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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Obat Tradisional 

Tanaman obat adalah tanaman yang berkhasiat obat dan dapat digunakan 

sebagai obat untuk penyembuhan maupun pencegahan penyakit  (Stepanus, 2011).  

Banyak jenis tanaman yang tumbuh di Indonesia yang dapat digunakan sebagai 

sumber bahan obat tradisional dan telah banyak digunakan oleh masyarakat secara 

turun temurun  untuk keperluan pengobatan  dalam  mengatasi masalah kesehatan. 

Pengobatan dengan menggunakan ramuan tumbuhan secara tradisional  

memiliki efek samping yang lebih ringan dibandingan dengan efek samping yang 

ditimbulkan dari pengobatan kimiawi. Obat-obatan tradisional selain 

menggunakan ramuan dari berbagai tumbuh-tumbuhan tertentu, juga tidak 

mengandung resiko yang membahayakan bagi pasien dan mudah dikerjakan oleh 

siapa saja baik dalam  keadaan  mendesak sekalipun (Thomas, 1992). 

Pengobatan dengan obat tradisional merupakan bagian dari sistem budaya 

masyarakat yang manfaatnya sangat besar dalam pembangunan kesehatan 

masyarakat. Menurut PERMENKES RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi 

Obat Tradisional, bahan atau ramuan bahan yang dimaksud berasal dari 

tumbuhan, hewan, mineral dan sediaan sarian (galenik) dalam pengertian 

kefarmasian merupakan bahan yang digunakan sebagai simplisia.  Simplisia 

adalah bahan alam yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan 

belum mengalami pengolahan. Kecuali dinyatakan lain suhu pengeringan tidak 

lebih dari 600ºC. 

Pengobatan  dengan tanaman  tradisional dapat menggunakan satu atau 

lebih tanaman, atau disebut pula kombinasi tanaman. Kombinasi bertujuan untuk 

menilai efektivitas pemberian terapi kombinasi apakah semakin baik dan bekerja 

secara sinergis yang akan berefek potensiasi yaitu kedua obat saling memperkuat 

khasiatnya ataukah efeknya semakin berkurang dibandingkan dengan penggunaan 

masing-masing ekstrak (Lindawati et al,  2013).   

 Beberapa penelitian telah menjelaskan tentang kombinasi, baik yang 

bersifar sinergis maupun antagonis. Penelitian mengenai kombinasi ekstrak yang
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memiliki sifat sinergis pernah dilakukan oleh Kasturi (2017) yang menunjukkan 

bahwa ekstrak kulit kayu manis dan madu memiliki aktivitas potensial yang baik 

terhadap bakteri penyebab jerawat, dan karenanya dapat dikembangkan sebagai 

preparat anti-jerawat topikal. Sedangkan penelitian untuk kombinasi yang 

memberikan efek antagonism, dilakukan oleh Sambou dkk (2017) menjelaskan 

bahwa sediaan Gel Kombinasi ekstrak daun sirsak dan ekstrak rimpang temulawak 

memberikan efek antagonis, yang berarti kombinasi kedua ekstrak dengan konsentrasi 

yang sama dengan ekstrak tunggal tidak memberikan hasil yang lebih baik dari ekstrak 

tunggalnya 

  2.2. Jambu Monyet  (Anacardium occidentale L.) 

 

Gambar 2.1 Anacardium occidentale 

 

Gambar 2.2. Kulit Batang Anacardium occidentale 

 (sumber: dokumentasi pribadi) 

 

Jambu monyet atau sering dikenal dengan nama latin Anacardium 

occidentale, yaitu sejenis tumbuhan dari suku anacardiaceae yang juga termasuk 

mangga, pistachio, dan beberapa tanaman beracun. Annacardiaceae terdiri atas 73 

genus dan 600 spesies. Jambu monyet memiliki buah sejati berukuran kecil dan 

keras yang biasa disebut kacang mete (Duke, 2001) 

 

(sumber : azueroearthproject.org) 
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2.2.1. Taksonomi 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi  : Angiospermae  

Kelas   : Dicotyledoneae  

Bangsa  : Sapindales  

Suku   : Anacardiaceae 

Marga   : Anacardium  

Jenis   : Anacardium occidentale L. (BPOM, 2008) 

2.2.2. Morfologi dan Klasifikasi Anacardium occidentale L 

Habitus berupa pohon dengan tinggi ±12 m. Batang berkayu bentuk bulat, 

bergetah, berwarna putih kotor. Daunnya tunggal, berwarna hijau, berbentuk bulat 

telur dengan tepi rata dan pangkal runcing. Ujung daun membulat dengan 

pertulangan menyirip, panjang daun 8-22 cm dan lebar 5-13 cm. Bunga majemuk, 

bentuk malai, terletak di ketiak daun dan di ujung cabang, mempunyai daun 

pelindung berbentuk bulat telur dengan panjang 5-10 mm dan berwarna hijau. 

Kelopak bunga berambut dengan panjang 4-5 mm dan berwarna hijau muda. 

Mahkota bunga berbentuk runcing, saat masih muda berwarna putih setelah tua 

berwarna merah. Tipe buah berupa buah batu, keras, melengkung, panjangnya ±3 

cm, berwarna hijau kecoklatan. Biji berbentuk bulat panjang, melengkung, pipih 

dan berwarna putih. Akarnya berupa akar tunggang dan berwarna coklat (BPOM, 

2008). 

Anacardium occidentale adalah pohon berukuran sedang, menyebar, hijau, 

bercabang; tumbuh sampai ketinggian 12 m. Saat tumbuh di daerah berpasir 

laterit, kerikil, berpasir pantai, jarang melebihi 6 m dan mengembangkan 

kebiasaan menyebar dan bentuk bulat dengan diameter mahkota hingga 12 m. 

Tumbuh di pedalaman pada loak, mencapai 15 m dan banyak bercabang, dengan 

diameter mahkota (46 m) yang lebih kecil. Sistem akar dari sebuah tanaman 

dewasa yang matang, ketika tumbuh dari biji, terdiri dari akar tunggang yang 

sangat menonjol dan jaringan akar lateral dan sinker yang luas dan berkembang. 

Daun sederhana, bergantian, coriaceus, glabrous, obovate, bulat di ujungnya, 10-

18 x 8-15 cm, dengan tangkai daun pendek, hijau pucat atau kemerahan saat muda 
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dan hijau tua saat matang. Perbungaan adalah gugus malai seperti malang yang 

umumnya menyandang bunga jantan dan hermaprodit. Bunga jantan adalah yang 

paling banyak dan biasanya mengandung 1 stamen exserted dan 9 sisipan kecil. A. 

occidentale biasanya berbunga dalam 3 sampai 5 tahun (Orwa et al.2009). 

2.2.3. Kandungan Kulit Batang Anacardium occidentale 

Kulit batang Anacardium occidentale mengandung berbagai macam zat 

diantaranya ialah alkaloid, flavonoid, dan  tanin (Carolus,2014). Alkaloid 

memiliki kemampuan sebagai antibakteri, mekanisme kerja alkaloid adalah 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel. Flavonoid dapat 

digunakan sebagai anti mikroba, obat infeksi pada luka, anti jamur, anti virus, anti 

kanker, dan anti tumor. Selain itu flavonoid juga dapat digunakan sebagai anti 

bakteri, anti alergi, sitotoksik, dan anti hipertensi (Sriningsih, 2008). Mekanisme 

kerja Flavonoid sebagai antibakteri adalah dengan menyebabkan kerusakan 

permeabilitas dinding sel, mikrosom, dan lisosom (Cowan, 1999). Tanin termasuk 

ke dalam golongan senyawa polifenol yang memiliki manfaat sebagai antibakteri 

yang dapat menghambat sintesis protein bakteri (Danarto et al, 2011), dan 

merusak dinding sel dengan cara inaktivasi (Ajizah,2004).  Selain senyawa-

senyawa tersebut pada Kulit Batang Jambu monyet juga terdapat senyawa khusus 

yaitu Asam anakardat, Asam anakardat berfungsi sebagai antimikroba, 

antiinflamasi, antimulosidal,antioksidan dan menghambat aktivitas beberapa 

enzim seperti xanthin oksidase, lipooksigenase, siklooksigenase dan lain-lain 

(Sung et al,2008). 

2.2.4. Manfaat Kulit  batang  Anacardium occidentale 

Kulit batang Anacardium occidentale digunakan untuk menghambat 

bakteri penyebab sariawan (Tangkuman,2017), obat kumur  dan mempercepat 

penyembuhan luka bekas pencabutan gigi (Harsini,2014), antikanker (Harsini et 

al., 2016) dan menurunkan kadar gula darah  (Carolus,2014).  

Berdasarkan hasil penelitian dari Abulude dkk. (2010), kandungan kulit 

batang jambu monyet yang diekstraksi dengan etanol menunjukkan bahwa kulit 
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batang jambu monyet mengandung senyawa kimia fenolik seperti asam anakardat, 

asam galat, flavonoid, tanin, dan saponin yang berpotensi sebagai antibakteri dan 

antiinflamasi. 

2.3. Kayu Manis (Cinnamomum burmanii) 

 

Gambar 2.3 Cinnamomum burmanii L. 

(sumber: www.classicalpearls.org) 

 

Gambar 2.4. Kulit Batang Cinnamomum burmannii 

(Sumber : manfaat.co.id) 

Cinnamomum burmannii merupakan jenis tanaman berumur panjang 

penghasil kulit yang di Indonesia disebut dengan kayu manis. Kulit kayu manis 

memiliki banyak manfaat. Dahulu tanaman kayu manis masih diimport dari Cina 

ke Indonesia. Namun, saat ini tanaman tersebut telah tumbuh subur dan banyak 

dijumpai di Maluku, Jawa, Sulawesi, dan Papua.(Heinrich, 2006). 

2.3.1 Taksonomi  

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae  

Kelas  : Dicotyledoneae  

Bangsa  : Laurales  

Suku  : Lauraceae  

Marga  : Cinnamomum  

Jenis  : Cinnamomum burmani (Ness & T. Nees) Blume  

         (BPOM, 2008) 
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2.3.2. Morfologi dan Karakteristik Cinnamomum burmannii 

Habitus berupa pohon tahunan dengan tinggi 10-15 m. Batang berkayu, 

tegak, bercabang, berwarna hijau kecoklatan. Daun tunggal, lanset, ujung dan 

pangkal runcing, tepi rata, panjang 4-14 cm, lebar 1-6 cm, pertulangan 

melengkung, masih muda merah pucat setelah tua hijau. Bunga majemuk, bentuk 

malai, tumbuh di ketiak daun, berambut halus, tangkai panjang 4-12 mm, benang 

sari dengan kelenjar di tengah tangkai sari, mahkota panjang 4-5 mm, kuning. 

Buah buni, panjang ±1 cm, ketika masih muda hijau setelah tua hitam.Biji kecil-

kecil, bulat telur, masih muda hijau setelah tua hitam. Akar tunggang warna coklat 

(BPOM,2008). 

Cinnamomum burmannii dapat ditanam di dataran rendah sampai dataran 

tinggi yang kurang dari 1500 m. Walau demikian, tanaman ini tidak dianjurkan di 

tanam di dataran rendah yang kurang dari 500 m, karena akan menghasilkan 

tanaman yang buruk mutunya. Untuk pertumbuhannya tanaman ini membutuhkan 

udara dengan kelembaban tinggi dan curah hujan tinggi (2000-2500 mm) dan 

merata sepanjang tahun.Tanah yang cocok untuk pertumbuhannya adalah tanah 

berhumus dan dalam serta remah berpasir (Hasbullah, 2001). 

Tanaman kayu manis mulai bisa dipanen, pada umur 6 tahun. Kemudian 

pada umur 10 tahun kembali dilakukan panen kedua.Baru pada umur 15 tahun 

dilakukan pemanenan menyeluruh. Diameter batang pada saat dilakukannya 

pemanenan berukuran antara 30 cm sampai dengan 50 cm, tergantung dari umur 

tanaman, kondisi bibit saat ditanam dan tingkat kesuburan tanah. Bibit asal sirung 

memiliki daya pertumbuhan relatif lebih cepat dibanding bibit berasal dari biji 

(Kurniawan, 2007). 

2.3.3. Kandungan Kulit Batang Cinnamomum burmannii 

Pada kulit batang kayu manis mengandung paling banyak cinnamic 

aldehyde atau cinnamaldehyde (Bisset dan Wichtl, 2001). Minyak pada kulit 

batang kayu manis mengandung cukup banyak aldehid, termasuk di dalamnya 

yaitu : cinnamaldehyde (70-88%), (E)-o-methoxy-cinnamaldehyde (3- 15%), 

benzaldehyde (0,5 – 2%), salicylaldehyde (0,2 – 1%), cinnamyl acetate (0 – 6%), 
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eugenol (< 0,5 %) dan coumarin (1,5 – 4 %) (Bruneton, 1999 dalam 

Dwijayanti,2011). Kulit batang kayu manis juga mengandung phenylpropanes 

(hydroxycinnamaldehyde, o-methoxycinnamaldehyde, cinnamyl alcohol dan 

asetatnya) dan mengandung terpena (limonene, tanin, mucilage,oligomeric 

procyanidins, dan kumarin)  (Bisset dan Wichtl, 2001 dalam Dwjayanti,2011). 

2.3.4. Manfaat Kulit batang Cinnamomum burmannii 

 Minyak atsiri dari kulit batang kayu manis berkhasiat sebagai 

antibakteri karena adanya kandungan dari cinnamaldehyde (Bisset & Wichtl, 2001  

dalam Dwijayanti,2011), tetapi tidak semua minyak atsiri dapat menghambat 

pertumbuhan semua jenis bakteri (Guenther, 1987 dalam Dwijayanti,2011). 

2.4. Metode Ekstraksi 

 Farmakope Indonesia edisi V menjelaskan bahwa Ekstrak adalah sediaan 

pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 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. 

 Dijelaskan oleh Mukhriani (2014), Proses ekstraksi untuk bahan yang berasal 

dari tumbuhan adalah  sebagai berikut :  

1) Pengelompokan bagian tumbuhan, pengeringan dan penggilingan bagian 

tumbuhan.  

2) Pemilihan pelarut  

3) Pelarut polar: air, etanol, metanol, dan sebagainya.  

4) Pelarut semipolar: etil asetat, diklorometan, dan sebagainya. 

5) Pelarut nonpolar: n-heksan, petroleum eter, kloroform, dan sebagainya 

Berdasarkan bentuk campuran yang diekstraksi, ekstrak dapat dibedakan 

menjadi  dua macam  ekstraksi  yaitu sebagai berikut:  

1. Ekstraksi Padat – Cair  

Substansi yang diekstraksi terdapat didalam campurannya yang berbentuk 

padat. Maserasi adalah salah satu contohnya (Kristanti, 2008). 

2. Ekstraksi Cair – Cair  



14 
 

 
 

 Jika substansi yang diekstraksi terdapat didalam campurannya yang 

berbentuk cair (Kristanti, 2008). 

 Jenis-jenis metode ekstraksi yang dapat digunakan dalam  pembuatan 

ekstrak, yaitu :  

1. Maserasi  

 Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. 

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

Maserasi adalah metode ekstraksi yang dilakukan dengan jalan membiarkan 

padatan terendam dalam suatu pelarut. Maserasi yang dilakukan dengan pelarut 

air, maka diperlukan proses ekstraksi lebih lanjut yaitu ekstraksi fasa air yang 

diperoleh dengan pelarut organik. Maserasi langsung dilakukan dengan pelarut 

organik maka filtrat hasil ekstraksi dikumpulkan menjadi satu, kemudian 

dievaporasi atau didistilasi (Kristanti, 2008).  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 (Mukhriani, 2014).  Keuntungan dari metode 

maserasi adalah cepat, terutama jika maserasi dilakukan pada suhu didih pelarut. 

Metode ini tidak selalu efektif dan efisien. Waktu rendam bahan dalam pelarut 

bervariasi antara 15-30 menit tetapi kadang-kadang bisa sampai 24 jam  

(Kristanti, 2008).  Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah memakan 

banyak waktu, pelarut yang digunakan cukup 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).  

2. Ultrasound - Assisted Solvent Extraction  

 Merupakan metode maserasi yang dimodifikasi dengan menggunakan 

bantuan ultrasound. Wadah yang berisi serbuk sampel ditempatkan dalam wadah 

ultrasonic dan ultrasound. Hal ini dilakukan untuk memberikan tekanan mekanik 

pada sel hingga menghasilkan rongga pada sampel. Kerusakan sel dapat 
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menyebabkan peningkatan kelarutan senyawa dalam pelarut dan meningkatkan 

hasil ekstraksi  (Mukhriani, 2014).   

3. Perkolasi  

 Pada metode perkolasi, serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam 

sebuah perkolator. Pelarut ditambahkan pada bagian atas serbuk sampel dan 

dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah. Kelebihan dari metode ini adalah 

sampel senantiasa dialiri oleh pelarut baru. Sedangkan kerugiannya adalah jika 

sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit menjangkau 

seluruh area. Selain itu, metode ini juga membutuhkan banyak pelarut dan 

memakan banyak waktu (Mukhriani, 2014).   

4. Soxhlet  

 Metode ini dilakukan dengan menempatkan serbuk sampel dalam sarung 

selulosa (dapat digunakan kertas saring) dalam klonsong yang ditempatkan di atas 

labu dan di bawah kondensor. Pelarut yang sesuai dimasukkan ke dalam labu dan 

suhu penangas diatur di bawah suhu reflux. Keuntungan dari metode ini adalah 

proses ektraksi yang kontinyu, sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil 

kondensasi sehingga tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan 

banyak waktu. Sedangkan kerugiannya adalah senyawa yang bersifat termolabil 

dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-menerus berada pada titik 

didih (Mukhriani, 2014).   

5. Reflux dan Destilasi Uap  

 Pada metode reflux, sampel dimasukkan bersama pelarut ke dalam labu 

yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mencapai titik 

didih. Uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Destilasi uap memiliki 

proses yang sama dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial 

(campuran berbagai senyawa menguap). Selama pemanasan, uap terkondensasi 

dan destilat (terpisah sebagai 2 bagian yang tidak saling bercampur) ditampung 

dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Sedangkan kerugian dari metode 

ini adalah  senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi  (Seidel, 2006). 
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2.5.      Skrining Fitokimia 

Skrining fitokimia adalah cara mengidentifikasi bioaktif yang belum 

tampak melalui suatu tes atau pemeriksaan yang dapat dengan cepat memisahkan 

antara bahan alam yang memiliki kandungan fitokimia tertentu dengan bahan 

alam yang tidak memiliki kandungan fitokimia tertentu. Skrining fitokimia 

merupakan tahap pendahuluan dalam suatu penelitian fitokimia yang bertujuan 

untuk memberikan gambaran tentang golongan senyawa yang terkandung dalam 

tanaman yang sedang diteliti. Hal yang berperan penting dalam skrining fitokimia 

adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi (Kristianti et al., 2008).  

Menurut Robinson (1991) alasan lain melakukan skrining fitokimia adalah 

untuk menentukan ciri senyawa aktif penyebab efek racun atau efek yang 

bermanfaat, yang ditunjukkan oleh ekstrak tumbuhan bila diuji dengan sistem 

biologis. Pemanfaatan prosedur fitokimia telah mempunyai peranan yang mapan 

dalam semua cabang ilmu tumbuhan. Meskipun cara ini penting dalam semua 

telaah kimia dan biokimia juga telah dimanfaatkan dalam kajian biologis.  

2.6.      Infeksi Bakteri 

Infeksi merupakan jenis penyakit yang paling banyak diderita oleh 

penduduk di negara berkembang, termasuk Indonesia. Salah satu penyebab 

penyakit infeksi ialah bakteri. Bakteri merupakan mikroorganisme yang tidak 

dapat dilihat dengan mata telanjang (Yenny, 2005). Patogen penginfeksi meliputi 

virus, bakteri, jamur, protozoa, parasit multiseluler dan protein yang menyimpang 

yang dikenal sebagai prion. Contoh bakteri patogen antara lain Salmonella typhi 

yang dapat menyebabkan demam tifoid dan Propionibacterium acnes yang dapat 

menyebabkan jerawat. 

2.7.      Bakteri  

Bakteri adalah salah satu golongan probiotik (tidak mempunyai selubung 

inti). Bakteri sebagai makhluk hidup tentu memiliki informasi genetik berupa 

DNA, tapi tidak terlokalisasi dalam tempat khusus (nucleus) dan tidak ada 

membram inti. Bentuk DNA bakteri adalah serkuler, panjang dan biasa di sebut 

nukleoid, pada DNA bakteri tidak mempunyai intron dan hanya tersusun atas 
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ekson saja. Bakteri juga memiliki DNA ekstromosomal yang tergantung menjadi 

yang berbentuk kecil dan sikuler (Herniza, 2009 dalam Sari,  2015). 

2.7.1   Salmonella typhi 

 Salmonella typhi (S. typhi) disebut juga Salmonella choleraeszls serovar 

typhi, Salmonella serovar typhi , Salmonella enterica serovar typhi (Holt, et al., 

1994 dalam Darmawati,2009). S. typhi merupakan kuman pathogen penyebab 

demam tifoid,yaitu suatu penyakit infeksi sistemik dengan gambaran demam yang 

berlangsung lama, adanya bakteremia disertai inflamasi yang dapat merusak usus 

dan organ-organ hati (Girgis et al,1999 dalam Cita, 2011).  

 Prevalensi penderita demam tifoid di Indnesia antara 600.000-1.500.000 

pertahun. Hal ini berhubungan dengan tingkat higienis dari individu, sanitasi 

lingkungan dan penyebaran kuman dari karier atau penderita tifoid (Tri Atmodjo 

dan Triningsi,1998; Rao,1992; Sakaguchi et al,1995 dalam Cita, 2011). 

2.7.1.1.  Morfologi dan Struktur Bakteri 

Salmonella typhi merupakan bakteri Gram negative berbentuk 

batang, yang tidak memiliki spora, bergerak dengan flagel peritrik, bersifat 

intraseluler fakultatif dan anerob fakultatif (Iswari et al,1998 dalam 

Cita,2011).  

 

Gambar  2.5. Salmonella typhi 

 (sumber : https://viviennebalonwu.wordpress.com) 

Bakteri ini tahan terhadap selenit dan natrium deoksikolat yang dapat 

membunuh bakteri enterik lain, menghasilkan endotoksin, protein invasin 

dan MRHA (Mannosa Resistant Haemaglutinin). S. typhi mampu bertahan 

hidup selama beberapa bulan sampai setahun jika melekat dalam, tinja, 

mentega, susu, keju dan air beku (Tri Atmodjo dan Triningsi,1998; 

Zhu,1996 dalam Cita, 2011). 
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2.7.1.2. Sifat Fisiologis Bakteri 

Salmonella typhi adalah bakteri yang bersifat fakultatif anaerob, 

membutuhkan suhu optimal 37°C untuk pertumbuhannya, serta 

memfermentasikan D-glukosa. (Darmawati,  2009). 

2.7.1.3 Gejala Klinis 

Gejala yang biasanya terjadi  adalah demam pada sore hari dengan 

keluhan klinis, seperti anoreksia, mialgia, nyeri abdomen, dan obstipasi. 

Pada anak, diare sering dijumpai pada awal gejala kemudian dilanjutkan 

dengan konstipasi. Konstipasi pada permulaan sering dijumpai pada orang 

dewasa. Walaupun tidak selalu konsisten, bradikardi r elatif saat demam 

tinggi dapat dijadikan indikator demam  tifoid (Nelwan, 2012). 

2.7.1.4. Terapi 

Terapi bertujuan untuk mencapai keadaan bebas demam dan 

gejalanya, mencegah komplikasi, dan menghindari kematian (Bhan,2005 

dalam  Nelwan, 2012). 

Pemilihan antibiotik tergantung pada pola sensitivitas isolat 

Salmonella typhi setempat (Bhan,2005 dalam Nelwan, 2012). Terapi 

antibiotik yang diberikan pada demam tifoid berat menurut WHO tahun 

2003 dapat dilihat pada tabel II.1 dan II.2 

Tabel II.1. Antibiotik  pada Demam Tifoid tanpa Komplikasi 

 Optimal thapy Alternative effective drug 

Susceptibility Antibiotic Daily 

Dose 

mg/kg 

Days Antibiotic Daily 

Dose 

mg/kg 

Days 

Fully 

sensitive 

Fluroquinolone e.g 

ofloxacin or 

ciprofloxacin 

15 5-7 Chloramphenicol 

Amoxicillin 

TMP-SMX 

50-75 

75-100 

8-40 

14-21 

14 

14 

Multidrug 

resistance 

Fluroquinolone or 

cefixime 

15 

15-20 

5-7 

15-20 

Azithromycin 

Cefixime 

8-10 

15-20 

7 

7-14 

Quinolone 

resistance 

Azithromycin or 

ceftriaxone 

8-10 

75 

7 

10-14 

Cefixime 20 7-14 
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Tabel II.2 Antibiotik pada Demam Tifoid Berat 

 Optimal thapy Alternative effective drug 

Susceptibility Antibiotic Daily 

Dose 

mg/kg 

Days Antibiotic Daily 

Dose 

mg/kg 

Days 

Fully 

sensitive 

Fluroquinolone e.g 

ofloxacin  

15 10-14 Chloramphenicol 

Amoxicillin 

TMP-SMX 

100 

100 

8-40 

14-21 

14 

14 

Multidrug 

resistance 

Fluroquinolone  15 

 

10-14 Ceftriaxone 

cefotaxime 

60 

80 

10-14 

Quinolone 

resistance 

Ceftriaxone or 

cefotaxime 

60 

80 

10-14 Fluroquinolone 20 7-14 

(Sumber : Nelwan, 2012) 

Selain antibiotic, ada juga bahan alam yang digunakan untuk terapi 

pada bakteri salmonella thypi. Bahan alam yang digunakan ini telah diuji 

melalui tahapan penelitian. Bahan alam tersebut antara lain dapat dilihat 

pada Tabel II.3 

Tabel II.3. Bahan Alam untuk Salmonella thypi 

Peneliti Tahun Judul Penelitian Hasil 

Anita et al 2014 Daun Benalu 

Jambu Air  

(Dendropthoe 

pentandra (L.) 

Miq)  

Hambatan pertumbuhan S.typhi terhadap ekstrak 

daun D.pentandra memiliki respon hambatan 

sedang dan kuat. Konsentrasi 25% memiliki rerata 

diameter terkecil dengan respon hambatan sedang, 

sedangkan konsentrasi 50%, 75% dan 100% 

Dwiyanti et al 2015 Daun Binahong 

(Anredera 

Cordifolia)  

Air rebusan daun Binahong pada konsentrasi 

100% memiliki kemampuan menghambat 

pertumbuhan Salmonella typhi, namun hasil ini 

belum efektif karena masih dalam kategori resisten 

Kusumawati et al 2015 Daun 

Kecombrang 

Etlingera Elatior 

(Jack) R.M.Sm  

Memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

Salmonella thypi. Daya hambat antibakteri ekstrak 

etanol daun kecombrang pada konsentrasi 100% 

menghasilkan zona hambat sebesar 9.28 mm yang 

masuk dalam kategori antibakteri kerja sedang. 

Krismasari 2013 

 

infusa daun 

kesum 

(polygonum 

minus huds.)  

Larutan dengan konsentrasi 3,125% merupakan 

larutan dengan konsentrasi terendah yang 

menunjukkan kejernihan, maka konsentrasi 

3,125% merupakan nilai KHM infusa daun kesum 

terhadap Salmonella typhi 

Pratiwi et al 2013 Ekstrak Kulit 

Jeruk Nipis 

(Citrus 

aurantifolia) 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam 

penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut ekstrak kulit jeruk nipis (Citrus 

aurantifolia) memiliki daya antimikroba terhadap 

bakteri Salmonella typhi dengan nilai signifikan 

(p) sebesar 0.000 dan r2 sebesar 0,34 

Taufiq et al 2015 Biji Buah 

Pepaya (Carica 

papaya)  

Ekstrak etanol biji buah papaya hitam memiliki 

aktivitas antibakteri dengan diameter hambat pada 

konsentrasi 5%,10%,15% dan 20% terhadap 

bakteri Salmonella thypi.  
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2.7.2. Propionibacterium acnes 

 Propionibacterium acnes adalah salah satu komensal kulit manusia yang 

paling dominan (Dekio et al, 2005; Grice et al., 2009 dalam Dekio et al, 2012). P. 

acnes menjadi penyebab dari acne vulgaris (jerawat) (Dessinioti & Katsambas, 

2010 dalam Dekio et al, 2012). 

 Meskipun Acne vulgaris tidak menimbulkan fatalitas, tetapi Acne dapat 

cukup merisaukan karena berhubungan dengan menurunnya kepercayaan diri 

akibat berkurangnya keindahan pada wajah penderita (Efendi, 2008; 

Yuindartanto,  2009; Saragih,  2016). 

 Jerawat atau acne vulgaris, biasa disebut acne, adalah penyakit kulit 

obstruktif dan inflamatif kronik pada pilosebasea yang sering terjadi pada masa 

remaja (Movita, 2013). Prevalensi jerawat di Indonesia cukup tinggi, yaitu 

berkisar antara 85-100% orang, sedangkan menurut catatan kelompok studi 

dermatologi kosmetika Indonesia, menunjukkan terdapat 60% penderita jerawat 

pada tahun 2006 dan 80% pada tahun 2007 (Aida et al,2016). Insiden tertinggi 

terdapat pada perempuan antara umur 14–17 tahun dan pada laki-laki antara umur 

16–19 tahun. Tetapi dapat pula timbul pada usia di atas 40 tahun dan penyakit ini 

dapat pula menetap pada usia lanjut. 10% kasus didapat pada usia 30–40 tahun. 

Bentuk yang lebih berat dari akne terdapat pada kira-kira 3% laki-laki, lebih 

jarang pada perempuan (Rahmawati, 2012 dalam Sampelan,2017). Gambaran 

khas adalah timbul pada remaja, sering kali yang sedang mengalami tanda-tanda 

awal pubertas, dengan beragam lesi yang hilang timbul, dapat ditemukan beberapa 

jenis kulit lesi (Bourke, 2011).  

2.7.2.1. Morfologi dan Struktur Bakteri 

 

Gambar 2.6. Propionibacterium acnes 

(sumber : https://www.microbiologyinpictures.com) 
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Propionibacterium acnes termasuk bakteri yang tumbuh relatif 

lambat. Propionibacterium acnes merupakan tipikal bakteri anaerob Gram 

positif yang toleran terhadap udara. Ciri-ciri penting dari 

Propionibacterium acne adalah berbentuk batang yang tidak teratur dan 

terlihat pada pewarnaan Gram positif. Propionibacterium acnes bersifat  

aerob atau anaerob fakultatif sampai anaerob. Beberapa bersifat patogen 

untuk hewan dan tanaman (Pramasanti, 2008 dalam Anastasia, 2010). 

2.7.2.2. Sifat Fisiologis Bakteri 

P.acnes tergolong bakteri anaerob hingga aerotolerant. 

Pertumbuhan optimum pada suhu 30-37°C. Koloni bakteri pada media 

agar berwarna kuning muda sampai merah muda dan memiliki bentuk 

yang khas (Bojar, 2004 dalam Miratunnisa, 2015). Bakteri anaerob hingga 

aerotolerant memerlukan perlakuan yang berbeda dengan bakteri aerob. 

Mikroorganisme anaerob sensitif terhadap oksigen, karena dapat 

menghambat pertumbuhan dan menyebabkan kematian (Fardiaz, 1992 

dalam Kurnia et al, 2015). Salah satu cara yang biasa digunakan untuk 

isolasi mikroba anaerob adalah metode Hungate. Pada umumnya 

laboratorium mikrobiologi menggunakan Anaerobik jar. Peralatan ini  

kedap udara dan rendah oksigen karena  ditambahkan paladium yang 

sangat efektif untuk mereduksi oksigen, namun harganya mahal (Kurnia et 

al,2015). Sebagai alternatif, teknik stoples lilin dapat diterapkan untuk 

pengurangan cepat sebagian besar oksigen dan kemudian sisa oksigen 1-

2% dapat dikurangi secara perlahan dengan menerapkan pelat yang 

mengandung bahan kimia pereduksi (Maiti, 2013) 

2.7.2.3..  Gambaran Klinis 

Acne ditandai oleh lesi yang bervariasi, meskipun satu jenis lesi 

biasanya lebih mendominasi.  

2.7.2.4.  Terapi 

Terapi acne dimulai dari pembersihan wajah menggunakan 

sabun. Sabun-sabun tertentu mengandung antibakteri, misalnya triclosan 
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yang menghambat kokus gram positif. Antibiotik topikal yang sering 

digunakan untuk mengatasi acne adalah klindamisin dan eritromisin 

(Movita, 2013). 

Selain antibiotic, ada juga bahan alam yang digunakan untuk terapi 

pada bakteri salmonella thypi. Bahan alam yang digunakan ini telah diuji 

melalui tahapan penelitian. Bahan alam tersebut antara lain dapat dilihat 

pada Tabel II.4 

Tabel II.4. Bahan Alam untuk Propionibacterium acnes 

Peneliti Tahun Judul Penelitian Hasil 

Fauzi et al  Daun Jawer 

Kotok (Coleus 

atropurpureus 

(L.) Benth. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

ekstrak etanol daun jawer kotok (Coleus 

Atropurpureus (L) Benth.) memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri Propionibacterium 

acnes ATTC 1223 dan Staphylococcus epidermidis 

ATTC 12228 hingga konsentrasi 6,25%. 

Hafsari et al 2015 Daun Beluntas 

( Pluchea indica 

(L.) LESS. ) 

Dari hasil yang diperoleh adanya  

kesamaan rata-rata diameter zona hambat pada 

konsentrasi 1% dan 5%  

yaitu 9 mm. 

Hambali et al 2015 Daun Tua Sirsak 

(Annona 

muricata L) 

Pada masa inkubasi 24 jam terlihat bahwa diameter 

terbesar diperoleh pada konsentrasi 25% dan 

diameter terkecil diperoleh pada konsentrasi 5%, 

baik dari ekstrak daun tua sirsak urutan ke-5 

maupun ke-7. Pada ekstrak daun tua sirsak urutan 

ke-5 dengan konsentrasi 25% setelah masa inkubasi 

24 jam diperoleh  diameter hambatan terbesar yaitu 

10,5 mm terhadap Propionibacterium acnes. 

Sedangkan pada konsentrasi 5% setelah masa 

inkubasi 24 jam diperoleh diameter hambatan 

terkecil yaitu 8 mm terhadap Propionibacterium 

acnes 

Marselia et al 2015 Daun Soma 

(Ploiarium 

alternifolium 

Melch) 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua 

ekstrak dan fraksi daun soma memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap P. acnes, dimana fraksi 

metanol merupakan fraksi yang memiliki aktivitas 

paling baik sebagai antibakteri dengan diameter 

zona hambat sebesar 9,42 mm. 

2.8.      Antibiotik 

Antibiotika adalah zat-zat kimia oleh yang dihasilkan oleh fungi dan 

bakteri, yang memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, 

sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Turunan zat-zat yang dibuat 

secara semi-sintesis, juga termasuk kelompok ini, begitu pula senyawa sintesis 

dengan khasiat antibakteri  (Tjay & Rahardja, 2007).  Antibiotik dihasilkan oleh 
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bakteri, organisme eukaryotik, termasuk tanaman. Biasanya dihasilkan untuk 

melindungi diri dan membunuh bakteri lain (Lerner et al, 2003) 

2.8.1. Penggolongan Antibitiotik 

Meskipun ada lebih dari 100 macam antibiotik, namun  umumnya mereka 

berasal dari beberapa jenis antibiotik saja, sehingga mudah untuk dikelompokkan. 

Ada banyak cara untuk menggolongkan antibiotik (Lerner, 2003). 

2.8.1.1. Berdasarkan Mekanisme Kerjanya (Goodman Gillman). 

Antibiotik diklasifikasikan berdasarkan mekanisme kerjanya, 

sebagai berikut: 

1) Antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel bakteri, termasuk 

golongan β-laktam misalnya, penisilin, sefalosporin, dan carbapenem 

dan bahan lainnya seperti cycloserine, vankomisin, dan bacitracin.  

2) Antibiotik yang bekerja langsung pada membran sel meningkatkan 

permeabilitas dan menyebabkan kebocoran senyawa intraseluler. 

Misalnya nistatin dan amfoterisin B yang mengikat sterol dinding sel, 

dan daptomycin lipopeptide.   

3) Antibiotik yang mengganggu fungsi subunit ribosom 30S atau 50S 

untuk menghambat sintesis protein secara reversibel, yang pada 

umumnya merupakan bakteriostatik misalnya, kloramfenikol, 

tetrasiklin,eritromisin, klindamisin, streptogramin, dan linezolid.  

4) Antibiotik berikatan pada subunit ribosom 30S dan mengganggu 

sintesis protein, yang pada umumnya adalah bakterisida. Misalnya  

aminoglikosida. 

5) Antibiotik yang mempengaruhi metabolisme asam nukleat bakteri, 

seperti rifamycin misalnya, rifampisin dan rifabutin yang menghambat 

enzim RNA polimerase dan kuinolon yang menghambat enzim 

topoisomerase. 
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2.8.1.2. Berdasarkan struktur kimia antibiotik  (Glazer ,2007), 

Antibiotik diklasifikasikan berdasarkan struktur kimia, sebagai 

berikut: 

1) Golongan Aminoglikosida. Diantaranya amikasin, dibekasin, 

gentamisin, kanamisin, neomisin, netilmisin, paromomisin, 

sisomisin, streptomisin, tobramisin.  

2) Golongan Beta-Laktam. Diantaranya golongan karbapenem 

(ertapenem, imipenem, meropenem), golongan sefalosporin 

(sefaleksin, sefazolin, 8 sefuroksim, sefadroksil, seftazidim), 

golongan beta-laktam monosiklik, dan golongan penisilin (penisilin, 

amoksisilin). \ 

3) Golongan Glikopeptida. Diantaranya vankomisin, teikoplanin, 

ramoplanin dan dekaplanin.  

4) Golongan Poliketida. Diantaranya golongan makrolida (eritromisin, 

azitromisin, klaritromisin, roksitromisin), golongan ketolida 

(telitromisin), golongan tetrasiklin (doksisiklin, oksitetrasiklin, 

klortetrasiklin).  

5) Golongan Polimiksin. Diantaranya polimiksin dan kolistin.  

6) Golongan Kinolon (fluorokinolon). Diantaranya asam nalidiksat, 

siprofloksasin, ofloksasin, norfloksasin, levofloksasin, dan 

trovafloksasin.  

7) Golongan Streptogramin. Diantaranya pristinamycin, virginiamycin, 

mikamycin, dan kinupristin-dalfopristin.  

8) Golongan Oksazolidinon. Diantaranya linezolid dan AZD2563.  

9) Golongan Sulfonamida. Diantaranya kotrimoksazol dan trimetoprim.  

10) Antibiotika lain yang penting, seperti kloramfenikol, klindamisin dan 

asam fusidat.  
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2.8.1.3. Berdasarkan aktivitasnya (Kee, 1996)  

Antibiotik diklasifikasikan berdasarkan struktur kimia dan 

aktivitasnya, sebagai berikut: 

1) Antibiotika spektrum luas (broad spectrum) contohnya seperti 

tetrasiklin dan sefalosporin efektif terhadap organism baik gram 

positif maupun gram negatif. Antibiotik spektrum luas sering dipakai 

untuk mengobati penyakit infeksi yang belum diidentifikasi dengan 

pembiakan dan  sensitifitas.  

2) Antibiotika spektrum sempit (narrow spectrum) golongan ini 

terutama efektif untuk melawan satu jenis organisme. Contohnya 

penisilin dan eritromisin dipakai untuk mengobati infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri gram positif. Antibiotik spektrum sempit 

bersifat selektif, sehingga obat-obat ini lebih aktif dalam melawan 

organisme tunggal daripada antibiotik berspektrum  luas.  

2.8.1.4.   Contoh  Antibiotik 

1. Ciprofloxacin 

Ciprofloxacin digunakan untuk pengobatan infeksi yang 

disebabkan oleh bakteri yang rentan: Infeksi saluran kemih; Sistitis 

akut yang tidak rumit pada wanita; prostatitis bakteri kronis; 

Infeksi saluran pernapasan bagian bawah (termasuk eksaserbasi 

akut bronkitis kronis); sinusitis akut; infeksi kulit dan struktur 

kulit; infeksi tulang dan sendi; infeksi intra-abdomen yang rumit 

(dikombinasikan dengan metronidazol); diare menular; demam 

tifoid akibat Salmonella typhi (pemberantasan penyakit menular 

tifoid kronis belum terbukti); gondok gondok dan gonore uretra 

tidak rumit (karena N. gonorrhoeae); pneumonia nosokomial. 

Mekanisme aksinya adalah dengan menghambat DNA-gyrase pada 

organisme yang rentan; menghambat relaksasi DNA superkoil dan 

meningkatkan kerusakan DNA beruntai ganda. Untuk pengobatan 

demam tifoid Iadalah 5-80 mg/kg setiap hari digunakan 5-14 hari (DIH 

17th Ed). 
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2. Clindamycin 

Clindamycin digunakan untuk pengobatan infeksi bakteri 

yang rentan, terutama yang disebabkan oleh anaerob, streptococci, 

pneumococci, dan stafilokokus; vaginosis bakteri (krim vagina, 

supositoria vagina); penyakit radang panggul (IV.); topikal dalam 

pengobatan jerawat parah; vaginal untuk Gardnerella vaginalis 

Mekanisme kerjanya adalah secara reversibel mengikat subunit 

ribosom 50S yang mencegah pembentukan ikatan peptida sehingga 

menghambat sintesis protein bakteri; bakteriostatik atau bakterisida 

tergantung pada konsentrasi obat, lokasi infeksi, maupun 

organisme lain  (DIH 17th Ed). 

2.9. Resistensi Antibiotik 

Resistensi antimikrobial merupakan resistensi mikroorganisme terhadap 

obat antimikroba yang sebelumnya sensitif. Organisme yang resisten (termasuk 

bakteri, virus, dan beberapa parasit) mampu menahan serangan obat antimikroba, 

seperti antibiotik, antivirus, dan lainnya, sehingga standar pengobatan menjadi 

tidak efektif dan infeksi tetap persisten dan mungkin menyebar (Goodman 

Gillman).  

Ketidaktepatan serta ketidakrasionalan penggunaan antibiotik merupakan 

faktor paling utama penyebab mikroorganisme resisten (WHO, 2012),. Resistensi 

bakteri terhadap antimikroba terjadi melalui banyak mekanisme dan cenderung 

semakin rumit pendeteksiannya. Berbagai mekanisme genetik ikut terlibat, 

termasuk di antaranya mutasi khromosom, ekspresi gena-gena resisten 

khromosom laten, didapatnya resistensi genetik baru melalui pertukaran langsung 

DNA, bakteriofag, atau plasmid DNA ekstrakhromosom, ataupun didapatnya 

DNA melalui mekanisme transformasi . Materi genetik mampu membuat bakteri 

menjadi resisten melalui tiga mekanisme utama berikut, yaitu produksi enzym 

yang menginaktivasi atau merusak antibiotika; mengubah tempat target yang 

menjadi sasaran antibiotika; dan  mencegah akses ke tempat target. 
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2.10. Metode Skrining Antibakteri 

Metode skrining yang sering digunakan untuk menditeksi aktivitas anti 

mikroba produk alam dibagi menjadi 3 kelompok yaitu metode difusi, metode 

dilusi, dan bioautografi. Metode difusi dan boiautografi merupakan teknik secara 

kualitatif karena metode ini hanya menunjukan ada atau tidaknya senyawa dengan 

aktivitas antimikroba. Sedangkan metode dilusi digunakan untuk kuantitatif yang 

akan menentukan Konsentrasi Hambat Minimum (Choma et al,  2010). 

Penentuan kepekaan bakteri terhadap antibakteri dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode dilusi, difusi, atau bioautografi. Penting sekali 

menggunakan metode standar sehingga dapat mengendalikan semua faktor yang 

mempengaruhi aktivitas antimikroba (Jawetz et al,  2005). 

2.10.1. Metode Difusi  

Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi agar. 

Cakram kertas saring berisi obat tertentu diletakkan pada permukaan medium 

yang sebelumnya diinokulasi bakteri uji. Setelah inkubasi, diameter zona 

hambatan sekitar cakram dipergunakan mengukur kekuatan hambatan obat 

terhadap organisme uji. Metode ini selain dipengaruhi faktor antara obat dan 

organisme (misalnya sifat medium dan kemampuan difusi, ukuran molekular 

dan stabilitas obat), juga dipengaruhi oleh beberapa faktor fisika dan kimia 

lain  (Jawetz et al,  2001). 

Metode difusi dibagi lagi menjadi tiga, yaitu difusi cakram, difusi 

silinder dan hole plate. Dalam prosedur cakram, kertas cakram (berdiameter 

±6 mm) yang mengandung senyawa uji ditempatkan pada permukaan agar 

yang sebelumnya diinokulasi dengan mikroorganisme uji. Senyawa uji 

berdifusi ke medium agar menyebabkan perhambatan pertumbuhan 

mikrooganisme. Cawan petri diletakan pada suhu kamar sebelum diinkubasi, 

kemudian zona hambat diukur. Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) 

ditentukan secara visual, karena uji senyawa konsentrasi terendah, yang dapat 

menyebabkan zona hambat pertumbuhan dapat dikenali. Namun, metode 

difusi kurang cocok untuk menentukan nilai KHM dari pada dilusi, karena 
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tidak mungkin mengukur jumlah senyawa uji yang berdifusi kedalam medium 

agar (Choma et al,  2010). 

2.10.2. Metode Dilusi 

Keuntungan utama dari penggunaan metode dilusi adalah dapat 

memperkirakan konsentrasi senyawa uji dalam medium agar atau suspensi 

broth, biasanya digunakan untuk menentukan nilai KHM. Pada metode dilusi 

agar, medium diinokulasi dangan organisme dan sampel yang diuji dicampur 

dengan inokulum. Material yang diinokulasi dan pertumbuhan 

mikroorganisme dapat terlihat dan dibandingkan dengan kultur kontrol yange 

tidak mengandung sampel uji. Pengujian diulang denga variasi dilusi sampel 

uji dalam medium kultur dan menentukan dilusi yang paling tinggi dapat 

mencegah pertumbuhan mikroorganisme sampel (Rahmat et al,  2005). 

Dalam tabung uji, berbagai konsentrasi senyawa uji dicampur dengan 

suspensi bakteri pada beberapa tabung, konsentrasi terendah menyebabkan 

penghambatan pertumbuhan mikroorganisme sesuai dengan nilai KHM. Pada 

uji mikrodilusi cair, mikroorganisme yang tumbuh disumur plat, dimana 

berbagai konsentrasi senyawa uji ditambahkan. Pertumbuhan mikrooganiseme 

ditunjukak oleh adanya kekeruhan dalam sumur (Choma et al,  2010). 

2.10.3. Metode Bioautografi 

Bioautografi adalah metode yang spesifik untuk mendeteksi bercak 

pada kromatogram hasil KLT  yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, 

antifungi, antiviral dan antibiotic (Mulyaningsih,  2004). 

Prosedur dalam metode bioautografi mirip dengan yang digunakan 

dalam metode difusi agar. Perbedaannya adalah bahwa senyawa uji berdifusi 

dari kertas kromatografi ke media agar yang diinokulasi (Choma et al, 2010). 


