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Kelas   : Magnoliopsida (Berkeping dua/ dikotil) 

Sub kelas : Rosidae 

Ordo  : Euphobiales 

Family  : Euphorbiaceae 

Genus  : Jatropha 

Spesies : Jatropha gossypifolia L  

2.1.2. Morfologi 

Jatropha gossypifolia merupakan tanaman liar, semak belukar 

bertangkai tebal dengan panjang 2,5-4 m. Umumnya tumbuh dengan 

tinggi sekitar 2 m, meskipun dapat mencapai ketinggian hingga 4 meter 

dalam kondisi yang baik. Jatropha gossypifolia bertangkai tunggal dengan 

tiga atau empat daun muda tumbuh di ujungnya. Daun muda terbagi 

menjadi tiga bulatan lobus, berwarna ungu dan agak lengket. Daun yang 

lebih tua berwarna hijau terang, sekitar 10 cm, dan kemungkinan dapat 

memiliki hingga lima lobus, tepi daun kasar dengan ditutupi rambut 

berwarna coklat gelap. Ukuran tiap lobusnya sekitar 4,5-9 cm untuk daun 

yang muda dan 5-13 cm untuk daun yang tua. Tiap lobus di batasi oleh 

rambut kelenjar kecil bergerigi yang halus dengan tepi yang lengket. Jarak 

daun dengan batang sekitar 2-7 cm yang juga ditutupi oleh rambut kelenjar 

yang lengket. Pada masim panas, daun Jatropha gossypifolia banyak yang 

gugur meskipun berada di daerah lembab. Gugurnya duan umumnya 

sangat cepat baik yang sudah tua atau baru tumbuh, daun yang tersisa 

biasanya berukuran kecil dan ditemukan di bagian atas batang. Daun dapat 

tumbuh kembali sekitar bulan September/oktober dengan meningkatnya 

kondisi suhu disekitar lingkungan. Daun yang kecil dapat tumbuh 

meskipun dalam keadaan curah hujan yang kecil (Department of 

Agriculture Queensland, 2013). 
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Bunga dari Jatropha gossypifolia berukuran kecil dengan warna merah 

sampai ungu gelap di bagian luar kelopak yang memiliki pusat berwarna 

kuning dengan ukuran sekitar 6-9 mm dan tempatnya di ujung tangkai. 

Bunga dari Jatropha gossypifolia memproduksi nektar dalam jumlah besar 

untuk menarik serangga dalam membantu penyerbukan, umumnya terpisah 

antara bunga jantan dan betina meskipun bunga diproduksi secara 

biseksual. (Department of Agriculture Queensland, 2013). 

Jatropha gossypifolia memiliki batang yang tebal dengan rambut 

kelenjar yang kasar. Kulit batangnya tipis berwarna hijau hijau atau merah 

ketika muda dan batangnya berubah menjadi putih ketika tanamannya 

sudah tua. Batang mengeluarkan getah berair yang lengket saat rusak. 

Didasar tanaman terdapat batang yang berukuran lebih dari 15 cm. 

(Department of Agriculture Queensland, 2013). 

Tanaman jarak merah memiliki buah dengan bentuk bulat agak 

membujur dengan tiga cuping yang lebarnya sekitar 10-12 mm. biasanya 

berisi tiga biji. Cuping penutup bijinya berwarna hijau terang ketika 

dewasa, hijau pucat atau cokelat pada saat jatuh. Buah dari jarak merah 

akan merekah pada saat matang dan bijinya akan jatuh dan telempar hingga 

13 m dari tanaman. Biji dari Jatropha gossypifolia berwarna coklat dengan 

panjangnya sekitar 7-8 mm dan lebar 3-4 mm dan banyak mengandung 

protein dan lemak sehingga banyak semut yang mengerumuninya untuk 

membantu dalam penyebaran benih lokal. (Department of Agriculture 

Queensland, 2013). 

2.1.3. Habitat Dan Daerah Penyebaran 

Jatropha gossypifolia merupakan tanaman obat milik Euphorbiaceae 

yang dikenal di Brazil sebagai “Pinhao-Roxo” atau yang dikenal di seluruh 

dunia sebagai Bellyache-bush. Spesies ini tersebar luas di negara dengan 

keadaan iklim subtropis, tropis, dan tersebar di daerah kering serta semi-

kering di daerah Afrika dan Amerika. Di Brasil, dominan di Amazon, 

caatinga dan hutan atlantik. Tanaman ini tersebar di seluruh Negara bagian 

utara, timur laut, selatan dan kawasan tenggara (Silva et al, 2014). 
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Jarak merah merupakan semak oprtunistik yang tumbuh subur di 

daerah gangguan seperti lokasi tambang, rumah-rumah yang ditinggalkan, 

pinggir jalan dan padang rumput. Pengaruh dari musim kemarau serta 

rumput yang tumbuh lebat dapat memberikan kesempatan untuk jarak 

merah tumbuh. Tanaman ini dapat hidup dalam iklim panas/hujan 

musiman, mudah ditemui di daerah hutan dan padang rumput meskipun 

lebih cocok tumbuh di daerah sungai atau tepi sungai dan dataran yang 

mudah terkena banjir periodik. Banjir periodik berguna untuk membantu 

penyebaran dari Jatropha gossypifolia. Meskipun penyebarannya diawali di 

daerah tepi sungai, tanaman Jatropha gossypifolia akan meluas ke daerah 

yang tidak mengandung tanah aluvial dan tumbuh di daerah dataran tinggi. 

Tanaman ini dapat juga tumbuh subur pada tanah lempung berpasir dengan 

irigasi air yang baik (Department of Agriculture Queensland, 2013). 

Di Indonesia pada umumnya Jatropha gossypifolia tumbuh liar di tepi 

jalan, lapangan rumput atau semak belukar, dan pada tempat-tempat 

terbuka yang terkena sinar matahari di dataran rendah. Tumbuhan ini 

ditanam di tempat-tempat kering, tepi jalan, dan lain-lain (Zuhud, 2013).  

2.1.4. Manfaat Tanaman 

Jarak merah (Jatropha gossypifolia L) merupakan tanaman etnobotani 

yang dapat dijadikan sebagai sumber obat tradisional. Tanaman ini 

digunakan diberbagai negara dengan berbagai cara. Sebagian masyarakat 

dan dokter hewan menggunakan obat tradisional dari bagian-bagian 

tanaman ini (daun, batang, akar, biji dan getah) dan dalam bentuk yang 

berda-beda (infus, dekoksi, dan maserasi) dengan rute pemberian yang 

berbeda-beda pula (oral atau topical).  Jatropha gossypifolia memiliki 

banyak manfaat terhadap kesehatan diantaranya yang paling sering 

dilaporkan adalah pneggunaan sebagai antihipertensi, analgesic, antipiretik, 

antimikroba, penyembuhan luka, antienemik. Penguunaan lainnya dari 

tanaman ini yaitu sebagai pemberantas hama, obat cacing, untuk hiasa dan 

bahkan untuk ritual-ritual keagamaan (Sabandar et al., 2013). 

Jatropha gossypifolia juga digunakan sebagai antibiotik, pemberantas 

serangga, sakit gigi, dan pemebrsih darah. Selain itu, jarak merah juga 
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memiliki khasiat sebagai antikanker, hepatoprotektif, dan pembunuh hama 

(Panda et al., 2009). Akar, batang, daun, biji, dan buah J. gossypifolia ini 

sudah banyak digunakan diseluruh penjuru dunia sebagai obat tradisional. 

Batang yang masih muda dapat digunakan sebagai pembersih gigi dan lidah 

(Gundare, 2007). Getah dari batang tanaman ini dapat digunakan untuk 

menghentikan pendarahan dan menyembuhkan gatal-gatal. Getah batang ini 

juga telah terbukti memiliki aktivitas sebagai antikoagulan yang bekerja 

sebagai antihemostatik pada factor pengendapan (Oduola et al., 2005). 

Daun J.gossypifolia digunakan untuk menurunkan demam, bisul, 

eksim, gatal-gatal, luka pada lidah bayi, bengkak, sakit perut dan penyakit 

kelamin. Air rebusan daun jarak merah digunakan untuk menyembuhkan 

luka. Di Nigeria bagian utara, hasil ektraksi dari daun segar J. gossypifolia 

digunakan oleh masyarakat setempat untuk menghentikan pendarahan pada 

kulit dan hidung (Oduola et al., 2005).  

Berbagai khasiat obat untuk spesies J. gossypifolia dilaporkan sebagai 

obat tradisional. Beberapa khasiat yang berkaitan dengan J. gossypifolia 

juga umum untuk spesies lain dari genus Jatropha, di mana penggunaan 

oleh manusia dan hewan telah dijelaskan. Berbagai bagian tanaman ini, 

seperti daun, batang, akar, biji, dan lateks, yang digunakan dalam berbagai 

bentuk sediaan (infus, dekok, dan maserasi, banyak lainnya), dengan rute 

dan bentuk (oral, topikal, mandi, dan lain-lain) yang berbeda. Penelitian 

sebelumnya paling sering mengacu pada anti-inflamasi, anti-diare, anti 

Ophidian, analgesik, antipiretik, antimikroba, pemulihan, anti anemia, anti 

diabetes, dan aktivitas anti hemoragik, di antara banyak contoh lainnya. 

Beberapa sifat yang dikaitkan dengan bagian-bagian tertentu dari 

tanaman, sementara yang lain ditetapkan ke bagian yang berbeda. 

Menariknya, dalam beberapa kasus penggunaan tertentu mungkin tampak 

bertentangan, seperti antidiare dan pencahar atau penggunaannya sebagai 

antikoagulan dan anti hemoragik. Satu hipotesis adalah bahwa perbedaan 

ini mungkin terkait dengan dosis yang digunakan, karena, misalnya, efek 

pencahar adalah efek yang umum terkait dengan peristiwa beracun dengan 

tanaman ini (Felix-Silva et al, 2014). 
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Penelitian terbaru juga menunjukkan adanya aktivitas antiinflamasi 

pada tanaman jarak merah. Banyak manfaat penting yang dapat digunakan 

dari tanaman J. gossypifolia yang berhubungan dengan antiinflamasi. 

(Bhagat et at), membuktikan bahwa ekstraksi daun jarak merah dengan 

methanol memiliki aktivitas antiinflamasi yang sangan penting bagi 

inflamasi kronik dan sistemik akut (Bhaga et al., 2011). 

2.1.5. Kandungan senyawa Tanaman Jatropha gossypifolia 

Jatropha gossypifolia, tanaman yang telah terdaftar sebagai salah satu 

tanaman yang memilki banyak khasiat untuk berbagai macam penyakit ini 

ternyata disebabkan oleh banyaknya senyawa senyawa kimia yang 

terkandung di dalam bagian tanaman. Berbagai macam senyawa kimia telah 

dideteksi terdapat pada bagian-bagian tanaman jarak merah. Secara umum 

senyawa kimia yang terkandung diantaranya asam lemak, gula, alkaloid, 

asam amino, steroid, flavonoid, lignans, protein, saponin, tannin, dan 

terpenoid. Pada penelitian yang dilakukan oleh Utami 2012, hasil screening 

fitokimia pada tanaman Jatropha gossypifolia menunjukkan adanya 

senyawa saponin, tannin, fenol, steroid, glikosida, dan flavonoid. 

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Bhagat et al 2011, terdapat 

tiga flavonoid yang terkandung pada daun J. gossypifolia yaitu vitexn, 

isovitexin dan apigenin. Kulit batangnya ditemukan mengandung senyawa 

kimia alkaloid ”jatrophine” dan sebuah lignan “jatrodien”. Sedangkan getah 

J. gossypifolia mengandung dua siklik octapeptida dan bagian atas tanaman 

mengandung lignin baru yaitu gossypilin. 

2.1.6.Tinjauan tentang Aktivitas Antifungi Senyawa Metabolit Sekunder  

Komponen senyawa metabolit sekunder yang berfungsi sebagai antijamur : 

1. Flavonoid 

Flavonoid merupakan golongan metabolit sekunder yang banyak 

terdapat pada bagian tanaman seperti akar, daun, kulit, batang, bunga 

dan biji. Flavonoid mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 

15 atom karbon dimana dua cincin aromatik (C6) terikat pada tiga cincin 

atom karbon (C3) sehingga membentuk suatu konfigurasi C6- C3- C6 

(Stalikas, 2007). Senyawa flavonoid merupakan kelompok senyawa 
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fenol terbesar yang ditemukan di alam. Flavonoid memiliki pigmen 

berwarna kuning, merah, ungu dan biru yang ditemukan dalam tanaman. 

Flavonoid dapat larut dalam air dan pelarut organik, dan mudah terurai 

pada temperatur tinggi (Lenny, 2006). 

Kerangka flavonoid terdiri atas satu cincin aromatik A, satu cincin 

aromatik B, dan cincin tengah berupa heterosiklik yang mengandung 

oksigen dan bentuk teroksudasi cincin mi merupakan dasar dalam 

pembagian flavonoid ke dalam sub-sub kelompoknya (Redha, 2010). 

Mekanisme kerja dari flavanoid sebagai antijamur melalui cara 

berinteraksi dengan asam deoksiribosa nukleat (DNA) bakteri atau 

berinteraksi dengan dinding sel bakteri (Cowan, 1999). 

2. Alkaloid 

Alkaloid adalah senyawa yang secara umum mengandung paling 

sedikit satu buah atom nitrogen yang bersifat basa dan merupakan bagian 

dari cincin heterosiklik. Banyak tumbuhan yang digunakan untuk 

pengobatan yang setelah di isolasi dengan senyawa nitrogen heterosiklik 

(Lutfiana, 2013). 

Alkaloid memiliki sifat antimikroba karena memiliki kemampuan 

untuk berinteraksi dengan asam deoksiribosa nukleat (DNA) bakteri 

yaitu dengan meletakkan diri diantara untaian DNA dan mempengaruhi 

ergosterol pada jamur (Cowan, 1999). Alkaloid memiliki sifat basa 

dengan pH > 7. Sifat basa ini dapat menekan pertumbuhan jamur C. 

albicans karena jamur dapat tumbuh pada pH 3,8-5,6 (Triastuti dkk, 

2009).  

3. Fenol 

 Fenol merupakan kelompok besar dari tanaman metabolit sekunder 

dan ditemukan pada senyawa alami dari tanaman yang memiliki gugus 

aromatik, serta fenol memiliki struktur sederhana dengan satu cincin 

aromatik yang dikombinasikan dengan alkohol (Evans, 2002).  

 Mekanisme kerja senyawa fenol sebagai antifungi yaitu 

mendenaturasi ikatan protein pada membran sel sehingga membran sel 

menjadi lisis dan dapat menembus kedalam inti sel (Sulistyawati dan 
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Mulyati, 2009). Senyawa fenol dapat berikatan dengan atom H dari 

protein sehingga protein terdenaturasi. Protein yang merupakan 

komponen enzim apabila mengalami kerusakan akan mengganggu 

enzim. Kerusakan pada enzim mengakibatkan metabolisme menurun 

sehingga ATP menurun. ATP yang menurun mengakibatkan 

terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan sel bakteri dan 

selanjutnya menyebabkan kematian sel (Agnol et al., 2003). 

4. Tanin  

Tanin merupakan suatu nama deskriptif umum untuk satu grup 

substansi fenolik polimer yang mampu menyamak kulit atau 

mempresipitasi gelatin dari cairan, suatu sifat yang dikenal sebagai 

astringensi. Tanin di temukan hampir di setiap bagian dari tanaman yaitu 

kulit kayu, daun, buah dan akar (Hagerman, 1998). 

Tanin memiliki aktivitas antifungi dengan cara menghambat 

sintesis protein untuk pembentukan dinding sel, dan menghambat 

pembelahan sel sehingga  mempengaruhi pertumbuhan sel jamur 

(Freiesleben, 2014). Tanin dapat menghambat pembentukan enzim C-14 

demetilase yang berperan dalam sintesis ergosterol dan menghambat 

sintesis kitin pada dinding sel (Kurniawan, 2015). 

5. Saponin 

Saponin adalah zat yang apabila dikocok dengan air akan 

mengeluarkan buih dan bila dihidorlisis akan menghasilkan gula dan 

sapogenin. Sifat-sifat sapogenin ialah dapat menghemolisis darah, 

mengikat kolesterol dan toksin pada hewan berdarah (Mulyana, 2002). 

Saponin merupakan metabolit sekunder yang banyak ditemukan di alam, 

terdiri gugus gula yang berikatan dengan aglikon atau sapogenin. Bahan 

Aktif ini menghambat DNA-polymerase sehingga dapat menggannggu 

sintesa asam nukleat (Cowan, 1999). 

Senyawa golongan saponin mempunyai tingkat kelarutan rendah 

dalam etanol, akan tetapi mempunyai tingkat kelarutan tinggi dalam air 

dan metanol. Saponin bersifat spektrum luas sebagai antibakteri dan 
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antijamur. Saponin dapat bekerja menghambat DNA-polymerase 

sehingga sintesa asam nukleat terganggu (Hertanti, 2012). 

 

2.2.Tinjauan Umum Candida albicans 

Candida albicans merupakan genus dari Candida sp, yang termasuk 

dalam family Saccharomycetaceae. C. albicans adalah spesies cendawan 

patogen dari golongan deuteromycota. Spesies cendawan ini merupakan 

penyebab infeksi oportunistik yang disebut kandidiasis pada kulit, mukosa, 

dan organ dalam manusia (Kokare, 2007). Candida albicans merupakan jamur 

dimorfik karena kemampuannya untuk tumbuh dalam dua bentuk yang 

berbeda yaitu sebagai sel tunas yang akan berkembang menjadi blastospora 

dan menghasilkan kecambah yang akan membentuk hifa semu. Perbedaan 

bentuk ini tergantung pada faktor eksternal yang mempengaruhinya. C. 

albicans merupakan flora normal yang ditemukan pada 80% orang sehat 

(Riskillah, 2010). Jamur ini hidup bersimbiosis dengan flora normal lain. 

Keidak seimbangan tubuh akan menyebabkan pertumbuhan Candida sp yang 

berlebihan sehingga dapa menyerang berbagai organ tubuh (Takuya et al., 

2007). 

2.2.1.Klasifikasi 

Candida albicans diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom : Fungi 

Fillum  : Ascomycota 

Subfillum : Saccharomycotina 

Kelas  : Saccharomycetes 

Ordo  : Saccharomycetales 

Famili  : Saccharomycetacea 

Genus  : Candida 

Spesies  : Candida albicans 

Sinonim  : Candida stellatoide atau Oidium albicans (Komariah, 

2012) 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Spesies
http://id.wikipedia.org/wiki/Cendawan
http://id.wikipedia.org/wiki/Patogen
http://id.wikipedia.org/wiki/Deuteromycota
http://id.wikipedia.org/wiki/Infeksi_oportunistik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kandidiasis
http://id.wikipedia.org/wiki/Kulit
http://id.wikipedia.org/wiki/Mukosa
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Gambar 2.2 Candida albicans (Simatupang, 2009) 

2.2.2.Morfologi dan Identifikasi 

A. Ciri-ciri oganisme 

Candida albicans merupakan suatu ragi lonjong berukuran 3-6 µm 

dan tumbuh sebagai sel ragi tunas yang menghasilkan pseudomiselium 

baik dalam biakan maupun dalam jaringan dan eksudat. Spesies tersebut 

juga membentuk pseudohifa ketika tunas terus tumbuh tetapi gagal 

melepaskan diri, menghasilkan rantai sel yang memanjang dan menyempit 

pada septasi-septasi diantara sel. C. albicans bersifat dimorfik selain ragi 

dan pseodohifa, spesies tersebut juga dapat menghasilkan hifa sejati. 

Pertumbuhan permukaan terdiri atas sel-sel bertunas lonjong. 

Pertumbuhan dibawahnya terdiri atas pseudomiselium yang terdiri atas 

pseudohifa yang membentuk blastokonidia pada nodus-nodus dan kadang-

kadang klamidokonidia pada ujung-ujungnya. Jamur ini adalah anggota 

flora normal selaput mukosa saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan 

genitalia wanita (Jawetz et al., 2007; Jawetz et al., 1996).  

Spesies Candida adalah jamur patogen yang paling sering terjadi. 

Lebih dari 150 spesies Candida telah diidentifikasi, Candida albicans jauh 

lebih sering terjadi dimana terdapat 80-90% kasus C. albicans dalam 

menyebabkan infeksi yang simptomatik, tetapi spesies Candida lain yang 

jarang menyebabkan penyakit antara lain C. parapsilolis, C. glabrata, C. 

tropicalis, C. krusei, C. stellatoidea, C. guilliermondii dan C. 

pseudoptropicalis (Annaissie, 2008; Greenwood et al., 2007). Menurut 

hasil penelitian Haryani et al. (2013) bahwa penyebab kandidiasis 

vulvovaginitis adalah 62,3% disebabkan oleh C. albicans dan 30,4% 

disebabkan oleh  C. non-albicans antara lain C. glabrata 61,9%, C. 

tropicalis 28,6%, dan C. parapsilosis 9,5%. 
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B. Sifat biakan  

Candida albicans dibiakkan pada medium fungi atau bakteriologi 

pada suhu ruangan atau 37 ºC. Koloni jamur diperiksa untuk melihat 

adanya pseudohifa. C. albicans diidentifikasi melalui produksi tubulus 

germinal atau klamidospora. Isolat Candida lain ditentukan spesiesnya 

melalui beberapa reaksi biokimia (Jawetz et al., 2007)   

C. Sifat pertumbuhan  

Pertumbuhan optimum terjadi pada pH antara 2,5 - 7,5 dan 

temperatur berkisar 20 ºC – 38 ºC dalam kondisi aerob dan anaerob. 

Candida merupakan jamur yang pertumbuhannya sekitar 48 – 72 jam. 

Pada medium agar selama 24 jam pada suhu 30 ºC atau suhu ruangan 

spesies Candida menghasilkan koloni lunak berwarna krem dengan bau 

seperti ragi. Setelah inkubasi dalam serum selama sekitar 90 menit pada 

suhu 30 ºC, sel ragi C. albicans akan mulai membentuk hifa sejati atau 

tubulus germinal. Candida tumbuh baik pada media padat, tetapi 

kecepatan pertumbuhannya lebih tinggi pada media cair. Pertumbuhan 

juga lebih tinggi pada media cair. Pertumbuhan juga lebih cepat pada 

kondisi asam dibandingkan dengan pH normal atau alkali (Komariah, 

2012; Jawetz et al., 2007). 

2.2.3 Pertumbuhan dan Metabolisme Candida albicans 

C. albicans dapat tumbuh pada variasi pH yang luas, tetapi pertumbuhannya 

akan lebih baik pada pH antara 4,5-6,5. Jamur ini dapat tumbuh dalam perbenihan 

pada suhu 28
o
C-37

o
C. C. albicans membutuhkan senyawa organik sebagai 

sumber karbon dan sumber energy untuk pertumbuhan dan proses 

metabolismenya. Unsur karbon ini dapat diperoleh dari karbohidrat. Jamur ini 

merupakan organisme anaerob fakultatif yang mampu melakukan metabolisme 

sel, baik dalam suasana anaerob maupun aerob (Jawetz, 2004). Proses fermentasi 

pada C. albicans dilakukan dalam suasana aerob dan anaerob. Karbohidrat yang 

tersedia dalam larutan dapat dimanfaatkan untuk melakukan metabolisme sel 

dengan cara mengubah karbohidrat menjadi CO2 dan H2O dalam suasana aerob. 

Sedangkan dalam suasana anaerob hasil fermentasi berupa asam laktat atau etanol 
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dan CO2. Proses akhir fermentasi anaerob menghasilkan persediaan bahan bakar 

yang diperlukan untuk proses oksidasi dan pernafasan (Tjampakasari, 2010). 

Selain morfologi dan sifat-sifat koloninya, C. albicans juga dapat dibedakan 

dari spesies lain berdasarkan kemampuan melakukan proses fermentasi dan 

asimilasi. Kedua proses ini membutuhkan karbohidrat sebagai sumber karbon. 

Pada proses asimilasi, karbohidrat dipakai oleh C. albicans sebagai sumber 

karbon maupun sumber energi untuk melakukan pertumbuhan sel. Pada proses 

fermentasi, jamur ini menunjukkan hasil terbentuknya gas dan asam pada glukosa 

dan maltosa, terbentuknya asam pada sukrosa dan tidak terbentuknya asam dan 

gas pada laktosa. Pada proses asimilasi menunjukkan adanya pertumbuhan pada 

glukosa, maltose dan sukrosa namun tidak menunjukkan pertumbuhan pada 

laktosa (Waluyo, 2004). 

2.2.4 Patogenesis Candida albicans 

C. albicans adalah jamur komensal yang secara normal hidup di mukosa 

manusia maupun hewan. Candida albicans dapat berubah menjadi patogen dan 

menyebabkan penyakit yang disebut kandidiasis. Kandidiasis adalah suatu infeksi 

akut atau subakut yang dapat menyerang berbagai jaringan tubuh (Siregar, 2004). 

Pada manusia C. alnicans sering ditemukan didalam mulut, feses, kulit, dan 

bawah kuku orang sehat. C. albicans dapat membentuk blastapora dan hifa, baik 

dalam biakan maupun dalam tubuh. Bentuk jamur di dalam tubuh dianggap dapat 

dihubungkan dengan sifa jamur, yaitu sebagai saprobe tanpa menyebabkan 

kelainan atau sebagai parasite patogen yang menyebabkan kelainan dalam 

jaringan (Jawetz et al., 2005). 

Beberapa faktor yang menyebabkan Candida albicans menjadi patogen 

adalah daya tahan tubuh menurun, pemberian antibiotik yang terlalu lama dan 

berlebihan. Pada mulanya penyakit kandidiasis dianggap hanya penyakit ringan, 

tetapi setelah ditemukan kasus yang fatal pada penderita kandiasis, maka dapat 

disimpulkan bahwa kandiasis juga dapat menyerang organ dalam seperti jantung, 

ginjal, paruparu (Kuswadji, 2005).  

Fase terjadinya infeksi oleh fungi Candida albicans dibagi menjadi tiga fase:  

1. Fase prepatogenesis. Pada fase prepatogenesis, terjadi interaksi antara 

berbagai faktor determinan penyakit sebelum agen penyakit berinteraksi 
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dengan manusia. Fase ini dipengaruhi oleh faktor predisposisi baik yang 

bersifat endogen maupun eksogen. Factor-faktor predisposisi yang 

berkaitan dengan infeksi Candida (Kuswadji, 2005) : 

Faktor endogen : 

1. Perubahan fisiolgik: 

2. Kehamilan, karena perubahan pH dalam vagina 

3. Kegemukan, karena banyak keringat 

4. Debilitas  

5. Iatrogenic, missal kateter intravena, karena saluran kemih 

6. Endokrinopati, penyakit Diabetes Melitus, gangguan gula darah 

kulit 

7. Penyakit kronik, tuberculosis, lupus eritematosus dengan keadaan 

umu yang buruk 

8. Pemberian antimikroba yang intensif (yang mengubah flora bakeri 

normal) 

9. Terapi progesterone 

10. Terapi kortikostiroid 

11. Penyalahgunaan narkotika intravena 

12. Umur : Orang tua dan bayi lebih muda terkena infeksi karena status 

imunologiknya tidak sempurna 

13. Imunologik (imunodefisiensi) 

Faktor eksogen: 

1. Iklim panas dan kelembaban menyebabkan persprirasi meningkat 

2. Kebersihan kulit 

3. Kebiasaan berendam kaki dalam air yang terlalu lama 

menimbulkan maserasi dan memudahkan masuknya jamur 

4. Kontak dengan penderita, misalnya pada trush, balanopostitis 

Infeksi Candida berkaitan dengan perubahan bentuk sel-sel Candida dari 

bentuk yeast menjadi bentuk mycelium. Bentuk mycelium berbentuk panjang 

dengan struktur seperti akar yang disebut rhizoid. Rhizoid dapat menembus 

mukosa yang terdapat di mulut dan vagina, dan dapat juga masuk melalui sel-sel 

epitel di saluran cerna. Invasi ini dapat berlanjut hingga ke pembuluh darah dan 
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menyebabkan septikemia. Selain itu penggunaan kortikosteroid dan antibiotic 

spektrum luas dalam jangka waktu yang lama juga mempermudah terjadinya 

infeksi oleh jamur ini (Kayser et al, 2005). 

2. Fase Patogenesis. Pada fase patogenesis, terjadi perjalanan penyakit 

dalam tubuh manusia sehingga muncul berbagai gejala klinis antara lain 

sebagai berikut:  

 Sebagian penderita asimtomatis atau mempunyai keluhan yang 

sangat ringan disertai perasaan gatal  

 Bila hebat seringkali akan mengeluh perasaan panas dan nyeri 

sewaktu koitus  

 Fluor albus berwarna keputih-putihan seperti susu pecah 

 Pada pemeriksaan didapatkan vulva edema, hiperemia, dan erosi  

 Vagina hiperemia disertai discharge keputihan tebal yang bila 

diangkat mukosa di bawahnya mengalami erosi, kadang-kadang 

discharge sedikit, encer, atau seperti normal.  

3. Fase Convalescense. Fase convalescense merupakan proses penyembuhan 

yang mempengaruhi kemungkinan keluaran hasil akhir dari perjalanan 

sakit. Kemungkinan hasil akhir perjalanan penyakit ini adalah sembuh 

total atau sembuh dengan gejala sisa. 

 

2.3 Tinjauan Umum Infeksi 

 Penyakit infeksi adalah penyakit yang nyata secara klinik (yaitu, tanda-

tanda dan/atau gejala-gejala medis karakteristik penyakit) yang terjadi akibat 

dari infeksi, keberadan dan pertumbuhan agen biologik patogenik pada 

organisme host individu. Dalam hal tertentu, penyakit infeksi dapat 

berlangsung sepanjang waktu. Patogen penginfeksi meliputi virus, bakteri, 

jamur, protozoa, parasit multiseluler dan protein yang menyimpang yang 

dikenal sebagai prion (Mulholland, 2005).  

1. Infeksi merupakan suatu penyakit yang selalu berubah sehingga 

menjadi salah satu alasan mengapa studi tentang penyakit infeksi 

sangat menarik. Walaupun beberapa penyakit telah dapat dikendalikan 

dengan sanitasi yang lebih baik, kebersihan seseorang, vaksin, dan 
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obat-obatan namun beberapa penyakit baru mulai muncul pesat 

(Mandel, et al., 2008).  

2. Istilah infektivitas menyatakan kemampuan organisme untuk masuk, 

bertahan hidup dan berkembang biak di dalam tubuh, sementara daya 

tular penyakit mengindikasikan penyakit dengan mudah ditularkan 

kepada tubuh lainnya. Infeksi tidak bersinonim dengan penyakit 

infeksi, karena sebagian infeksi tidak menyebabkan penyakit (Mandel 

et al., 2008). 

 

2.4 Tinjauan Terapi 

Tujuan utama pengobatan infeksi jamur adalah membunuh atau 

menghilangkan organisme yang patogen dan memulihkan kembali flora normal 

kulit dengan cara memperbaiki ekologi kuli atau membrane mukosa yang 

merupakan tempat berkembangnya koloni jamur (Nolting, et al., 1986). 

Pada saat ini, penemuan obat-obat anijamur yang baru telah berkembang 

dengan pesat, baik yang berbemtuk topical maupun sistemik, dan diharapkan 

prevalensi penyakit infeksi jamur dapat berkurang. Obat antijamur yang tersedia 

saat ini ada empat golongan yang utama, yaitu poliene, azol, alilamin, 

echinocandin dan ada juga obat antijamur yang bukan termasuk kelompok 

tersebut seperti flusitosin, griseufulvin dan sebagian obat-obat anti jamur topical. 

Jenis golongan obat antijamur topical yang sering digunakan, yaitu: 

- Poliene                   : Nystatin 

- Azol                        : Imidazol: Klortrimazol, Ekonazol, Mikonazol,  

   Ketokonazol, Sulkonazol, Oksikonazol, Terkonazol, 

   Sertakonazol 

- Alilamin/benzilamin: Naftifin, Terbinafin, Butenafin 

- Obat antijamur topical lain: Amorolfin, Siklopiroks, Haloprogin 

2.4.1 Nystatin 

Nystatin merupakan antibiotic yang digunakan sebagai anti jamur, diisolasi 

dari Streptomyces nourse pada tahun 1951 dan merupakan antibiotic group 

poliene (Brennan, et al., 1997). 
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Untuk pengobatan Candida spesies, nystatin dapat digunakan secara topical 

pada kulit atau membrane mukosa (rongga mulut, vagina) dan dapat juga 

diberikan secara oral untuk pengobatan kandidosis gastrointestinal. 

Nystatin biasanya tidak bersifat toksik, namun jika diberikan dalam dosis 

tingi dapat timbul mual, muntah dan diare. Untuk pengobatan kandidosis oral, 

diberikan ablet nystatin 500000 unit setiap 6 jam, dan untuk pengobatan 

kandidosis vaginalis diberikan 1 atau 2 vaginal suppositories (100000/unit) yang 

diberikan selama lebih kurang 14 hari. Suspense nystatin oral terdiri dari 10000 

unit / ml yang diberikan 4 kali sehari dengan dosis pada bayi baru lahir : 1 ml, 

infant yang usianya lebih tua : 2 ml dan dewasa : 5 ml (Weintein et al., 2002). 

Nystatin memiliki aktifias antifungi, yaitu dengan mengikat sterol, terutama 

ergosterol dalam membrane sel fungi. Nysatin tidak aktif melawan organisme 

(bakteri) yang tidak mempunyai serol pada membrane selnya. Hasil dari ikatan ini 

membuat membrane tidak dapat brfungsi lagi sebagai rintangan yang selektif, dan 

kalium serta komponen sel yang lainnya akan hilang. Aksi utama nystatin adalah 

melawan Candida sp (Jawetz, 1995). 

 

2.5 Ekstraksi 

2.5.1 Pengertian Ekstraksi 

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

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

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan. Ekstrak cair adalah sediaan cair simplisia nabati yang mengandung 

etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet. Jika tidak dinyatakan lain pada 

masing-masing monografi, tiap ml ekstrak mengandung senyawa aktif 1 gram 

simplisia yang memenuhi syarat (Ditjen POM, 2000) 

Ekstraksi bahan obat merupakan suatu metode pemisahan bahan padat 

sebagai suatu komponen yang solid, umumnya ekstraksi yang digunakan yaitu 

ekstraksi padat-cair dimana bahan obat padat diekstraksi dalam medium cair. 

Prinsip ekstraksi adalah melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan 

senyawa non polar dalam senyawa non polar. Secara umum ekstraksi dilakukan 
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secara berturut turut mulai dengan pelarut non polar (n-heksana), lalu pelarut  

kepolarannya menengah (diklor metan atau etilasetat) kemudian pelarut bersifat 

polar (methanol atau etanol). Ekstraksi digolongkan ke dalam dua bagian besar 

berdasarkan bentuk fase yang diekstraksi yaitu ekstraksi cair-cair dan ekstraksi 

cair padat, ekstraksi cair padat terdiri dari beberapa cara yaitu maserasi, perkolasi 

dan ekstraksi sinambung ( J. B Harborne, 1987 ). 

 

2.6 Prinsip Ekstraksi 

 Untuk mendapatkan ekstrak dari suatu tanaman, dapat menggunakan 

beberapa metode ekstraksi antara lain : 

2.6.1 Maserasi 

 Proses maserasi merupakan proses sederhana untuk mendapatkan 

ekstrak dan diuraikan dalam kebanyakan farmakope. Cara ini sesuai baik baik 

untuk skala kecil maupun skala industri.Prosesnya paling sederhana hanya 

menuangkan pelarut pada simplisia. Sesudah mengatur waktu sehingga sesuai 

untuk tiap-tiap bahan tanaman, ekstak dikeluarkan, dan ampas hasil ekstraksi 

dicuci dengan pelarut yang segar sampai didapat berat yang sesuai. Prosedur ini 

sama dengan pembuatan tingturatau ekstrak khusus, dan kadang-kadang 

merupakan satu-satunya prosedur untuk tanaman yang mengandung zat berlendir 

(musilago) tinggi. Sebetulnya cara ini tidak begitu berguna karena tidak pernah 

dapat menarik zat berkhasiat dari tanaman secara sempurna. Ampas menahan 

sejumlah solute, yang untuk perolehannya harus dilakukan proses pemerasan 

(penekanan) atau cara sentrifugasi (Agoes,2007). 

Dalam penelitian ini, digunakan dua metode maserasi, yaitu : 

Maserasi Kinetik 

  Maserasi kinetik merupakan cara maserasi dengan menggunakan mesin 

pengaduk yang berputar terus-menerus (kontinu).Waktu proses maserasi dapat 

dipersingkat 6-24 jam (Ditjen POM, 2000). 

2.6.2 Metode Difusi Cakram 

 Prinsip dari metode difusi cakram yaitu obat dijenuhkan ke dalam kertas 

saring (cakram kertas). Cakram kertas yang mengandung obat tertentu di tanam 

pada media pembenihan agar padat yang telah di campur dengan mikroba yang 
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diuji, kemudian di inkubasikan 37
o
C selama 18-24 jam. Selanjutnya diamati 

adanya area (zona) jernih disekitar cakram kertas yang menunjukkan tidak adanya 

pertumbuhan mikroba (Dzen et al., 2003). 

 Pada metode ini yang diamati adalah diameter daerah hambatan 

pertumbuhan kuman karena difusinya obat ini titik awal pemberian ke daerah 

difusi sebanding dengan kadar obat yang diberikan. Metode ini dilakukan dengan 

cara menanam kuman pada media agar padat tertentu kemudian diletakkan kertas 

samir atau disk yang mengandung obat atau dapat juga dibuat sumuran kemudian 

diisi obat dan dilihat hasilnya (Jawetz et al., 2012). 

 Cakram kertas filter yang mengandung sejumlah tertentu obat ditempatkan 

di atas permukaan medium padat yang telah diinokulasi pada permukaan dengan 

organisme uji. Setelah inkubasi, diameter zona jernih inhibisi di sekitar cakram 

diukur sebagai ukuran kekuatan inhibisi obat melawan organisme uji tertentu. 

Metode tersebut dipengaruhi banyak faktor fisik dan kimia selain interaksi 

sederhana antar obat dan organisme (misal : sifat medium dan kemampuan difusi, 

ukuran molekular, dan stabilitas obat). Meskipun demikian, standardisasi keadaan 

memungkinkan penentuan kerentanan organisme (Jawetz et al., 2012). 

2.6.3 Metode dilusi 

 Cara ini digunakan untuk menentukan KHM (Kadar Hambat Minimal) dan 

KBM (Kadar Bunuh Minimal) dari obat antimikroba. Pripsip dari metode Dilusi 

Tabung yaitu 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
o
 C selama 18-24 jam dan diamati terjadinya 

kekeruhan pada tabung (Dzen et al., 2003). 

 Konsentrasi terendah obat pada tabung yang ditunjukkan dengan hasil 

biakan yang mulai tampak jernih (tidak ada pertumbuhan mikroba) adalah KHM 

dari obat. Selanjutnya (pada dilusi agar) 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 KHM dari obat terhadap bakteri uji (Dzen et al., 2003). 
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 Prinsip metode ini adalah pengenceran antibiotik sehingga diperoleh 

beberapa konsentrasi obat yang ditambah suspensi kuman dalam media. 

Sedangkan pada dilusi padat, tiap konsentrasi obat dicampur dengan media agar 

lalu ditanami kuman dan diinkubasi. Pada metode ini yang diamati adalah ada 

atau tidaknya pertumbuhan bakteri atau kuman atau jika mungkin, tingkat 

kesuburan dari pertumbuhan kuman, dengan cara menghitung jumlah koloni, 

maka dapat ditentukan Kadar Hambat Minimum (KHM) dan Kadar Bunuh 

Minimum (KBM) (Jawetz et al., 2012). 

2.6.4 Metode Biautografi 

 Bioautografi adalah suatu metode pendeteksian untuk menemukan suatu 

senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas 

antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Metode tersebut di dasarkan pada 

aktivitas biologi analit, baik sebagai antibakteri, antifungi, antitumor, maupun 

antiprotozoa (Choma, 2005). Bioautografi sering digunakan untuk mendeteksi 

antibiotik yang dapat dianalisis dengan KLT atau kromatografi kertas. Pada 

umumnya, efek biologi senyawa yang dapat dikatakan menghambat pertumbuhan  

bukan organisme dinyatakan sebagai zona hambat. (Touchstone&Dobbins, 1983).  

 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 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 di 

periksa terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji (Betina, 1972). 

 Bioautografi dapat dipertimbangkan karena paling efisien untuk mendeteksi 

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 (Mustary, 2011). Bioautografi 

dibedakan atas tiga bagian, yakni : 
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1. Bioautografi kontak 

 Bioautografi kontak merupakan senyawa antimikroba dipindahkan dari 

lempeng KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan bakteri uji yang peka 

secara merata dan melakukan kontak langsung (Dewanjee et al., 2014). 

 Metode ini didasaekan atas difusi dari senyawa yang telah dipisahkan 

dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) atau kromatografi kertas. Lempeng 

kromatografi tersebut ditempatkan di atas permukaan nutrien Agar yang telah di 

inokulasikan dengan mikroorganisme yang sensitif terhadap senyawa antimikroba 

yang dianalisis. Setelah 15-30 menit, lempeng kromatografi tersebut dipindahkan 

dari permukaan medium. Senyawa antimikroba yang telah berdifusi dari lempeng 

kromatogram ke dalam media agar akan menghambat pertumbuhan bakteri setelah 

diinkubasi pada waktu dan suhu yang tepat sampai noda menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme uji tampak pada permukaan membentuk zona yang 

jernih. Untuk memperjelas digunakan indikator aktivitas dehidrogenase 

(Dewanjee et al., 2014). 

2. Bioautografi Langsung (Deteksi KLT) 

 Bioautografi langsung merupakan dimana mikroorganismenya tumbuh 

secara langsung di atas lempeng Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Prinsip kerja 

dari metode ini adalah suspensi mikroorganisme uji yang peka dalam medium cair 

di semprotkan pada permukaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) yang telah 

dihilangkan sisa-sisa eluen yang menempel pada lempeng kromatogram. Setelah 

itu dilakukan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu (Dewanjee et al., 2014). 

 Pengeringan kromatogram dilakukan menggunakan hair dryer. Senyawa 

dalam lempeng kromatogram di deteksi dengan menggunakan sinar UV pada 

panjang gelombang 254 nm dan 366 nm.  Setelah diketahui letak dan jumlah 

senyawa aktif yang terpisah atau terisolasi, dengan timbulnya noda (spot) pada 

lempeng KLT, selanjutnya di semprotkan suspensi bakteri uji sebanyak 5-6 ml di 

atas permukaan lempeng KLT tadi secara merata. Besar nya lempeng KLT yang 

sering digunakan adalah 20x20 cm dan untuk meratakan suspensi bakteri yang 

telah disemprotkan  dapat menggunakan alat putar atau roller yang dilapisi dengan 

kertas kromatogram. Lempeng KLT diinkubasi semalam (1x24 jam) dalam box 

plastik dan dilapisi dengan kertas, kemudian disemprot dengan 5 ml larutan TTC 
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(Triphenyl Tetrazolium Chloride) sejumlah 20 mg/ml serta MTT (2,5 mg/ml) dan 

selanjutnya diinkubasi kembali selama 4 jam pada suhu 37
ᵒ 
C (Dewanjee et al., 

2014). 

3. Bioautografi Perendaman (Agar Overlay Bioautografi) 

 Bioautografi perendaman merupakan Bioautografi yang dimana medium 

agar telah diinokulasikan dengan suspensi bakteri dituang di atas lempeng 

Kromatogram Lapis Tipis (KLT). Pada prakteknya metode ini dilakukan sebagai 

berikut yaitu bahwa lempeng kromatografi yang telah dieluasi di letakkan dalam 

cawan petri, sehingga permukaan tertutup oleh medium agar yang berfungsi 

sebagai base layer. Setelah base layernya memadat, dituangkan medium yang 

telah disuspensikan mikroba uji yang berfungsi sebagai seed layer. Kemudian di 

inkubasi pada suhudan waktu yang sesuai (Dewanjee et al., 2014). 

 Beberapa modifikasi metode KLT Bioautografi telah ditemukan 

Nicolous. Menuangkan medium agar berisi 2,3,5 Trifenil Tetrazolium Kliorida 

(TTC) dan ditanami dengan organisme yang diuji di atas kromatogram. 

Sedangkan kline dan Goalb menyemprotkan medium agar yang lain di dinginkan 

landsung pada permukaan lempeng yang telah disiapkan. Zona inhibisi 

diidentifikasi setelah di inkubasi, dengan melihat langsung pada lempeng KLT 

yang tidak tembus cahaya, krmudian di lanjutkan dengan menindihkan lempeng 

kromatografi pada medium agar pembenihan (Dewanjee et al., 2014). 

 

2.7 Tinjauan Pelarut Etanol 

 Etanol atau etil alkohol (C2H5OH) merupakan bahan kimia organik yang 

mengandung oksigen yang paling eksotik karena kombinasi sifat – sifat uniknya 

yang dapat digunkan sebagai pelarut, germisida, minuman, bahan anti beku, bahan 

bakar, bahan depressant dan khusunya karena kemampuannya sebagai bahan 

kimia intermediet untuk menghasilkan bahan kimia yang lain. 

 Etanol merupakan senyawa penyusun minuman beralkohol. Sebagai 

minuman beralkohol, etanol telah dikenal sejak dahulu oleh raja – raja mesir. 

Sebagai bukti adalah fakta tentang nabi Nuh yang dipercaya telah berkebun 

anggur yang dapat difermentasi menjadi minuman beralkohol (Kirk, 1951) 
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 Sifat fisika dan kimia tergantung pada gugus hidroksilnya. Gugus ini 

menyebabkan polaritas molekul dan menyebabkan ikatan hidrogen antar molekul. 

Kedua sifat tersebut menyebabkan perbedaan sifat fisik alkohol berat mleekul 

rendah dengan senyawa hidrokarbn yang mempunyai berat molekul ekivalen. 

Spektrografi infra merah menunjukkan bahwa dalam keadaan cair ikatan hidrogen 

terbentuk karena tarik menarik antar atom hidrogen pada gugus hidroksil molekul 

yang kedua. Sifat tersebut dapat dianalogikan seperti sifat air, walaupun ikatan 

pada air lebih kuat sehingga membentuk gugusan yang lebih dari dua molekul. 

Ikatan hidrogen pada etanol terjadi pada fase cair, sedangkan pada fase gas 

senyawa ini bersifat monomerik.  

Secara detail, sifat – sifat fisika etanol dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.1. Sifat  Sifat Fisika Etanol 

Keterangan Nilai 

Titik didih normal, 
o
C, 1 atm 

Suhu kritis, 
o
C 

Tekanan kritis, kPa 

Volume kritis, L/mol 

Densitas, d420, g/mL 

Viskositas pada 20
o
C, mPa.s (=cP) 

Kelarutan dalam air pada 20
o
C 

Autoignition temperature, 
o
C 

Titik nyala, 
o
C 

+78,32 

243,1 

6383,48 

0,167 

0,7893 

1,17 

Saling Larut 

793,0 

14 

 Sifat kimia dari etanol pada umumnya berkaitan dengan gugus hidroksilnya. 

Contoh dari sifat kimia tersebut adalah terjadinya reaksi kimia diantaranya : reaksi 

dehidrasi, dehidrogenase, oksidasi, dan esterifikasi. Atom hidrogen pada gugus 

hidroksil dapat diganti dengan logam aktif seperti natrium, kalium, dan kalsium 

membentuk etoksida logam (ethylate) dengan melepaskan gas hidrogen (Kirk, 

1951). 


