanaman yang beracun karena bijinya 

mengandung “cerberin” yang dapat menghambat saluran ion kalsium didalam otot 

jantung manusia yang dapat menyebabkan gangguan detak jantung dan dapat 

menyebabkan kematian. Bagian tanaman seperti daun dan kulit batang tanaman 

ini mengandung golongan senyawa saponin, polifenol dan tanin. Sedangkan pada 

biji mengandung minyak cukup banyak seikitar 53,44 % (Herwanda, 2011). 
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2.1.3. Morfologi Buah dan Biji Cerbera manghas L. 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Buah dan Biji Bintaro (Warta,2011) 

Buah bintaro berbentuk bulat telur dengan panjang sekitar  5-10 cm. 

Ketika masih muda berwarna hijau pucat setelah masak akan berubah menjadi 

merah cerah dan setelah tua berwarna kehitaman. Merupakan buah drupa (buah 

biji) yang terdiri dari tigas lapisan yaitu epikarp atau eksokarp (kulit bagian terluar 

buah) mesokarp (lapisan tengah) dan encocarp (biji yang dilapisi kulit biji atau 

testa). Biji bintaro adalah bagian bintaro yang paling beracun diantara bagian 

tanaman bintaro yang lainnya. (Utami, 2010 : Rismawati, 2011) 

2.1.4. Kandungan Cerbera manghas L. 

Cerbera manghas L. mengandung golongan senyawa metabolit sekunder 

seperti flavonoid, steroid, tanin dan alkaloida. Penelitian yang oleh Mounjur et al 

(2015) menyatakan bahwa kandungan ekstrak etanol Cerbera manghas L. dengan 

positif mengandung alkaloida, glikosida, steroid, flavonoid dan tanin. 

Tabel II. 1 Kandungan tanaman Cerbera manghas L. 

Phytochemical group Result 

Reducing sugars + 

Alkaloids + 

Glycosides + 

Streoids + 

Gums - 

Saponin - 

Flavonoids + 

Tannins + 
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Tabel II. 2 Kandungan asam lemak dalam Minyak mentah Cerbera manghas L. 

 

Selain itu, tanaman ini juga memiliki banyak kandungan minyak terutama 

pada biji yang menyebutkan bahwa biji Cerbera manghas L. mengandung 46 - 

64% minyak yang tersusun oleh asam palmitat (17,9%), asam stearat (4,38%), 

asam oleat (36,64%), miristat (0,17%), linolenat (2,37%), dan asam linoleat 

(23,44%) (Rohimatun dan Sondang Suriati, 2011). Jika diamati pada tabel II.2  

Biji Cerbera manghas L. kandungan asam lemak yang cukup mendominasi 

adalah asam palmitat sebesar 19,68 % dan asam oleat sebesar 38,13 %. (Hendra et 

al, 2016). Selain itu, senyawa aktif yang terkandung dalan biji buah Cerbera 

manghas L. antara lain adalah lukosida/ alkaloid (cerberine, cerberoside, 

neriifolin, thevetin), steroid, triterpenoid, dan saponin (Syakir et al, 2011).  

2.1.5. Toksisitas Cerbera manghas L. 

Tanaman Cerbera manghas L. adalah salah satu tanaman beracun yang 

mengandung senyawa toksik dan merupakan senyawa marker pada tanaman ini 

yakni cerberin yang banyak terakumulasi pada biji Cerbera manghas L. sehingga 

dapat dikatakan bahwa bii tanaman ini sangat beracun. Di Kerala sekitar 50 % 

terjadi keracunanan akibat tanaman ini dan sekitar 10 % nya digunakan untuk 

bunuh diri (Prasanth, 2015). Di Madagaskar racun dari tanaman ini juga 

menyebabkan kematian sekitar 2 % dari populasi (3000 prang per tahun) 

sedangkan di Perancis pada tahun 1989 dan 1999 keracunan fatal terjadi sekitar 

500 kasus keracunan tanaman Cerbera manghas L. (Shetty, 2016). 

Kardiotosisitas Cerbera manghas L. memang telah diakui terutama 

komunitas Pesisir Asia Selatan sebagai tanaman yang paling mematikan. 

Glikosida jantung yang terdeteksi pada tanaman ini bukan hanya cerberin namun 

terdapat pula de-asetiltanginin, neriifolin dan tanghinin. Biji kering yang terdapat  

Komponen Minyak mentah biji Cerbera manghas L. (%) 

Asam Palmitat (C16:0) 19,68 

Asam Stearat (C18) 5,33 

Asam Oleat (C18:1) 38,13 

Asam Linoleat (C18:2) 14,19 

Asam Linolenat (C18:3) 0,19 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
 

 

 

Gambar 2. 4 Senyawa Kardiotoksik Utama pada Cerbera manghas L.  

(Chan et al, 2016) 

pada buah matang mengandung 1091 µg/g (de-asetiltanginin), 751 µg/g 

(neriifolin), 559 µg/g (tanghinin) dan 270 µg/g sedangkan pada biji buah mentah 

segarnya mengandung 47,2 µg/g (de-asetiltanginin), 47,1 µg/g (neriifolin), 3,1 

µg/g (tanghinin) dan 2,3 µg/g sehingga memang tanaman Cerbera manghas L. 

yang matang sanagt beracun. Daun dan biji pada Cerbera manghas L. cenderung 

lebih beracun karena keempat kandungan ditemukan pada dua organ tersebut. 

Senyawa-senyawa tersebut memiliki mekanisme dengan cara menghambat pompa 

Na
+
 / K

+
 ATPase sehingga otot jantung kekurangan pasokan Na

+
 / K

+ 
dan 

membuat otot jantung menjadi lemah. Gejala setelah mengonsumsi tanaman ini 

akan timbul hiperkalemia, sakit perut, bradikardi dan disritmia serta parahnya 

kematian akan terjadi beberapa jam setelah mengonsumsi tanaman ini (Chan et al, 

2016) 

2.1.6. Manfaat Cerbera manghas L. 

Tanaman bintaro dikenal dengan  tanaman dari genus Cerbera yang 

memiliki potensi sebagai antifungi ,insektisida, antioksidatif, dan antitumor. 

(Rizal et al, 2015) Tanaman ini umumnya digunakan  sebagai tanaman 

penghijauan kota. Daunnya yang rimbun dan lebat sangat cocok digunakan 

sebagai peneduh dan penghias kota. Bintaro merupakan tanaman beracun. Karena 

merupakan tanaman yang beracun, bintaro dimanfaatkan masyarakat dalam 
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aktivitas berburu untuk meracuni ikan, babi, tikus dan sebagai anti nyamuk. Selain 

itu, racun dari bintaro juga dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati. Daun 

muda, akar, dan kulit batang bintaro memberikan khasiat sebagai pencahar. Biji 

buah bintaro merupakan bagian tanaman yang paling beracun dan mengandung 

46% – 64 % minyak  trigliserida. Minyak tersebut dimanfaatkan untuk bahan 

pembuat lilin, selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biodesel 

(Rohimatun dan Sondang Suriati, 2011). 

2.1.7. Aktifitas Biologi dari Cerbera manghas L. 

Bintaro selain dikenal sebagai tanaman beracun, tanaman ini juga 

memiliki manfaat bagi manusia. Bunga memiliki aktivitas antibakteri terhadap S. 

aureus dengan menggunakan metode  difusi sumuran dan aktifitas antibiofilm 

diuji dengan metode mikrodilusi. Dari hasil penelitan didapatkan aktivitas 

penghambatan biofilm 98,29 % pada konsentrasi 3,57 %. Hasil bioautografi 

menujukan bahwa metabolit sekunder yang memiliki aktivitas  antibakteri dari 

ekstrak etanol bunga bintaro ialah alkaloida dan tanin.  

Daging buah dan biji buah bintaro juga memiliki aktivitas biologis yaitu 

sebagai antibakteri. Ekstrak etil asetat daging buah bintaro memiliki zona hambat 

sebesar 10,95 mm terhadap bakteri S. aureus. Sedangkan ekstrak n-heksana biji 

buah bintaro memiliki zona hambat sebesar 8,43 mm terhadap bakteri S. aureus. 

Penelitian yang menguji aktivitas antibakteri dari daging dan biji buah bintaro 

belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang 

aktivitas antibakteri daging dan biji buah bintaro. (Rizal et al, 2015). 

2.2. Tinjauan Infeksi 

2.2.1. Etiologi 

Bakteri (dan mikroorganisme lainnya) bisa beradaptasi dengan beragam 

lingkungan yang meliputi sumber eksternal seperti tanah, air dan bahan organik 

atau lingkungan internal seperti yang ditemukan di dalamnya vektor serangga, 

hewan dan manusia, di mana mereka biasanya tinggal dan hidup. Penyakit infeksi 

bisa disebabkan oleh infeksi endogen, infeksi eksogen dari lingkungan dan infeksi 

tidak langsung. Infeksi endogen, yaitu mikroorganisme yang berada pada 

permukaan mukosa atau yang ada dalam tubuh sebagai infeksi laten. Infeksi yang 
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didapat secara endogen menjadi semakin berkembang di negara maju karena 

semakin banyaknya populasi dengan sistem imun yang tertekan. Infeksi eksogen 

dari lingkungan dapat ditularkan secara langsung melalui kontak atau transmisi 

droplet dari pejamu atau sumber lain yang terinfeksi (misalnya tanah). Infeksi 

tidak langsung bisa dibawa oleh vektor, udara, atau akibat transmisi melalui alat 

yang terinfeksi seperti transfusi darah (Jawetz et al, 2013) 

S. aureus dapat menghasilkan penyakit baik melalui kemampuannya untuk 

berkembang biak dan menyebar luas di jaringan dan melalui jaringanmya yang 

diproduksi banyak zat ekstraselular. Staphylococci menghasilkan katalase, yang 

mengubah Hidrogen Peroksida (H2O2) menjadi air (H2O) dan oksigen (O2). 

Infeksi S. aureus yang terlokalisasi muncul sebagai jerawat, infeksi folikel 

rambut, atau abses (bisul). Biasanya ada yang intens, terlokalisir, reaksi inflamasi 

yang menyakitkan bagian dinding fibrin pada abses digunakan untuk mengurangi 

penyebaran bakteri ini, sehingga jangan dipecah atau diberi trauma. (Jawetz et al, 

2013). 

2.2.2. Terapi Infeksi 

Antibiotik telah lama digunakan untuk mengobati penyakit menular dan 

akhir-akhir ini telah cenderung berlebihan dan tidak rasional digunakan. 

Kecenderungan ini telah meningkatkan prevalensi antibiotik yang sebelumnya 

sensitif dalam melawan bakteri. Pemilihan obat antibiotik secara rasional 

tergantung pada diagnosis etiologi, yang mempertimbangkan tempat infeksi, usia, 

tempat dimana infeksi diperoleh, faktor mekanik sebagai predisposisi (iv drip, 

kateter urin), faktor predisposisi pasien (immunodefisiensi) dan uji kepekaan 

(Jawetz et al, 2012). 

2.3. Tinjauan bakteri Staphylococcus aureus 

2.3.1. Klasifikasi dan Morfologi 

Ordo  : Eubacteriales  

Famili : Micrococcaceae  

Genus : Staphylococcus  

Spesies : Staphylococcus aureus  
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Staphylococcus aureus adalah bakteri berbentuk bulat diameter 0,5-0,7 

mm, bersifat gram positif, biasanya tersusun dalam rangkaian tidak beraturan 

seperti buah anggur. Beberapa diantaranya tergolong flora normal pada kulit dan 

selaput mukosa manusia, menyebabkan penanahan, abses, berbagai infeksi piogen 

dan bahkan septikimia yang fatal. S. aureus mengandung polisakarida dan protein 

yang berfungsi sebagai antigen dan merupakan substansi penting didalam struktur 

dinding sel, tidak membentuk spora, dan tidak membentuk flagel (Jawetz,E.2013) 

Dinding sel yang terdiri dari peptidoglikan, asam teikoik, fibronectin 

binding protein, clumping factors dan collagen binding protein. Komponen utama 

dinding sel adalah peptidoglikan yang menyusun hampir 50% dari berat dinding 

sel. Peptidoglikan tersusun dari polimer polisakarida (asam N-asetilglukosamin 

dan asam N-asetilmuramik), polipeptida (L-Ala, D-Glu, L-Lys, D-Ala, D-ala) dan 

sebuah jembatan pentaglisin. Melalui katalisis transpeptidase oleh Penicillin-

Binding Protein (PBP), setiap peptidoglikan akan saling berikatan dengan 

peptidoglikan lainnya dengan cara merubah rantai alanin agar berikatan dengan 

jembatan pentaglisin dari peptidoglikan lainnya. Proses menghasilkan suatu 

struktur dinding sel yang padat. Beberapa enzim juga dihasilkan oleh S.aureus, 

diantaranya koagulase, clumping factor, hialuronidase dan β-laktamase. 

(Nova,2012). 

2.3.2. Patogenisitas 

S.aureus sudah dikenal sebagai penyebab infeksi sejak tahun 1882 oleh 

Ogston. Mikroorganisme ini merupakan flora yang juga ditemukan pada area 

perianal, inguinal, aksila dan hidung (nares anterior). Sekitar 11-32% individu 

sehat mempunyai mikroorganisme ini dan 25% ditemukan pada tenaga kesehatan 

rumah sakit (Nova, 2012). Bakteri ini tergolong bakteri aerob yang bersifat Gram 

positive yang merupakan flora normal pada kulit dan selaput mukosa. Jika S. 

aureus menyebar dan terjadi bakterimia, maka kemungkinan bisa terjadi 

endocarditis, osteomyelitis hematogenus akut, meningitis dan infeksi paru-paru 

(Triana, 2014). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 

 

Ciri khas infeksi yang disebabkan oleh S. aureus adalah radang supuratif 

(bernanah) pada jaringan lokal dan cenderung menjadi abses. Manifestasi klinis 

yang paling sering ditemukan adalah furunkel pada kulit dan impetigo pada 

anakanak. Infeksi superfisial ini dapat menyebar (metastatik) ke jaringan yang 

lebih dalam menimbulkan osteomielitis, artritis, endokarditis dan abses pada otak, 

paru-paru, ginjal serta kelenjar mammae. Pneumonia yang disebabkan S. aureus 

sering merupakan suatu infeksi sekunder setelah infeksi virus influenza. S. aureus 

dikenal sebagai bakteri yang paling sering mengkontaminasi luka pasca bedah 

sehingga menimbulkan komplikasi (Yuwono,2012). 

Masuknya S. aureus ke tubuh dengan melalui folikel rambut, jarum injeksi 

dan dapat pula melalui saluran pernafasan. Prototipe lesi S.aureus  ialah berupa 

abses lokal yang menyebabkan dermatonerotik, menghasilkan fibrin di sekitar lesi 

dan dalam seluran getah bening yang membentuk dinding yang membatasi proses 

dan diperkuat oleh penumpukan sel radang dan kemudian jaringan fibrosis 

(Triana, 2014) 

Patogenesis infeksi S. aureus merupakan hasil interaksi berbagai protein 

permukaan bakteri dengan berbagai reseptor pada permukaan sel inang. 

Penentuan faktor virulen mana yang paling berperan sulit dilakukan karena 

demikian banyak dan beragam faktor virulen yang dimiliki S. aureus 

(Yuwono,2012). 

2.3.3. Pengobatan 

Pengobatan terhadap infeksi S. aureus dilakukan melalui pemberian 

antibiotik. Pemberian antiseptik lokal sangat dibutuhkan untuk menangani 

furunkulosis (bisul) yang berulang. Pada infeksi yang cukup berat, diperlukan 

pemberian antibiotik secara oral atau intravena, seperti penisilin, metisillin, 

sefalosporin, kloramfenikol, linkomisin, vankomisin, dan rifampisin (Jawetz et 

al., 2012). 

2.4. Tinjauan Pengobatan Untuk Staphylococcus aureus 

Pada tahun 1944, S. aureus sangat peka terhadap golongan penisilin. 

namun karena penggunaanya yang tidak sesuai pada tahun 1948 bakteri ini sudah 

menghasilkan β-lactamase yang mengakibatkan 65 % - 85 % mengalami 
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resisntensi terhadap penisilin G. Pada tahun 1986, S. aureus resisten penisilin 

tidak hanya dijumpai di rumah sakit, akan tetapi 80-90 % diisolasi dari 

masyarakat (Chambers, 2004). Sebuah penelitian pada tahun 2014 penyimpulkan 

bahwa dari 30 isolat kuman S. aureus ditemukan sebanyak 93,4 % resisten 

terhadap Ampicilin yang merupakan golongan Penisilin dimana isolat kuman 

S.aureus  yang resisten kemudian dilakukan uji β-lactamase secara iodometri 

ditemukan sebanyak 100 % menghasilkan enzim β-lactamase sehingga seluruh 

kuman S.aureus  yang resiten terhadap ampicilin disebabkan oleh enzim β-

lactamase pada bakteri ini (Triana, 2014). 

Kloramfenikol adalah antibakteri yang berasal dari kultur Steptomyces 

vezuelae pada tahun 1974 yang merupakan antibakteri spektrum luas yang 

pertama kali ditemukan (Sean C, 2009). Kloramfenikol adalah penghambat 

sintesis protein yang kuat pada mikroorganisme dimana obat ini menghalang 

terikatnya asam amino ke rantai peptida yang baru pada unit 50S Ribosom dengan 

mengganggu transferase peptidil. Pada dasarnya, Kloramfenilkol merupakan 

bakteriostatik dengan spektrum luas sehingga dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri dengan gram negatif maupun gram positif. Mikroorganisme tahan 

terhadap kloramfenikol menghasilkan enzim chloramphenicol acetyltransferase, 

yang menghancurkan aktivitas narkoba. Produksi enzim ini biasanya di bawah 

kendali plasmid (cat gene) (Jawetz, 2013). 

Karakteristik kloramfenikol digunakan sebagai antibakteri pembanding  

ialah sebagai berikut : 

a) Pemerian  : Hablur halus berbentuk jarum atau lempeng 

memanjang; putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan; larutan 

praktis netral terhadap lakmus P; stabil dalam larutan steril  atau larutan 

agak asam 

b) Kelarutan : Sukar larut dalam air; mudah larut dalam etanol; dalam 

propilenglikol dalam aseton dan dalam etil asetat 
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c) Rumus bangun :  

 

                     Gambar 2. 5 Rumus bangun kloramfenikol  

    (Sumber : FI edisi ke-V, 2014) 

d) Rumus Kimia : C11H12Cl2N2O5 

e) Penyimpanan  : Dalam wadah tertutup rapat. Simpan ditempat sejuk dan 

kering. (Farmakope Indonesia Edisi ke-V, 2014) 

2.5. Tinjauan Golongan Senyawa yang Memiliki Khasiat Antibakteri 

2.5.1. Alkaloida 

Alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder terbanyak yang memiliki 

atom nitrogen, yang ditemukan dalam jaringan tumbuhan dan hewan (Wink, 

2008). Alkaloid dapat ditemukan pada berbagai bagian tanaman, seperti bunga, 

biji, daun, ranting, akar dan kulit batang. Alkaloida umumnya ditemukan dalam 

kadar yang kecil dan harus dipisahkan dari campuran senyawa yang rumit yang 

berasal dari jaringan tumbuhan (Ningrum et al, 2016). 

 

Gambar 2. 6 Struktur Umum Alkaloid 

Alkaloid bersifat basa, sehingga dapat mengganti basa mineral dalam 

mempertahankan kesetimbangan ion dalam tumbuhan. Sebagian besar senyawa 

alkaloid bersumber pada tumbuh-tumbuhan. Alkaloid pada tanaman berfungsi 

sebagai racun yang dapat melindunginya dari serangga dan herbivora, faktor 

pengatur pertumbuhan, dan senyawa simpanan yang mampu menyuplai nitrogen 

dan unsur-unsur lain yang diperlukan tanaman (Wink, 2008). 

2.5.2. Flavonoida 

Flavonoid merupakan salah satu golongan senyawa terbesar pada tanaman. 

Senyawa berwarna kuning dan setelah diteliti lebih dari 2 Senyawa kimia yang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 
 

 

berbeda telah diisolasi, diidentifikasi dan dilaporkan dari sumber tanaman. 

Faktanya, struktur kimianya hanya didasarkan pada kerangka karbon C6-C3-C6 

yang memiliki pyran atau ring chroman yang membawa cincin benzen kedua 

(aromatik) yang diposisikan secara strategis pada C-2, C-3 atau C-4 seperti yang 

ditunjukkan di bawah ini: 

 

 

 

 

Gambar 2. 7 Struktur Umum Flavonoida 

Di alam mereka tersedia dalam bentuk senyawa seperti flavon, flavanon, 

flavonol, isoflavon, dan Antosianid . Flavonoid memberikan berbagai aktivitas di 

alam, yaitu: sebagai antimikroba, molekul pensinyalan, atau metabolit stres. 

(Ashutosh Kar, 2007) 

2.5.3. Asam Lemak 

Biji buah bintaro mengandung 46 - 64% minyak yang tersusun oleh asam 

palmitat (17,9%), asam stearat (4,38%), asam oleat (36,64%), miristat (0,17%), 

linolenat (2,37%), dan asam linoleat (23,44%) (Syakir et al, 2011). 

Mekanisme asam lemak yaitu dengan meningkatkan permeabilitas dari 

dinding sel bakteri, sehingga dengan mengganggu atau merusak dinding dan 

membran sel kemudian fungi materi genetik, hal ini terjadi baik pada gram negatif 

maupun gram positif (Asriani et al, 2007) 

2.5.4. Saponin 

Saponin merupakan prekursor yang tidak aktif namun dapat diubah 

menjadi senyawa aktif secara biologis oleh enzim tanaman untuk merespon 

serangan patogen, sehingga peran saponin dianggap sebagai pertahanan atau 

perlindungan untuk melawan serangan patogen dan hewan. Saponin adalah 

senyawa glikosilasi dibagi menjadi tiga kelompok utama; triterpenoid, steroid, 

atau steroidal glycoalkaloid. (Figen, 2006) 
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Mekanisme saponin sebagai agen antibakteri adalah dengan cara 

berinteraksi dengan kolesterol pada membran sel dan menyebabkan membran sel 

mengalami modifikasi lipid yang akan mengganggu kemampuan bakteri untuk 

berinteraksi dengan membran yang sudah mengalami modifikasi tersebut. 

Terganggunya interaksi antara bakteri dengan membranselnya akan menyebabkan 

kemampuan bakteri untuk merusak atau berinteraksi dengan host akan terganggu. 

Ketika membran sel terganggu, zat antibakteri akan dapat dengan mudah masuk 

kedalam sel dan akan mengganggu metabolisme hingga akhirnya terjadilah 

kematian bakteri (Majidah, 2014). Aktivitas antibakteri saponin menunjukkan 

aktivitas antimikroba lebih banyak terhadap bakteri gram positif (S. aureus) 

dibandingkan bakteri gram negatif (E. coli) pada konsentrasi yang sama 

(Hassan,2008) 

Saponin umumnya dikenal dengan rasa pait, mengiritasi tenggorokan, dan 

toksik dalam bentuk busa dalam larutan berair (Hassan, 2008). Uji golongan 

senyawa saponin didalam suatu ekstrak tanaman adalah dengan cara uji buih yaitu 

cara memasukan senyawa tersebut ke dalam air kemudia dikocok kuat selama 30 

detik dan akan muncul buih,  reaksi warna dengan uji Liebermann-Burchard 

dimana adanya warna hijau biru, warna kuning muda dan warna merah ungu pada 

larutan. Kemudian uji warna dengan uji salkowski itu ditandai dengan timbulnya 

cincin berwarna merah. Saponin memiliki berat molekul dan polaritas yang tinggi 

(Evans, 2002). 

2.5.5. Steroid 

Steroid adalah senyawa organik lemak sterol tidak terhidrolisis yang 

didapat dari hasil reaksi penurunan dari terpena atau skualena. Senyawa yang 

termasuk turunan steroid, misalnya kolesterol, ergosterol,progesteron, dan 

estrogen. Senyawa steroid memiliki mekanisme antibakteri terhadap S. aureus dan 

Salmonella typhi (Monalisa et al, 2011). Mekanisme steroid sebagai antibakteri 

berhubungan dengan membran lipid dan sensitivitas terhadap komponen steroid 

yang menyebabkan kebocoran pada liposom. Steroid dapat berinteraksi dengan 

membran fosfolipid sel yang bersifat permeabel terhadap senyawa-senyawa 

lipofilik sehingga menyebabkan integritas membran menurun serta morfologi 

http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
http://id.wikipedia.org/wiki/Lemak_sterol
http://id.wikipedia.org/wiki/Hidrolisis
http://id.wikipedia.org/wiki/Terpena
http://id.wikipedia.org/wiki/Skualena
http://id.wikipedia.org/wiki/Progesteron
http://id.wikipedia.org/wiki/Estrogen
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membran sel berubah yang menyebabkan sel rapuh dan lisis (Susriyani Bontjura, 

2015). 

Cara mengidentifikasi steroid ialah dengan cara ekstrak kasar metanol dan 

fraksi – fraksinya ditambahkan 3 tetes pereaksi Lieberman – Burchard (asam 

asetat glasial + H2SO4 pekat).  Uji positif triterpenoid memberikan warna merah 

atau ungu dan uji positif steroid memberikan warna hijau atau biru (Ari 

Novadiana, 2014) 

2.5.6. Tanin 

Tanin adalah metabolit sekunder polifenolik yang lebih tinggi tanaman. 

Senyawa ini diasumsika dalam peran biologisnya terhadap tanaman sebagai 

pelindung dari infeksi bakteri, serangga atau hewa. Tanin tampak berwarna 

kuning muda atau putih, jika diserbukan akan berbentuk amorf dan tampak 

mengkilap, baunya sedikit aneh dan astrigenst taste. Di negara-negara Asia 

khususnya Jepang dan Cina, tanaman yang mengandung tanin digunakan sebagi 

pengobatan seperti diare, astringen, antiseptik, anti-inflamasi, tumor duodenum 

dan obat-obatan hemostatik. (Karamali,2001). 

Tanin memiliki aktifitas sebagai anti bakteri salah satu aktifitasnya adalah 

membentuk kompleks dengan protein melalui ikatan hidrogen dan efek hidrofobik 

serta pembentukan ikatan kovalen,  ikatan-ikatan tersebut merekat di permukaan 

sel, dinding polipeptida dan enzim membran. Dengan demikian dapat terjadi 

inaktivasi protein dan kehilangan fungsi. (Cowan, 1999) 

 Secara khusus, tanin menghambat pertumbuhan bakteri dan Aktivitas 

protease dengan merusak dinding sel dan sitoplasma, menyebabkan kerusakan 

struktural yang cepat (Si Heung Sung et al, 2012). Untuk menentukan dan 

memperkirakan adanya golongan senyawa tanin dalam ekstrak tanaman dapat 

digunakan dengan cara yaitu 1 gram ekstrak dicampur dengan air kemudian 

dipanaskan diatas penangas air dan disaring, kemudian ditambahkan 2 tetes 

FeCl3, jika menunjukkan warna hijau tua maka ekstrak tersebut mengandung 

tanin (Evans, 2002) 
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2.6. Tinjauan Metode Penyarian 

2.6.1. Ekstraksi 

Salah satu metode yang digunakan untuk penemuan obat tradisional 

adalah metode ekstraksi. Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia 

yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak terlarut dengan pelarut 

cair. Simplisia yang diekstraksi mengandung berbagai senyawa aktif yang dapat 

larut dan senyawa aktif yang tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein, 

dan lain-lain (Depkes RI, 2000). Pemilihan metode ekstraksi tergantung pada sifat 

bahan dan senyawa yang akan diisolasi. Sebelum memilih suatu metode, target 

ekstraksi perlu ditentukan terlebih dahulu. Proses ekstraksi khususnya untuk 

bahan yang berasal dari tumbuhan adalah sebagai berikut :  

1) Pengelompokan bagian tumbuhan (daun, bunga, dll), pengeringan dan 

penggilingan bagian tumbuhan.  

2) Pemilihan pelarut  

a. Pelarut polar : air, etanol, metanol, dan sebagainya. 

b. Pelarut semipolar : etil asetat, diklorometan, dan sebagainya. 

c. Pelarut nonpolar : n-heksana, petroleum eter, kloroform, dan 

sebagainya. (Mukhriani,2014) 

2.6.2. Maserasi 

Maserasi adalah proses ekstraksi simplisia yang paling sederhana 

menggunakan pelarut yag cocok dengan beberapa kali pengadukan pada 

temperatur ruangan (kamar). Maserasi digunakan untuk menyari zat aktif yang 

mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung stirak, benzoin dan lain-lain. 

Maserasi pada umumnya dilakukan dengan cara merendam 10 bagian serbuk 

simplisia dalam 75 bagian cairan penyari (pelarut) (Ditjen POM, 1986). 

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 banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup 
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banyak, dan besar kemungkinan beberapa senyawa hilang. Selain itu, beberapa 

senyawa mungkin saja sulit diekstraksi pada suhu kamar. Namun di sisi lain, 

metode maserasi dapat menghindari rusaknya senyawa-senyawa yang bersifat 

termolabil. (Mukhriani,2014). 

1) Maserasi Kinetik 

 Maserasi kinetik atau pengadukan kontinyu merupakan maserasi yang 

dilakukan pengadukan secara terus-menerus, misalnya menggunakan shaker, 

sehingga dapat mengurangi waktu hingga menjadi 6-24 jam (Hargono, 1989). 

Kinetika maserasi dan maserasi dengan tekanan tidak jauh berbeda dengan 

maserasi sederhana. Titik perbedaan kinetika maserasi terletak pada dilakukannya 

pengadukan berkecepatan konstan, sedangkan perbedaan pada maserasi dengan 

tekanan terletak pada kondisi tekanan yang digunakan dalam ekstraksi (bukan 

tekanan ruang), sehingga proses tersebut lebih efektif. (Fauzan, 2010).Prinsip 

kerja dari maserasi ini adalah maserasi kinetik dilakukan dengan cara merendam 

simplisia dengan etanol kemudian diaduk secara terus menerus dan didiamkan 

semalam. Dengan pengadukan tersebut, cairan penyari menembus dinding sel dan 

masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif dan karena adanya 

perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam dan di luar sel, maka larutan yang 

lebih pekat akan didesak keluar sehingga serbuk dapat terekstraksi sempurna 

(Arista, 2013). 

2) Maserasi Sonikasi 

 Maserasi sonikasi atau dengan menggunakan ultrasonik merupakan 

modifikasi dari metode maserasi dimana ekstraksinya difasilitasi dengan 

menggunakan ultrasonik pada frekuensi > 20 kHz. Getaran ultrasonik 

memberikan efek pada proses ekstrak dengan prinsip meningkatkan permeabilitas 

dindig sel, menimbulkan gelembung spontan (cavitation) sebagai stress dinamik 

serta menimbulkan fraksi interfase (Depkes RI, 2000). 

2.6.3. Tinjauan Pelarut 

Proses pemisahan senyawa dari simpisia dilakukan dengan menggunakan 

pelarut tertentu dengan sifat senyawa yang akan dipisahkan. Pemisahan senyawa 

berdasarkan like dissolved like  yang artinya senyawa akan larut dalam pelarut 

yang sama tingkat kepolarannya. Bahan dan senyawa kimia akan mudah larut 
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pada pelarut yang relatif sama kepolarannya. Kepolaran suatu pelarut ditentukan 

oleh besar konstanta dielektriknya yaitu semakin besar nilai konstanta dielektri 

suatu pelaut maka kepolarannya semakin besar. Ada beberapa aspek yang perlu 

diperhatikan dalam pemilihan pelarut antara lain : 

1) Selektifitas yaitu pelarut hanya melarutkan komponen target yang 

diinginkan dan bukan komponen lain 

2) Kelarutan, yaitu kemampuan pelarut untuk melarutkan ekstrak yang lebih 

besar dengan sedikit pelarut 

3) Toksisitas yaitu pelarut yang digunaka mudah diuapkan  

4) Ekonomis yaitu harga pelarut yang relatif murah (Ahmad, 2006) 

Pelarut yang bersifat polar mampu mengekstrak senyawa alkaloid 

kuartener, komponen fenolik, karotenoid, tanin, gula, asam amino dan glikosida. 

Pelarut semi polar mampu mengekstrak senyawa fenol, terpenoid, alkaloid, 

aglikon dan glikosida. Pelarut non polar dapat mengekstrak senyawa kimia seperti 

lilin, lipid dan minyak yang mudah menguap. (Harbone, 1987) 

1) n-Heksana 

 

 

         Gambar 2. 8 Rumus Struktur n-Heksana 

n-heksana adalah cairan yang mudah menguap, mudah terbakar dan tidak 

berwarna dengan bau samar. Konstanta dielektrik 1,89. Simpan dalam wadah 

kedap udara (Sweetman, 2009).  

Monografi n-heksana  

Nama resmi : n-Heksana  

Sinonim  : n-Heksana  

RM/BM  : C6H14 / 86,18  

Pemerian  : Cairan jernih, mudah menguap berbau seperti eter lemah atau 

bau seperti potreleum. 
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Kelarutan : Praktis tidak larut dalam air, larut dalam etanol mutlak, dapat 

campur dengan eter, dengan kloroform, benzena dan sebagian 

besar minyak lemak dan minyak atsiri. 

Penyimpanan  : Dalam wadah tertutup rapat. 

Kegunaan : Sebagai pelarut ekstrak (Dirjen POM, 1995). 

2.7. Kromatografi Lapis Tipis 

Teknik kromatografi lapis tipis dikembangkan oleh Ismailoff dan 

Schraibar pada tahun 1938. Adsorben dilapiskan pada lempeng kaca yang 

bertindak sebagai penunjang fasa diam. Fase bergerak akan menyerap sepanjang 

fasa diam dan terbentuklah kromatogram. Ini dikenal juga sebagai kromatografi 

kolom terbuka. Biasanya yang sering digunakan sebagai materi pelapisnya adalah 

silika gel, bubuk selulosa, tanah diatome, dan kieselguhr (Sastrohamidjojo, 1991). 

Pemilihan sistem pelarut dan komposisi lapisan tipis ditentukan oleh prinsip 

kromatografi yang akan digunakan. Sampel diteteskan pada salah satu bagian tepi 

plat kromatografi (0,01 – 10 µg zat). 

Kromatografi lapis tipis digunakan untuk memisahkan 

komponenkomponen atas dasar perbedaan adsorpsi atau partisi oleh fase diam 

dipisah gerakan pelarut pengembang. Teknik Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

dikembangkan oleh Egon Stahl dengan menghamparkan penyerap pada lempeng 

gelas, sehingga merupakan lapisan tipis. KLT merupakan kromatografi serapan, 

tetapi dapat juga merupakan kromatografi partisi karena bahan penyerap telah 

dilapisi air dari udara. Sistem ini sangat popular karena banyak memberikan 

keuntungan, yaitu peralatan yang diperlukan sederhana, murah, waktu analisis 

yang singkat serta daya pisah cukup baik. Selain itu sampel yang dibutuhkan 

sangat sedikit (Sudjadi, 1986). 

Pemilihan eluen yang tepat merupakan langkah yang sangat penting untuk 

keberhasilan analisis dengan KLT. Pertimbangannya dapat menggunakan prinsip  

like disolve like. Pemilihan eluen (fasa gerak) sebaiknya menggunakan campuran 

pelarut organik yang mempunyai polaritas serendah mungkin, hal ini untuk 

mengurangi  serapan dari setiap komponen dari campuran pelarut. Jika 

komponen-komponen yang mempunyai sifat polar yang tinggi (terutama air) 
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dalam campuran akan merubah sistem menjadi sistem partisi. Campuran yang 

baik memberikan fasafasa bergerak yang mempunyai kekuatan bergerak sedang, 

tetapi sebaiknya dicegah sejauh mungkin mencampur lebih dari dua komponen 

terutama karena campuran yang lebih kompleks cepat mengalami perubahan-

perubahan fasa-fasa terhadap perubahan-perubahan suhu (Sastrohamidjojo, 1991).  

Setelah noda dikembangkan dan divisualisasikan, identitas noda 

dinyatakan dengan harga Rf (Retordation Factor) yang didefinisikan sebagai rasio 

jarak noda terhadap titik awal dibagi jarak eluen terhadap titik awal.  

Rf = 
                         

                              
 

Harga Rf berkisar antara 0-0,999. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

gerakan noda dalam kromatografi lapis tipis sehingga mempengaruhi harga Rf 

antara lain struktur kimia senyawa yang dipisahkan, sifat penyerap, tebal dan 

kerapatan lapisan penyerap, pelarut (fasa gerak), derajat kejenuhan, teknik 

pemisahan, jumlah cuplikan, dan suhu (Sastrohamidjojo, 1991).  

Alat yang digunakan untuk mengetahui harga Rf secara langsung adalah 

KLT Scanner. Alat ini akan memberikan data Rf dan luas area yang memberi data 

tentang persentase kemurnian senyawa yang dipisahkan. 

2.7.1. Fase Diam 

Plate merupakan lapisan partikel padat (fase diam) berbentuk lapisan tipis 

(~0.25 mm) yang melebar pada bahan seperti gelas, aluminium atau lembaran 

plastik. Selain itu, memiliki pengikat seperti gypsum yang dicampurkan kedalam 

fase diam agar lebih menempel. Pada beberapa kasus, ditambahkan serbuk 

fluorescent ke dalam fase diam untuk visualisasi lebih jauh (misalnya warna hijau 

terang ketika fase diam diberikan sinar UV 254 nm). Ada beberapa tipe fase diam 

yaitu, silica gel tidak dimodifikasi, Nano-TLC atau HPTLC, silica gel 

dimodifikasi (RP-18, RP-18 chiral modifikasi, amino, cyano), Aluminium oxide, 

selulosa (fiber, mikrokristalin), polyamide (Debenedetti, 2008).  

Pelarut dapat berjalan ke atas plate fase diam dengan noda sampel pada 

pengikat tepat diatas pelarut. Berdasarkan pengikat, pemisahan bisa terjadi 

kromatografi partisi atau kromatorgrafi penyerapan (umumnya menggunakan 

selulosa, silica gel dan alumina) (Debenedetti, 2008).  
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Keuntungan menggunakan KLT adalah sifat pemakaian plate fase diam 

sekali pakai. Sampel tidak perlu menjalani pembersihan yang khusus seperti 

HPLC. Keuntungan lainnya adalah kemampuan untuk mendeteksi komponen 

secara luas dengan harga murah, menggunakan pereaksi yang reaktif (uap iodine 

dan asam sulfuric) atau indikator lain (Debenedetti, 2008). 

2.7.2. Fase Gerak 

Fase gerak pada kromatografi lapis tipis adalah pelarut atau campuran 

pelarut yang bergerak maju kedalam pori fase diam akibat adanya tekanan 

kapilaritas. Istilah “eluent” juga digunakan untuk menyebut fase gerak. Pelarut 

yang cocok untuk kromatografi bisa diklasifikasikan berdasarkan kekuatan eluasi 

(polaritas). Pendekatan pertama untuk menentukan kepolaran adalah dielectric 

constant (DC). Parameter seperti tegangan permukaan, viskositas, dan tekanan 

uap juga bisa untuk menentukan karakteristik pelarut. Ketika pelarut sampai pada 

plate fase diam bagian atas, plate dikeluarkan dari ruang eluasi, dikeringkan 

kemudian komponen yang terpisah divisualisasi (Debenedetti, 2008). 

2.8. Skrining Fitokimia 

2.8.1. Uji Tanin dan Polifenol.  

Sampel sebanyak 3 mL diekstraksi dengan menggunakan aquadest panas, 

kemudian didinginkan. Kemudian ditambahkan 5 tetes NaCl 10 % dan disaring. 

Filtrat yang didapat, dibagi menjadi 3 bagian yaitu Filtrat A, B, C. Filtrat A 

ditetapkan sebagai blanko, sedangkan filtrat B ditambahkan 3 tetes pereaksi FeCl3 

dan filtrat C ditambah dengan gelatin. Kemudian diamati perubahan yang terjadi. 

Adanya tanin akan mengendapkan protein pada gelatin. Tanin bereaksi dengan 

gelatin membentuk kopolimer mantap yang tidak larut dalam air (Maliana,2005). 

2.8.2. Uji Saponin.  

Metode Forth ialah metode yang sering digunakan untuk uji saponin yaitu 

dengan memasukan 2 ml sampel ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan 

10 ml aquadest setelah itu kocok selama 3 detik, dan amati perubahan yang 

terjadi. Bila terdapat busa yang tidak hilang selama 30 detik maka menunjukan 

adanya saponin (Maliana,2005). 
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Uji selanjutnya untuk menegaskan apakah terdapat senyawa saponin dalam 

suatu tanaman dilakukan dengan menguapkan sampel sampai kering kemudian 

mencucinya dengan heksana sampai filtrat jernih. Residu ditambahkan kloroform, 

diaduk 5 menit, kemudian ditambahkan Na2SO4 anhidrat dan disaring. Filtrat 

dibagi menjadi menjadi 2 bagian, A dan B. Filtrat A sebagai blanko, filtrat B 

ditetesi anhidrat asetat, diaduk perlahan, kemudian ditambah H2SO4 pekat dan 

diaduk kembali. Terbentuknya cincin merah sampai coklat menunjukkan adanya 

saponin (Maliana,2005). 

Untuk uji menggunakan KL,  sampel ditambah dengan HCl 2 M, diaduk 

dan direfluks selama 6 jam diatas waterbath, kemudian didinginkan. Setelah itu 

dinetralkan dengan amonia, diuapkan diatas waterbath, ditambah n-heksana 

kemudian disaring. Filtratnya kemudian diuapkan diatas waterbath, ditambah 5 

tetes kloroform, dan ditotolkan pada plat silika gel G60. Elusi dilakukan dengan 

kloroform : aseton = 4 : 1. Plat dikeringkan dan diamati pada cahaya tampak, UV 

254 nm dan 366 nm. Kemudian plat disemprot dengan SbCl3 dioven pada suhu 

110
o
C selama 10 menit, dan diamati pada cahaya tampak, UV 254 nm dan 365 nm 

(Maliana,2005). 

2.8.3. Uji Flavonoid.  

Sebanyak 3 mL sampel diuapkan, dicuci dengan heksana sampai jernih. 

Residu dilarutkan dalam 20 mL etanol kemudian disaring. Filtrat dibagi 4 bagian 

A, B, dan C. Filtrat A sebagai blangko, filtrat B ditambahkan 0,5 mL HCl pekat 

kemudian dipanaskan pada penangas air, jika terjadi perubahan warna merah tua 

sampai ungu menunjukkan hasil yang positif (metode Bate Smith-Metchalf). 

Filtrat C ditambahkan 0,5 mL HCl dan logam Mg kemudian diamati perubahan 

warna yang terjadi (metode Wilstater). Warna merah sampai jingga diberikan oleh 

senyawa flavon, warna merah tua diberikan oleh flavonol atau flavonon, warna 

hijau sampai biru diberikan oleh aglikon atau glikosida. Filtrat D digunakan untuk 

uji KLT (Maliana,2005). 

Filtrat D pada skrining fitokimia ditotolkan pada plat silika gel G60. 

Dielusi dengan butanol : asam asetat : air = 3:1:1, kemudian dikeringkan dan 

diamati pada cahaya tampak, UV 254 nm dan 366 nm. Selanjutnya plat disemprot 
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dengan amonia, dikeringkan dan diamati kembali pada cahaya tampak, UV 254 

nm dan 366 nm (Maliana,2005). 

2.8.4. Uji Steroid 

Identifikasi Terpenoid dan steroid dilakukan dengan melarutkan ekstrak 

tanaman ke dalam 0,5 ml kloroform, kemudian menambahkan 0,5 ml anhidrat 

asetat dan menetesi campuran dengan 2 ml H2SO4  pekat melalui dinding tabung. 

Dalam larutan akan terbentuk warna hijau jika mengandung senyawa steroid dan 

membentuk warna coklat kemerahan jika mengandung senyawa triterpenoid. Uji 

ini disebut dengan metode Liebermann-Burchard (Widiastuti, 2014). 

2.9. Tinjauan Uji Kepekaan terhadap Antibakteri in Vitro 

Uji kepekaan terhadap obat-obatan secara in vitro bertujuan untuk 

mengetahui obat antibakteri yang masih dapat digunakan untuk mengatasi infeksi 

oleh mikroba tersebut. Uji kepekaan terhadap obat antibakteri pada dasarnya dapat 

dilakukan melalui tiga cara yaitu metode dilusi, metode difusi cakram dan 

bioautografi 

2.9.1. Metode Disolusi 

Sejumlah zat antimikroba dimasukan ke dala medium bakteriologi pada 

atau cair. Biasanya digunakan pengenceran dua kali lipat zat antimikroba. 

Medium akhirnya diinokulasi dengan bakteri yang diuji dan diinkubasi. Tujuan 

akhir dari metode dilusi adalah untuk mengetahui seberapa banyak jumlah zat 

antimikroba yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh 

bakteri. Uji kaldu tidak praktis dan keunaanya sedikit apabila dilusi kaldu untuk 

berbagai obat berbeda dalam lempeng mikrodilusi telah meningkatkan dan 

mempermudah metode ( Jawet, et al., 2007) 

Prinsip dari metode dilusi :  

Menggunakan satu seri tabung reaksi yang diisi media cair dan sejumlah 

tertentu sel mikroba yang diuji. Kemudian masing-masing tabung diisi dengan 

obat yang telah diencerkan secara serial. Selanjutnya seri tabung diinkubasikan 

pada suhu 37°C selama 18-24 jam dan diamati terjadinya kekeruhan pada tabung. 

Konsentrasi terendah obat pada tabung yang ditunjukkan dengan hasil biakan 

yang mulai tampak jernih (tidak ada pertumbuhan mikroba) adalah KHM dari 
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obat. Selanjutnya biakan dari semua tabung yang jernih diinokulasikan pada 

media agar padat, diinkubasikan dan keesokan harinya diamati ada tidaknya 

koloni mikroba yang tumbuh. Konsentrasi terendah obat pada biakan padat yang 

ditunjukkan dengan tidak adanya pertumbuhan koloni mikroba adalah KBM dari 

obat terhadap bakteri uji (Dzen, 2003). 

2.9.2. Metode Difusi Cakram 

Prinsip metode difusi cakram adalah bahan uji dijenuhkan ke dalam 

cakram kertas. Cakram kertas mengandung bahan tertentu ditanam pada media 

pembenihan agar padat yang telah dicampur dengan mikroba yang diuji, 

kemudian diinkubasi 35
o
C selama 18-24 jam. Zona jernih di sekitar cakram kertas 

diamati untuk menunjukan ada tidaknya pertumbuhan mikroba. Selama inkubasi, 

bahan uji berdifusi dari cakram kertas ke dalam agar-agar itu, sebiji zona inhibisi 

dengan demikian akan terbentuk. Diameter zona sebanding dengan jumlah bahan 

uji yang ditambahkan ke cakram kertas. Metode ini secara rutin digunakan untuk 

menguji sensitivitas antibiotik untuk bateri patogen. (Dyah, 2012) 

2.9.3. Bioautografi 

Menurut Betina (1972) bioautografi adalah suatu metode pendeteksian 

untuk mememukan suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan 

cara melokalisir aktivitas antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Metode 

ini memanfaatkan pengerjaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Pada bioautogafi 

ini didasarkan atas efek biologi berupa antibakteri, antiprotozoa, antitumor dan 

lain-lain dari substansi yang diteliti. Ciri khas dari prosedur bioautografi adalah 

didasarkan atas teknik difusi agar, dimana senyawa antimikrobanya dipindahkan 

dari lapisan KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan dengan merata 

bakteri uji yang Jarak yang ditempuh senyawa Rf = Jarak yang ditempuh pelarut 

pengembang peka. Dari hasil inkubasi pada suhu dan waktu tertentu akan terlihat 

zona hambatan di sekeliling spot dari KLT yang telah ditempelkan pada media 

agar. Zona hambatan ditampakkan oleh aktivitas senyawa aktif yang terdapat di 

dalam bahan yang diperiksa terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji. (Akhyar, 

2010) 
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Bioautografi dapat dipertimbangkan karena paling efisien untuk 

mendetekski komponen antimikroba, sebab dapat melokalisir aktivitas meskipun 

dalam senyawa aktif tersebut terdapat dalam bentuk senyawa kompleks dan dapat 

pula diisolasi langsung dari komponen yang aktif. (Akhyar, 2010) 

1) Bioautografi Kontak atau Difusi Agar 

Dalam bioautografi kontak, agen antibakteri berdifusi dari plat TLC yang 

dikembangkan ke plate agar yang diinokulasi. Kromatogram ditempatkan 

menghadap ke bawah ke lapisan agar-agar yang diinokulasi untuk jangka waktu 

tertentu untuk mengaktifkan difusi. Kemudian kromatogram dikeluarkan dan 

lapisan agar diinokulasi. Zona inhibisi pada permukaan agar (ditandai dengan area 

yang jernih), sesuai dengan tempat di plat kromatografi, adalah indikasi dari zat 

antibakteri. Waktu inkubasi untuk pertumbuhan berkisar antara 16 jam dan 24 jam 

tetapi dapat dikurangi menjadi 5-6 jam dengan menyemprotkan dengan 2,6-

Dichlorophenol-indophenol atau 2,3,5-tetrazoliumchloride (Dewanjee et al, 

2014). 

2) Bioautografi Langsung 

Dalam bioautografi langsung, plat TLC yang dikembangkan disemprot 

atau dimasukkan ke dalam suspensi bakteri atau fungi. Suspensi untuk tes bakteri 

atau fungi digunakan untuk tujuan penyemprotan atau perendaman. Digunakan 

absorbansi inokulasi dari 0,84 pada 560 nm untuk bakteri S. aureus dan suspensi 

106 CFU/ml dapat digunakan untuk bakteri dan fungi. Bioautogram diinkubasi 

pada suhu 25°C selama 48 jam dalam keadaan lembab. Untuk visualisasi 

pertumbuhan mikroba, digunakan garam tetrazolium. Garam ini diubah oleh 

aktivitas enzim dehidrogenase dari mikroorganisme yang hidup menjadi senyawa 

formasan yang berwarna. Garam ini disemprot pada bioautogram dan kembali 

diinkubasi pada suhu 25°C selama 24 jam atau pada 57°C selama 3-4 jam. Zona 

yang bersih tidak berwarna terhadap latar belakang yang berwarna pada plat TLC 

mengindikasikan aktivitas antibakteri dari sampel (Dewanjee et al, 2014). 

3) Bioautografi Imersi atau Agar Overlay 

Agar overlay merupakan kombinasi dari bioautografi kontak dan 

bioautografi langsung. Pada metode ini, kromatogram ditutupi oleh medium agar 

yang cair. Setelah mengeras, dilakukan inkubasi dan pewarnaan (biasanya dengan 
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tetrazolium kering), kemudian berkas inhibisi dapat divisualisasikan 

menggunakan sinar UV. Untuk mikroorganisme yang tidak berwarna, zona 

hambatan pertumbuhan mikroba divisualisasikan dengan bantuan aktivitas 

dehidrogenasi reagen deteksi (garam tetrazolium). Metabolisme mikroorganisme 

aktif akan mengubah garam tetrazolium (MTT) menjadi senyawa formasan 

berwarna yang sesuai. Pengujian agar overlay telah digunakan untuk jamur seperti 

Candida albicans dan juga dapat diaplikasikan untuk bakteri seperti B. subtilis, E. 

coli, P. aeruginosa, dan S. aureus (Dewanjee et al, 2014). 


