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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjaun Bintaro (Cerbera manghas) 

2.1.1 Klasifikasi 

Divisi   : Spermatophyta 

Subdivisi : Angiospermae 

Kelas   : Dicotyledoneae  

Subkelas  : Sympetalae  

Ordo  : Contortae  

Famili   : Apocynacea  

Genus  : Cerbera 

Spesies : Cerbera manghas (Tjitrosoepomo, 2007) 

Sinonim  : Cerbera lactaria, Cerbera odollam  

Nama Daerah  : Bintan, buta-buta badak, goro-goro(Manado), kayu gurita 

(Maluku), madang kapo (Minangkabau), bintaro (Jawa dan Sunda), kenyeri putuh 

(Bali), leva (Samoa), toto (Tonga), dan Vasa (Fiji) (Rohimatun dan Suriati, 2011). 

Nama Lain  : Pong-pong tree, othalanga, odollam tree, pink-eyed cerbera, sea 

mango, dan dong bone (Rohimatun, 2011). 

 

2.1.2 Deskripsi Umum 

 

Gambar 2. 1 Pohon Bintaro (Cerbera manghas L.) 

(Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2011) 
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Gambar 2. 2 Bagian Tanaman Bintaro 

Daun (a), Bunga (b), dan (c) Buah 

(Pranowo D. 2010) 

 

Gambar 2. 3 Bagian-Bagian Buah Bintaro 

(a) kulit (epikarp), (b) sabut (mesokarp), dan biji (endokrap) 

(Pranowo D. 2010) 

Tanaman ini termasuk tumbuhan mangrove yang berasal dari daerah tropis 

(Rohimatun dan Suriati, 2011). Beberapa negara (India, Vietnam, Bangladesh, 

Kamboja, dan Myanmar) tanaman bintaro banyak di temukan di rawa dan tepi 

sungai. Tinggi tanaman ini mencapai 10-20 meter. Tanaman bintaro memiliki 

batang berbentuk bulat, berkayu dan berbintik-bintik hitam. Daun pada tanaman 

iniberwarna hijau, daun tunggal dan lonjong, tepi daun rata dimana pangkalnya 

meruncing, pertulangan daun menyirip, permukaan licin, ukuran panjangnya 15-

20 cm, lebar 3-5 cm. Buah bintaro berbiji dan berbentuk oval. Biji dari buah 

bintaro ini berbentuk pipih, panjang, dan berwarna putih. Buah Bintaro terdiri atas 

tiga lapisan, yaitu lapisan kulit terluar (epikarp), lapisan serat seperti sabut kelapa 

(mesokarp), dan bagian biji yang dilapisi oleh kulit biji atau tista (endokarp) 

(Pranowo D., 2010). Bintaro memiliki bunga yang mana digunakan sebagai alat 

reproduksi. Bunga tanaman ini berwarna putih, berbau harum dan terletak di 

ujung batang. Bunga tanaman ini masuk dalam jenis bunga majemuk, tangkai 
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putiknya berukuran 2-2,5 cm dan memiliki kepala sari berwarna cokelat dan 

kepala putiknya berwarna hijau keputihan. Akar tanaman ini merupakan akar 

tunggang dan berwarna coklat. Seluruh bagian tanaman ini bergetah berwarna 

putih seperti susu (Rohimatun, 2011). 

 

2.1.3 Kandungan Buah Bintaro (Cerbera manghas) 

Daun dan buah bintaro mengandung glikosida yang disebut cerberine, yang 

dapat mempengaruhi kerja jantung. Selain itu juga daun dan buah bintaro 

mengandung saponin dan polifenol. Kulit batangnya mengandung saponin dan 

tanin. Sedangkan biji bintaro mengandung minyak 46-64%, minyaknya 

merupakan trigliserida yang tersusun dari molekul gliserol dan molekul asam 

lemak (palmitat, stearat, oleat, miristat, linolenat, dan linoleat) (Warta Penelitian 

dan Pengembangan Tanaman Industri, 2011). Buah bintaro mengandung fenol 

yang terdiri dari pigmen flavonoid, tannin dan saponin (Rizal et al., 2015). 

Menurut Murhadi (2010), saponin dan flavonoid dalam fenol dapat menghambat 

sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sitoplasma, dan menghambat 

metabolisme energi dari bakteri yang menyebabkan pertumbuhan bakteri 

terganggu dan bahkan menyebabkan kematian sel. 

 

2.1.4 Manfaat Tanaman Bintaro (Cerbera manghas) 

Seluruh bagian dari tanaman bintaro beracun karena mengandung senyawa 

golongan alkaloid, yang bersifat repellent dan antifeedant. Disamping itu, 

tanaman bintaro juga memiliki khasiat dan kandungan kimia. Saat ini terus 

dikembangkan berbagai manfaat dari tanaman bintaro. 

1. Akar 

Akar tanaman bintaro dapat di manfaat sebagai obat pencahar (Warta 

Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri, 2011). 

2. Kulit batang 

Kulit batang tanaman bintaro memiliki manfaat yang sama seperti akarnya 

yaitu dapat digunakan sebagai obat pencahar. Kulit batangnya memuliki 

kandungan kimia seperti flavonoid dan steroid (Warta Penelitian dan 

Pengembangan Tanaman Industri, 2011). 
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3. Getah 

Apabila cabang-cabang pohon dirusak, keluarlah getah yang berwarna putih 

seperti susu. Getah ini digunakan pula sebagai obat pencahar dan untuk mengobati 

sengatan ikan (Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri, 2011). 

4. Daun 

Daun tanaman bintaro memiliki kandungan senyawa seperti saponin, steroid 

dan flavonboid. Dimana ekstrak metanol daun bintaro mengandung senyawa yang 

bisa digunakan sebagai antikanker payudara dan ovarium, selain itu juga dapat 

digunakan sebagai obat pencahar (Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman 

Industri, 2011). 

5. Biji 

Biji buah bintaro memiliki kandungan senyawa kimia yaitu steroid, 

triterpenoid, saponin dan alkaloid yang mengandung cerberin, serbeosida, 

neriifolin dan thevetin. Kandungan cerberin pada biji ini bersifat racun dimana 

dapat mengganggu aktivitas kerja jantung. Walaupun bersifat racun senyawa 

alkaloid ini memiliki karakter toksik, repellent dan antifeedant pada serangga 

(Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri, 2011). 

6. Minyak 

Minyak bintaro digunakan sebagai obat kudis dan membunuh kutu kepala. 

Minyak yang diperoleh dari biji beracun. Minyak bintaro berpotensi sebagai 

bahan baku biodiesel dan merupakan salah satu alternatif energi pada masa depan 

(Warta Penelitian dan Pengembangan Tanaman Industri, 2011). 

7. Buah  

Buah bintaro mengandung fenol yang terdiri dari pigmen flavonoid, tannin 

dan saponin (Rizal et al., 2015). Menurut Murhadi (2010), saponin dan flavonoid 

dalam fenol dapat menghambat sintesis asam nukleat, menghambat fungsi 

membran sitoplasma, dan menghambat metabolisme energi dari bakteri yang 

menyebabkan pertumbuhan bakteri terganggu dan bahkan menyebabkan kematian 

sel. Buahnya dapat digunakan untuk mengusir tikus (menaruh buahnya di dekat 

tikus lewat). 
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2.1.5 Aktivitas Biologi dari  Cerbera manghas 

Selain beberapa fungsi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat, Bintaro 

juga telah beberapa kali di lakukan penelitian bahwasanya tanaman tersebut 

memiliki efek insektisidal dan aktivitas antibakteri. Pengujian aktivitas antibakteri 

dari bintaro berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa ekstrak daging buah 

bintaro matang dengan pelarut etil asetat memiliki zona hambat tertinggi sebesar 

10,95 mm, tergolong aktivitas antibakteri sedang dan ekstrak biji buah bintaro 

dengan pelarut n-heksan memiliki zona hambat sebesar 8,43 mm, tergolong 

aktivitas antibakteri kurang aktif terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Buah 

bintaro mengandung fenol yang terdiri dari pigmen flavonoid, tannin dan saponin 

(Rizal et al., 2015). Menurut Murhadi (2010), saponin dan flavonoid dalam fenol 

dapat menghambat sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran 

sitoplasma, dan menghambat metabolisme energi dari bakteri yang menyebabkan 

pertumbuhan bakteri terganggu dan bahkan menyebabkan kematian sel. 

 

2.2 Tinjauan Jerawat 

2.2.1 Jerawat 

Jerawat merupakan peradangan yang disertai dengan penyumbatan saluran 

kelenjar minyak kulit dan rambut (saluran pilosebasea). Apabila saluran 

pilosebasea tersumbat, maka minyak kulit (sebum) tidak dapat keluar dan 

mengumpul di dalam saluran, saluran menjadi membengkak sehingga terjadi 

komedo. Komedo merupakan permulaan terbentuknya jerawat, baik komedo 

terbuka (blackhead) atau komedo tertutup (whitehead) (Tranggono et al., 2007). 

Propionibacterium acnes merupakan bakteri gram positif berbentuk batang dan 

merupakan flora normal kulit yang ikut berperan dalam pembentukan jerawat. 

Propionibacterium acnes mengeluarkan enzim hidrolitik yang menyebabkan 

kerusakan folikel polisebasea dan meghasilkan lipase, hialuronidase, protease, 

lesitinase, dan neurimidase yang memegang peranan penting pada proses 

peradangan. Propionibacterium acnes mengubah asam lemak tak jenuh menjadi 

asam lemak jenuh yang menyebabkan sebum menjadi padat. Jika produksi sebum 

bertambah, Propionibacterium acnes juga akan bertambah banyak yang keluar 

dari kelenjar sebasea, karena Propionibacterium acnes merupakan pemakan lemak 

(Harahap, 2000). 
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2.2.2 Terapi Jerawat 

Pengobatan jerawat dilakukan dengan cara memperbaiki abnormalitas 

folikel, menurunkan produksi sebum, menurunkan jumlah koloni 

Propionibacterium acnes atau hasil metabolismenya dan menurunkan inflamasi 

pada kulit. Populasi bakteri Propionibacterium acnes dapat diturunkan dengan 

memberikan suatu zat antibakteri seperti eritromisin, klindamisin dan tetrasiklin 

(Harahap, 2000). Meningkatnya penggunaan antibiotik, memacu meningkatnya 

resistensi bakteri terhadap antibiotik tersebut (Roslizawaty et al., 2013). Selain itu 

juga ada obat jerawat tanpa resep dokter seperti benzoil peroksida, sulfur, dan 

asam salisilat memiliki efek samping iritasi dan tak jarang mengakibatkan 

parakeratolitik. 

 

2.3 Tinjauan Bakteri Propionibacterium acnes 

2.3.1 Klasifikasi dan Morfologi 

Salah satu bakteri yang mengakibatkan timbulnya jerawat pada permukaan 

kulit yaitu bakteri P. acnes. Berikut ini klasifikasi dari bakteri P. acnes : 

Kingdom  : Bacteria  

Phylum  : Actinobacteria  

Family  : Propionibacteriaceae  

Genus   : Propionibacterium  

Species  : Propionibacterium acnes  

Propionibacterium acnes tergolong kedalam kelompok bakteri berbentuk 

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

tergolong bakteri anaerob hingga aerotolerant. Pertumbuhan optimum pada suhu 

30-37oC. Koloni bakteri pada media agar berwarna kuning muda sampai merah 

muda dan memiliki bentuk yang khas (Bojar, 2004). Di perlukan media dan 

suasana yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes. 

Menurut ATCC (2017) untuk menumbuhkan bakteri Propionibacterium 

acnes dapat menggunakan Modified Reinforced Clostridial Agar/Broth Medium 

(pre-reduced) dan Trypticase soy agar/broth with defibrinated sheep blood. 

Bakteri Propionibacterium acnes tergolong bakteri anaerob hingga aerotolerant, 

dalam proses pembiakkan bakteri ini dalam suasana anaerob dengan suhu 37oC. 
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Dalam penelitian ini dipilih Mueller Hinton Agar/Broth karena Media 

Mueller Hinton Agar adalah media terbaik untuk pemeriksaan sensibilitas tes 

(dengan metode Kirby-Bauer) pada bakteri non-fastidious (baik aerob dan anaerob 

fakultatif).  

Beberapa kelebihan dari Mueller Hinton Agar/Broth menurut Atmojo (2016) : 

1. Semua bakteri dapat tumbuh karena media ini bukan merupakan media selektif 

dan media diferensial.  

2. Mengandung starch (tepung pati) yang berfungsi untuk menyerap racun yang 

dikeluarkan bakteri, sehingga tidak mengganggu antibiotik.  

3. Rendah sulfonamide, trimethoprim, dan tetracycline inhibitors. Mendukung 

pertumbuhan bakteri non-fastidious yang patogen.  

4. Banyak data dan pengalaman yang telah dikumpulkan tentang sensibilitas tes 

menggunakan media ini. 

 

2.3.2 Pewarnaan Bakteri  

 Pewarnaan Gram adalah pewarnaan diferensial yang sangat berguna dan 

paling banyak digunakan dalam laboratorium mikrobiologi, karena merupakan 

tahapan penting dalam langkah awal identifikasi. Pewarnaan ini didasarkan pada 

tebal atau tipisnya lapisan peptidoglikan di dinding sel dan banyak sedikitnya 

lapisan lemak pada membran sel bakteri. Jenis bakteri berdasarkan pewarnaan 

gram dibagi menjadi dua yaitugram positif dan gram negatif. Perwarnaan bakteri 

dilakukan untuk identifikasi dan untuk memastikan tidak ada kontaminan pada 

kultur kerja. 

Proses pewarnaan bakteri sendiri dapat di lakukan dengan cara : 

 Objek kaca yang digunakan dibersihkan dengan alkohol 96% dan 

dikeringkan. Kemudian tambahkan aquadest 1 tetes di atas objek kaca, dan ambil 

biakan bakteri Propionibacterium acnes yang akan dilakukan pewarnaan dengan 

ose steril (biakan bakteri yang diambil hanya 1 koloni saja), kemudian ratakan 

biakan bakteri di permukaan objek kaca yang telah berisi aquadest. Kemudian 

difiksasi dengan api bunsen (lewatkan di atas api 2-3 kali). Setelah kering, 

pertama ditetesi dengan pewarna Crystal Violet kemudian tunggu 1 menit lalu 

bilas dengan aquadest. Kedua, ditetesi dengan Lugol dan tunggu 1 menit lalu bilas 
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dengan aquadest. Ketiga, bilas dengan alkohol 96% biarkan selama 5 detik lalu 

bilas dengan aquadest. Keempat, ditetesi dengan pewarna Safranin dan tunggu 1 

menit lalu bilas dengan aquadest kemudian keringkan dengan tisu.  

 Periksa dengan mikroskop (perbesaran 100 x 10), bakteri yang tetap 

berwarna ungu digolongkan kedalam bakteri Gram positif. Sedangkan bakteri 

Gram negatif juga berwarna ungu tetapi penggunaan Safranin akan mewarnai sel 

Gram negatif menjadi berwarna merah, sedangkan Gram positif tidak terpengaruh 

karena memiliki jumlah peptidoglikan yang lebih banyak, sehingga akan lebih 

mengikat warna pertama (crystal violet) yang berwarna ungu dan ketika 

pewarnaan tidak mudah dihilangkan (Hafsan et al., 2015). 

 Pada penelitian ini menggunakan bakteri Propionibacterium acnes. 

Propionibacterium acnes sendiri termasuk kelompok bakteri Gram positif. 

Bakteri Gram positif berwarna ungu disebabkan kompleks zat warna kristal 

violet-yodium tetap dipertahankan meskipun diberi larutan pemucat, sedangkan 

bakteri Gram negatif berwarna merah karena kompleks tersebut larut sewaktu 

pemberian larutan pemucat dan kemudian mengambil zat warna kedua yang 

berwarna merah. Perbedaan hasil dalam pewarnaan ini disebabkan perbedaan 

struktur kedua kelompok bakteri tersebut. 

 Perbedaan struktur dinding sel bakteri Gram positif dan Gram negatif 

menyebabkan perbedaan reaksi dalam permeabilitas zat warna dan penambahan 

larutan pemucat. Sebagian besar dinding sel bakteri Gram positif terdiri dari 

peptidoglikan, sedangkan dinding sel bakteri Gram negatif mempunyai 

kandungan lipida yang tinggi dibandingkan dinding sel bakteri Gram positif. 

Lipida ini akan larut dalam alkohol dan aseton yang digunakan sebagai larutan 

pemucat, sehingga pori-pori dinding sel membesar dan meningkatkan daya larut 

kompleks kristal violet-yodium pada dinding sel bakteri Gram negatif (Lay & 

Sugoyo 1992; Lay 1994). 

 Pada bakteri Gram positif akan terbentuk persenyawaan kompleks kristal 

violet-yodium ribonukleat yang tidak larut dalam larutan pemucat. Persenyawaan 

ini tidak terbentuk pada bakteri Gram negatif sehingga diduga adanya perbedaan 

kandungan asan ribonukleat antara bakteri Gram positif dan Gram negatif. 

Pemberian larutan mordan atau yang digunakan adalah larutan lugol dimaksudkan 
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untuk meningkatkan afinitas pengikatan zat warna oleh bakteri sehingga 

pengikatan zat warna oleh bakteri menjadi lebih kuat. 

 

2.3.3 Patogenisitas 

Di antara berbagai jenis populasi mikroba, adalah Propionibacterium acnes 

anggota utama di daerah kulit punggung, wajah dan dada. Meskipun bakteri ini 

merupakan bagian dari flora normal, Propionibacterium acnes berkontribusi 

terhadap penyakit acne vulgaris atau jerawat (Behzadi, 2016). Propionibacterium 

acnes merupakan bakteri Gram-positif yang bersifat anaerob. Bakteri ini berada di 

dalam pori-pori kulit yang dapat menyebabkan munculnya jerawat, cenderung 

berkembang biak didalam kelenjar sebaceous yang tersumbat, yang menghasilkan 

zat-zat yang menimbulkan iritasi daerah sekitarnya. Kelenjar tersebut terus 

membengkak, dan mungkin akan pecah, kemudian menyebarkan radang ke kulit 

daerah sekitarnya. Inilah yang menyebabkan jerawat batu jenis yang paling 

mungkin, yaitu meninggalkan pigmentasi jangka panjang dan bekas luka seperti 

cacar yang permanen (Huda, 2011). 

Propionibacterium acnes ikut serta dalam patogenesis jerawat dengan 

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

lemak ini dapat menimbulkan radang jaringan dan ikut menyebabkan jerawat. 

Propionibacterium acnes kadang-kadang menyebabkan infeksi katup jantung 

prostetik dan pintas cairan serebrospinal (Jawetz et al., 2005). 

Mekanisme terjadinya jerawat adalah bakteri Propionibacterium acnes yang 

merusak stratum corneum  dan stratum germinat  dengan cara mensekresikan 

bahan kimia yang menghancurkan dinding pori. Kondisi ini dapat menyebabkan 

inflamasi. Asam lemak dan minyak pada kulit tersumbat dan mengeras. Jika 

jerawat tersentuh maka inflamasi meluas sehingga padatan asam lemak dan 

minyak kulit yang mengeras akan membesar (Athikomkulchai et al., 2008: 109-

133). 
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2.4 Tinjauan Zat Pembanding (Klindamisin) 

2.4.1 Mekanisme kerja klindamisin 

Salah satu antibiotik yang sering digunakan adalah klindamisin yang 

termasuk antibiotik golongan linkosamid, memiliki mekanisme kerja dengan 

penghambatan sistesis protein bakteri dengan mengikat 50S subunit ribosom 

(sususan ikatan peptida) dan mempunyai efek kerja bakteriostatik dan bakterisidal 

tergantung dosis obatnya. Klindamisin banyak digunakan topikal pada jerawat 

dengan efek menghambat pertumbuhan Propionibacterium acnes di permukaan 

kulit dan mengurangi konsentrasi asam lemak bebas sebum. Mengurangi 

konsentrasi asam lemak bebas mungkin merupakan hasil yang di peroleh dari 

kerja klindamisin secara tidak langsung dengan menghambat produksi lipase dari 

Propionibacterium acnes yang sebanding dengan trigliserida pada asam lemak 

bebas atau hasil secara langsung mengganggu produksi lipase Propionibacterium 

acnes. Klindamisin menghambat pertumbuhan Propionibacterium acnes dengan 

menghambat kemotaksis leukosit dimana secara in vivo dapat menekan inflamasi 

pada acne vulgaris (jerawat) (American Society Of health System Pharmcist, 

2005: 3341). 

Dosis klindamisin 150-459 mg, anak-anak 8-20 mg/Kg/hari. Pada acne 

lotion 1% klindamisin (Dalacin-T) dalam larutan alkohol dilutum dan 10% 

propilenglikol. Selain itu terdapat klindamisin fosfat dalam bentuk gel yang setara 

dengan klindamisin 10mg/gram gel (Hadjosaputra et al., 2008:853). 

 

2.5 Tinajuan  Senyawa Metabolit Sekunder 

2.5.1 Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang banyak 

terdapat pada tanaman, sebagai fenol dalam kondisi bebas dan glikosida yang 

berikatan. Flavonoid dapat ditemukan dalam bentuk flavon, flavonon, flavonol, 

flavonolo, isoflavon dan antosianidin. Senyawa-senyawa tersebut memiliki 

banyak aktivitas salah satunya aktivitras antibakteri. 
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Gambar 2. 4 Struktur Umum Flavonoid (Quersetin)  

(Robinson, 1995) 

Flavonoid memiliki aktivitas antibakteri dengan mekanisme dengan protein 

eklstraseluler dan protein larut membentuk kompleks pada dinding sel bakteri. 

Selain itu juga memiliki aktivitas antimikrobial. (Cowan, 1999). 

Flavonoid dapat diidentifikasi dengan reaksi warna. Ada 2 macam reaksi 

warna yang dapat digunakan yaitu Bate-Smith dan Metcalf dimana bila positif 

akan menimbulkan warna merah terang dan ungu. sedangkan uji Wilstater bila 

positif akan menimbulkan warna setiap lapisan, jika menjadi warna jingga makan 

ada senyawa flavon, merah pucat untuk senyawa flavanol dan merah tua senyawa 

flavanon (Evans, 2002). 

 

2.5.2 Saponin dan Terpenoid 

Saponin dibagi menjadi tiga kelompok utama yaitu triterpenoid, steroid 

alkaloid dan glikosilat steroid. Saponin dapat membentuk busa yang stabil pada 

larutan encer seperti sabun. 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 membran selnya akan 

menyebabkan kemampuan bakteri untuk merusak atau berinteraksi dengan host 

akan terganggu. Ketika membran sel terganggu, zat antibakteri akan dapat dengan 

mudah masuk ke dalam sel dan akan mengganggu metabolisme hingga akhirnya 

terjadilah kematian bakteri. Uji golongan senyawa saponin didalam suatu ekstrak 

tanaman adalah dengan cara uji buih, reaksi warna dengan uji Liebermann-

Burchard dimana adanya warna hijau biru, warna kuning muda dan warna merah 
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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). 

Terpenoid merupakan metabolit sekunder yang berbau dan dapat diisolasi 

dengan penyulingan, dimana hasilnya disebut minyak atsiri. Sebagian besar 

minyak atsiri merupakan senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen atau 

karbon, hidrogen dan oksigen yang memiliki sifat aromatik secara umum disebut 

terpenoid. Terpenoid memiliki kerangka karbon yang dibentuk oleh dua atau lebih 

unit C-5 yang disebut unit isoprene, karena kerangka karbonnya sama seperti 

senyawa isoprene. Minyak atsiri merupakan campuran senyawa organik dimana 

biasanya terdiri dari 25 senyawa atau komponen yang berlainan. (Lenny, 2006). 

Berdasarkan jumlah atom C yang terdapat pada kerangkanya, terpenoid 

dapat dibagi menjadi hemiterpen dengan 5 atom C, monoterpen dengan 10 atom 

C, seskuiterpen dengan 15 atom C, diterpen dengan 20 atom C, triterpen dengan 

30 atom C, dan seterusnya sampai dengan politerpen dengan atom C lebih dari 40. 

Di mana monoterpen dan sesquiterpen adalah senyawa yang mudah menguap, 

diterpen yang kurang menguap dan yang tidak menguap adalah triterpen, dan 

sterol. Secara umum senyawa ini larut dalam lemak dan terdapat dalam sitoplasma 

sel tumbuhan (Harborne, 1987; Nagegowda, 2010). 

Senyawa terpenoid dapat digunakan sebagai obat tradisional karena karena 

bersifat aromatik. Terpen merupakan senyawa yang tersusun oleh molekul isopren 

CH2=C(CH3)-CH=CH2 dan kerangka karbonnya dibangun oleh penyambungan 

dua atau lebih satuan unit C5. Terpenoid memiliki aktivitas antibakteri dimana 

merusak dinding sel bakteri dengan jalan mengganggu permeabilitas membran 

dan menyebabkan kebocoran K+ sehingga dinding sel bakteri menjadi rusak dan 

bakteri mengalami kematian (Gyawali, 2014). 

 

2.5.3 Polifenol dan Tanin 

Polifenol memiliki kandungan senyawa yang dapat melindungi sel tubuh 

dari kerusakan akibat radikal bebas, penghambat enzim hidrolisis dan oksidatif 

dan memiliki aktivitas antibakteri (Pourmourad, 2006). 
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Aktivitas antibakteri dari tanin berkaitan dengan kemampuan untuk 

menginaktivasi adhesin dari mikroba, enzim, kapsul bakteri dan membentuk 

kompleks dengan polisakarida. Dimana molekul dari tanin membentuk kompleks 

dengan membentuk ikatan hidrogen dan efek hidrofobik serta membentuk ikatan 

kovalen (Cowan, 1999). 

Tanin merupakan polifenol yang memiliki kemampuan menekan proliferasi 

sel bakteri dengan cara memblokir enzim esensial dari metabolisme mikroba 

seperti enzim proteolitik. Untuk mengidentifikasi 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 positif akan menimbulkan warna hijau tua (Evans, 

2002). 

 

2.5.4 Alkaloid  

Salah satu senyawa organik adalah alkaloid yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan dan tersebar luas dalam berbagai jenis tumbuhan yang memiliki 

kemampuan untuk menyisipkan diri diantara untaian DNA atau dinding sel 

bakteri (Cowan, 1999). Semua jenis alkaloida mengandung paling sedikit satu 

atom nitrogen yang biasanya bersifat basa dan dalam sebagian besar atom 

nitrogen ini merupakan bagian dari cincin heterosiklik. Hampir semua alkaloida 

yang ditemukan di alam memiliki keaktifan biologis tertentu, ada yang sangat 

beracun tetapi juga ada yang sangat berguna untuk pengobatan (Lenny, 2006). 

identifikasi senyawa golongan alkaloid dapat dilakukan dengan reaksi 

pengendapan yaitu melihat  adanya kekeruhan atau endapan pada larutan uji. 

Kemudian juga dapat menggunakan metode Kromatografi Lapis Tipis (KLT) bila 

positif akan menimbulkan warna jingga (Evans, 2002). 

 

2.6 Tinjauan Metode Penyarian  

2.6.1 Ekstraksi  

Ekstraksi merupakan suatu proses 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 
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dan senyawa aktif yang tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan 

lain-lain (Depkes RI, 2000).  

Dalam pembuatan ekstrak untuk keperluan farmasi ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan yaitu:  

1. Jumlah simplisia yang akan diekstraksi. Jumlah ini akan digunakan 

perhitungan dosis obat.  

2. Derajat kehalusan simplisia. Faktor ini memiliki pengaruh pada proses 

penarikan senyawa metabolit sekunder akibat dari luas permukaan dari 

simplisia.  

3. Jenis pelarut yang akan digunakan. Dimana berpengaruh pada proses ektrasi 

karena pelarut ini yang nantinya akan menarik senyawa metabolit sekunder 

pada simplisia. Kemudian juga dipilih pelaru yang akan dan tidak 

mempengaruhi stabilitas dari senyawa metabolit sekunder yang ada pada 

simplisia 

4. Suhu/suhu penyari akan menentukan jumlah dan kecepatan penyaringan.  

5. Lama waktu penyarian. Faktor ini berpengaruh pada jumlah senyawa metabolit 

sekunder yang tertarik oleh pelarut. 

6. Ada beberapa proses ekstraksi yang harus terlindung dari cahaya karena 

kemungkinan akan ada komponen ekstrak yang peka terhadap cahaya (Agoes, 

2009).  

Perlakuan pendahuluan sebelum ekstraksi juga sangat penting untuk 

mempermudah proses ektraksi. Perlakuan pendahuluan ini tergantung dari sifat 

senyawa yang terdapat dalam bahan yang akan diekstraksi (Robinson, 1995). 

Perlakuan pendahuluan untuk bahan yang mengandung minyak adalah dengan 

pengeringan dan pengecilan ukuran bahan. Pengeringan dilakukan sampai kadar 

air tertentu lalu dilanjutkan dengan penggilingan untuk mempermudah proses 

ekstraksi, serta mempermudah kontak antar bahan dengan pelarut sehingga 

ekstrasi berlangsung dengan baik (Harbone, 1996). 

 

2.6.2 Maserasi  

Proses ekstraksi yang dilakukan dengan cara merendam sampel dengan 

larutan penyari dengan atau tanpa pengadukan disebut maserasi. Kelebihan proses 
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ekstraksi dengan cara maserasi dapat meningkatkan permeabilitas dinding sel 

dalam tiga tahapan, yaitu masuknya pelarut kedalam dinding sel tanaman atau 

pembengkakan sel, kemudian senyawa yang terdapat dalam dinding sel akan 

terlepas dan masuk ke dalam pelarut, diikuti oleh difusi senyawa yang terekstraksi 

oleh pelarut keluar dari dinding sel. Ada tiga jenis maserasi yaitu; maserasi 

sederhana, kinetika maserasi, dan maserasi dengan pengguanan tekanan. 

(Fauzana, 2010).  

Dimana pada penelitian ini teknik ekstraksi yang digunakan adalah teknik 

maserasi sederhana yaitu di lakukan perendaman dengan pelarut selam 24 jam 

dalam suhu kamar. 

 

2.6.2.1 Maserasi Kinetik  

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. 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 (Fauzana, 2010). Pada penelitian Fauzana (2010), 

menyatakan bahwa perbedaan waktu tidak berpengaruh nyata terhadap rendemen 

dan kombinasi perlakuan terbaik berdasarkan rendemen, waktu dan kadar yang 

diperoleh adalah metode remaserasi selama 4 jam dengan pengadukan konstan 

200 rpm.  

 

2.6.2.2 Maserasi Sonikasi  

Maserasi sonikasi atau dengan menggunakan ultrasonik merupakan 

modifikasi dari metode maserasi dimana ekstraksinya difasilitasi dengan 

menggunakan ultrasonik pada frekuensi >20kHz. Getaran ultrasonik memberikan 
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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  

Pada proses ekstraksi dipilih pelarut berdasarkan kemampuannya 

melarutkan zat aktif dalam jumlah maksimum dan seminimum mungkin 

melarutkan unsur yang tidak diinginkan (Ansel, 1989). Selain itu juga seminim 

mungkin dapat mempengaruhi aktivitas dari senyawa metabolit dalam simplisia 

atau sampel yang akan diekstraksi. 

Pelarut non polar memiliki kemampuan dapat mengekstrak senyawa kimia 

seperti lilin, lipid dan minyak yang mudah menguap. Sedangkan 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. 

(Harborne, 1987).  

Pelarut organik berdasarkan konstanta elektrikum dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu pelarut polar dan pelarut non-polar. Konstanta dielektrikum dinyatakan 

sebagai gaya tolak menolak antara dua pertikel yang bermuatan listrik dalam 

suatu molekul. Semakin tinggi konstanta dielektrikumnya maka pelarut bersifat 

semakin polar (Sudarmadji et al., 1989). Konstanta dielektrikum dari beberapa 

pelarut yang dapat dilihat pada Tabel II.1. 

Tabel II.1 Konstanta dielektrikum pelarut organik (Sudarmadji et al., 1989) 

Pelarut Besarnya 

konstanta 

n-heksan 2,0 

Etil Asetat 6,0 

Khloroform 4,8 

Asam Asetat 6,2 

Benzen 2,3 

Etanol 24,3 

Metanol 33,1 
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Lanjutan dari halaman 21 

Pelarut Besarnya 

konstanta 

Air 80,4 

 

Dalam penelitian ini dilakukan ekstraksi secara maserasi (perendaman) dan 

digunakan pelarut etil asetat. Penelitian menggunakan ekstarak etil asetat yang 

merupakan pelarut semipolar. Penggunaan pelarut etil asetat yang bersifat 

semipolar baik digunakan untuk mengekstraksi senyawa yang bersifat polar 

maupun nonpolar, sehingga di harapkan dapat menarik seluruh senyawa metabolit 

sekunder yang ada pada buah Cerbera manghas. 

 

2.6.3.1 Etil Asetat 

Etil Asetat merupakan senyawa organik berumus molekul CH3COOCH2CH3 

adalah zat sintesis dari ethanol dan asam asetat dengan katalis asam sulfat melalui 

proses esterifikasi. Etil asetat atau juga sering disebut sebagai EtOAc mempunyai 

massa molar 88,12g/mol. Senyawa ini berwujud cairan tidak berwarna dan 

memiliki aroma yang khas (Dutia, 2004).  Sifat etil asetat adalah pelarut volatil, 

biasanya sebagai pelarut organik, pelarut dalam makanan dan ekstraksi produk 

farmasi. Dalam industri, etil asetat digunakan sebagai pelarut untuk memproduksi 

resin, tinta dll (Chien et al., 2005). 

1. Sifat fisis 

Tabel II.2 Sifat Fisis Etil Asetat (McKetta and Chuningham, 1994) 

Rumus molekul CH3COOCH2CH3 

Berat molekul 88,1 kg/kmol 

Titik didih pada 760 mmHg 77,15oC 

Flash point -4 oC 

Melting point - 83,6oC 

Suhu kritis 250,1oC 

Tekanan kritis 37,8 atm 

Viskositas pada 20oC 0,455 cP 
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Lanjutan dari halaman 22 

Pelarut Besarnya konstanta 

Specific grafity pada 20oC 0,883 

Kelarutan dalam air 1,6% berat pada 25oC 

Entalphy pada 25oC -442.920 kJ/kmol 

fase gas Energi Gibbs pada25oC 

fase cair 

-327.400 kJ/kmol 

Refraktif indek 1,372 nd 20 

Densitas 902 kg/m3 

Panas spesifik (20oC) 1,92046 kJ/kgK 

Panas laten 368,192 kJ/kg 

 

2. Sifat Kimia Reaksi yang terjadi pada etil asetat yaitu reaksi transesterifikasi 

membentuk etanol dan asam asetat. 

 

2.7 Skrining Fitokimia 

Skirining fitokimia merupakan tahap pendahuluan dalam suatu penelitian 

fitokimia yang bertujuan memberi gambaran tentang golongan senyawa yang 

terkandung dalam tanaman yang diteliti. Metode skrining fitokimia dilakukan 

dengan melihat reaksi pengujian warna dengan menggunakan suatu pereaksi 

warna. Skrining fitokimia merupakan cara untuk mengidentifikasi bioaktif yang 

belum tampak melalui tes atau pemeriksaan yang dapat dengan cepat memisahkan 

antara bahan alam yang memiliki kandugan fitokimia tertentu dengan bahan alam 

yang tidak memiliki kandugan fitokimia tertentu. Hal yang berperan penting 

dalam skrining fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode esktraksi 

(Kristianti et al., 2008). Skrining fitokimia serbuk simplisia dan sampel dalam 

bentuk basah meliputi pemeriksaan kandungan senyawa alkaloid, flavonoida, 

terpenoid/steroid, tanin dan saponin menurut prosedur yang telah dilakukan oleh 

harbone (Harbone, 1987). 

Analisis fitokimia merupakan bagian dari ilmu farmakognosi yang 

mempeajari metode atau cara analisis kandungan kimia yang terdapat dalam 

tumbuhan atau hewan secara keseluruhan atau bagian-bagiannya, termasuk cara 
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isolasi atau pemisahannya (Moelyono, 1996). Alasan dilakukannya skrining 

fitokima adalah untuk menentukan ciri komponen bioaktif suatu ekstrak yang 

mempunyai efek racun atau efek farmakologis lain yang bermanfaat bila diujikan 

dengan sistem biologi atau bioassay (Harbone, 1987). 

 

2.8 Tinjauan Uji Kepekaan terhadap Antibakteri In Vitro  

Uji aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan tiga macam metode yaitu :  

1. Metode dilusi  

2. Metode difusi cakram  

3. Bioautografi  

 

2.8.1 Metode Dilusi  

Metode dilusi dapat digunakan untuk menentukan KHM (kadar hambat 

minimal) dan KBM (kadar bunuh minimal) dari obat antibakteri.  

Tahap 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 

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).  

Untuk menentukan KHM obat, dapat juga dengan cara menggunakan 

medium agar padat yang disebut dengan metode E test (Dzen, 2003). 

 

2.8.2 Metode Difusi Cakram  

Metode difusi cakram memiliki prinsip yaitu obat dijenuhkan kedalam 

kertas saring (cakram kertas). Cakram kertas yang mengandung obat tertentu 
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ditanam pada media pembenihan agar padat yang telah dicampur dengan mikroba 

yang diuji, kemudian diinkubasikan 37°C selama 18-24 jam. Selanjutnya diamati 

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

pertumbuhan mikroba (Dzen, 2003).  

Untuk mengevaluasi hasil uji kepekaan tersebut (apakah isolat mikroba 

sensitif atau resisten terhadap obat), dapat dilakukan dua cara seperti berikut ini:  

1. Cara Kirby Bauer, yaitu dengan cara membandingkan diameter dari area jernih 

(zona hambatan) disekitar cakram dengan tabel standar yang dibuat oleh 

NCCLS (National Committe for Clinical Laboratory Standard). Dengan tabel 

NCCLS ini dapat diketahui kriteria sensitif, sensitif intermediet dan resisten.  

2. Cara Joan-Stokes, yaitu dengan cara membandingkan radius zona hambatan 

yang terjadi antara bakteri kontrol yang sudah diketahui kepekaannya terhadap 

obat tersebut dengan isolat bakteri yang diuji.  

Pada cara Joan-Stokes, prosedur uji kepekaan untuk bakteri kontrol dan 

bakteri uji dilakukan bersama-sama dalam satu piring agar (Dzen, 2003). 

Tabel II.3 Kategori daya hambat bakteri menurut Davis Stout (1971) 

Daya Hambat Bakteri kategori 

≥ 20 mm Sangat kuat 

10-20 mm Kuat  

5-10 mm Sedang 

≤ 5 mm Lemah  

Sumber : Rita (2010) 

 

2.8.3 Bioautografi  

Metode bioautografi dapat digunakan untuk menunjukkan adanya aktivitas 

antibakteri atau antikapang. Metode ini memiliki prinsip yaitu dengan 

menggabungkan penggunaan teknik kromatografi lapis tipis dengan respon dari 

mikroorganisme yang diuji berdasarkan aktivitas biologi dari suatu analit yang 

dapat berupa antibakteri, antikapang, dan antiprotozoa. Bioautografi dapat 

digunakan untuk mencari antibakteri atau antikapang baru, kontrol kualitas anti 

mikroba, dan mendeteksi golongan senyawa (Choma, 2010). 
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2.9 Tinjauan Standar McFarland 

Standar McFarland adalah larutan kimia dari barium klorida dan asam 

sulfat; reaksi antara kedua bahan kimia ini menghasilkan produksi endapan halus, 

barium sulfat. Saat dihomogenkan dengan baik, kekeruhan standar McFarland 

secara visual sebanding dengan konsentrasi suspensi bakteri yang diketahui 

seperti yang ditunjukkan pada tabel II.4. Standar McFarland digunakan untuk 

standarisasi perkiraan jumlah bakteri dalam cairan suspensi dengan 

membandingkan kekeruhan uji suspensi dengan Standar McFarland.  

Tabel II.4 Standar McFarland (Dalynn Biologicals, 2014) 

Cat 

No. 

McFarland 

Standard 

1% BaCl2 

(mL) 

1% H2SO4 

(mL) 

Approximate 

Bacterial 

Suspension / 

mL 

TM50 0.5 0.05 9.95 1.5 x 108 

TM51 1.0 0.10 9.90 3.0 x 108 

TM52 2.0 0.20 9.80 6.0 x 108 

TM53 3.0 0.3 9.7 9.0 x 108 

TM54 4.0 0.4 9.6 1.2 x 109 

TM55 5.0 0.5 9.5 1.5 x 109 

TM56 6.0 0.6 9.4 1.8 x 109 

TM57 7.0 0.7 9.3 2.1 x 109 

TM58 8.0 0.8 9.2 2.4 x 109 

TM59 9.0 0.9 9.1 2.7 x 109 

TM60 10.0 1.0 9.0 3.0 x 109 

 

Sebelum Standar McFarland digunakan, harus dihomogenkan dengan baik 

dan diberi aliquot ke dalam tabung test untuk menyiapkan suspensi inokulum 

yang identik dengan yang digunakan, setelah itu tabung harus ditutup rapat agar 

tidak terjadi evaporasi, kocok dengan baik pastikan bahwa barium sulfat 

terdistribusikan secara merata. Standar yang paling umum digunakan dalam 

Laboratorium mikrobiologi klinis adalah Standar McFarland 0,5 yang digunakan 
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untuk uji kepekaan antimikroba. Standar McFarland harus disimpan dengan posisi 

tegak lurus pada suhu 4°C sampai 25°C dan terlindungi dari cahaya. Dalam 

kondisi seperti ini Standar McFarland memiliki umur simpan 12 minggu sejak 

tanggal pembuatan (Dalynn Biologicals, 2014). 

  


