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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Jeruk Keprok (Citrus reticulata) 

Menurut Backer et al., (1965), Klasifikasi Citrus reticulata dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Subkelas  : Rosidae 

Ordo  : Sapindales 

Famili  : Rutaceae 

Genus  : Citrus 

Spesies  : Citrus reticulata 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tanaman jeruk keprok (Citrus reticulata) 

(https:// balitjestro.litbang.pertanian.go.id, 2018) 

2.1.1 Nama tumbuhan 

Nama latin  : Citrus reticulata 

Sinonim  : Citrus nobilis, C.deliciosa, C.chrysocarpa 

Nama lokal  : Jeruk keprok, jeruk jepun, jeruk maseh.  

2.1.2 Habitat dan Penyebaran 

Merupakan tanaman asli melayu tetapi sekarang penyebarannya sangat luas 

hampir disemua daerah tropis dan subtropis didunia. Temperatur optimal untuk 

tumbuhnya antara 25-30oC namun ada yang masih dapat tumbuh normal pada 38oC.
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Jeruk keprok memerlukan temperatur 20oC. Semua jenis jeruk tidak menyukai 

tempat yang terlindung dari sinar matahari. Kelembaban optimum untuk 

pertmbuhan tanaman ini sekitar 70-80% (Rahardi, 1999). 

2.1.3 Morfologi tumbuhan 

Tumbuhan ini merupakan jenis pohon dengan tinggi 2-8m. Tangkai daun 

bersayap sangat sempit sampai boleh dikatakan tidak bersayap, panjang 0,5-1,5cm. 

Helaian daun berbentuk bulat telur memanjang, elliptis atau berbentuk lanset 

dengan ujung tumpul, melekuk ke dalam sedikit, tepinya bergerigi beringgit sangat 

lemah dengan panjang 3,5-8cm. Bunganya mempunyai diameter 1,5-2,5cm, 

berkelamin dua daun mahkotanya putih. Buahnya berbentuk bola tertekan dengan 

panjang 5-8cm, tebal kulitnya 0,2-0,3cm dan daging buahnya berwarna oranye. 

Rantingnya tidak berduri dan tangkai daunnya selebar 1-1,5mm. Jeruk keprok baru 

mulai berbuah pada umur 3 tahun. Buah dan produktivitas jeruk keprok akan 

mencapai titik optimum setelah berumur di atas 10 tahun (Rahardi, 2004). 

Jeruk keprok sendiri mempunyai nama daerah masing-masing yaitu keprok 

boci, keprok brastepu (Sumatra Utara), keprok cina konde, keprok garut (Jawa 

Barat), keprok batu atau keprok punten (Batu, Malang), keprok madura (Madura) 

dan Jeruk Siam Banjar (Banjar).  Jeruk keprok memiliki daun berwarna hijau muda 

pada permukaan bawah tangkai. Buah jeruk tergolong buah sejati tunggal dan 

berdaging (Soelarso, 1996). 

2.1.4 Khasiat Tanaman 

Tanaman yang berasal dari Asia tenggara ini sudah banyak di konsumsi  

hampir di seluruh dunia sebagai sumber vitamin C, memiliki jumlah folacin , 

kalsium , kalium , tiamin , niasin, magnesium yang cukup dan antioksidan alami 

yang kuat  membangun sistem kekebalan tubuh. Senyawa biologis aktif mencegah 

arteriosclerosis, kanker, batu ginjal, radang perut dan penurunan kadar kolesterol 

dan darah tinggi yang meningkatkan kesehatan manusia. Dimana tanaman ini juga 

memiliki khasiat sebagai antihipertensi, antiinflamasi, antikanker, analgesik, 

antipiretik, antimikroba dan, antidiabetes (Etebu & Nwauzoma, 2014). 

2.1.5 Kandungan 

Citrus reticulata pada serbuk kering pada tiap mg/100g mengandung 

senyawa kimia berupa alkaloid, flavonoid, polifenol, Tanin dan saponin (Okwi et 

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=187#3
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al., 2006). Khususnya pada bagian kulit Citrus reticulata dengan ekstrak n-heksana 

yang dimaserasi menggunakan metode maserasi kinetika dapat melarutkan 

senyawa Citrus reticulate flavonoid, alkaloid, antrakinon dan polifenol (Iskandar, 

2017). 

Alkaloid adalah zat aktif dari tanaman yang berfungsi sebagai obat dan 

aktivator kuat bagi sel imun yang dapat menghancurkan bakteri, virus, jamur, dan 

sel kanker. Khususnya  pada antimikroba, alkaloid dapat menghambat esterase, 

DNA, RNA polimerase, dan respirasi sel serta berperan dalam interkalasi DNA 

(Aniszewki, 2007). Sebagai antifungi, alkaloid menyebabkan kerusakan membran 

sel. Alkaloid akan berikatan kuat dengan ergosterol membentuk lubang yang 

menyebabkan kebocoran membran sel. Hal ini mengakibatkan kerusakan yang 

tetap pada sel dan kematian sel pada jamur (Setiabudy et al., 2007). 

Antrakinon sebagai lisozim terhadap sel jamur sehingga sel jamur menjadi 

lisis (Setyawaty et al., 2014) 

Polifenol mendenaturasi ikatan protein pada membran sel (Sulistyawati & 

Mulyati, 2009). 

Flavonoid dan minyak atsiri berperan sebagai antifungi (Wiryowidagdo, 

2008). Selain itu, flavonoid berperan sebagai antivirus, antibakteri, antiradang, dan 

antialergi. Sebagai antifungi, flavonoid mempunyai senyawa genestein yang 

berfungsi menghambat pembelahan atau proliferasi sel. Senyawa ini mengikat 

protein mikrotubulus dalam sel dan mengganggu fungsi mitosis gelendong 

sehingga menimbulkan penghambatan pertumbuhan jamur. Flavonoid 

menunjukkan toksisitas rendah pada mamalia sehingga beberapa flavonoid 

digunakan sebagai obat bagi manusia (Siswandono & Soekardjo, 2000). 

2.2 Jamur Candida Albicans 

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. Sel ragi (blastospora) berbentuk bulat, lonjong atau bulat 

lonjong dengan ukuran 2-5μm x 3-6μm hingga 2-5,5μm x 5-28μm (Tauryska, 

2011). 
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Candida albicans memperbanyak diri dengan membentuk tunas yang akan 

terus memanjang membentuk hifa semu. Hifa semu terbentuk dengan banyak 

kelompok blastospora berbentuk bulat atau lonjong di sekitar septum. Pada 

beberapa strain, blastospora berukuran besar, berbentuk bulat atau seperti botol, 

dalam jumlah sedikit. Sel ini dapat berkembang menjadi klamidospora yang 

berdinding tebal dan bergaris tengah sekitar 8-12μm (Tauryska, 2011). 

Candida 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 28oC-37oC. Candida albicans membutuhkan senyawa 

organik sebagai sumber karbon dan sumber energi 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. Proses peragian (fermentasi) pada 

Candida 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 

(Tauryska, 2011). 

Sedangkan dalam suasana anaerob hasil fermentasi berupa asam laktat atau 

etanol dan CO2. Proses akhir fermentasi anaerob menghasilkan persediaan bahan 

bakar yang diperlukan untuk proses oksidasi dan pernafasan. Pada proses asimilasi, 

karbohidrat dipakai oleh Candida albicans sebagai sumber karbon maupun sumber 

energi untuk melakukan pertumbuhan sel (Hendrawati, 2008). 

Candida albicans dapat dibedakan dari spesies lain berdasarkan 

kemampuannya melakukan proses fermentasi dan asimilasi. Pada kedua proses ini 

dibutuhkan karbohidrat sebagai sumber karbon (Hendrawati, 2008). 

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, maltosa dan sukrosa namun tidak menunjukkan 

pertumbuhan pada laktosa (Hendrawati, 2008 ). 

Dinding sel Candida albicans berfungsi sebagai pelindung dan juga sebagai 

target dari beberapa antimikotik. Dinding sel berperan pula dalam proses 
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penempelan dan kolonisasi serta bersifat antigenik. Fungsi utama dinding sel 

tersebut adalah memberi bentuk pada sel dan melindungi sel ragi dari 

lingkungannya. Candida albicans mempunyai struktur dinding sel yang kompleks, 

tebalnya 100-400nm. Komposisi primer terdiri dari glukan, manan dan khitin. 

Dalam bentuk ragi, kecambah dan miselium, komponen-komponen ini 

menunjukkan proporsi yang serupa tetapi bentuk miselium memiliki kitin tiga kali 

lebih banyak dibandingkan dengan sel ragi. Dinding sel Candida albicans terdiri 

dari lima lapisan yang berbeda (Hendrawati, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1 Patogenitas 

Bagian Tubuh yang biasanya terinfeksi Candida albicans sering ditemukan 

di dalam mulut, feses, kulit dan di bawah kuku orang sehat. Candida albicans dapat 

membentuk blastospora dan hifa, baik dalam biakan maupun dalam tubuh. Bentuk 

jamur di dalam tubuh dianggap dapat dihubungkan dengan sifat jamur, yaitu 

sebagai saproba tanpa menyebabkan kelainan atau sebagai parasit patogen yang 

menyebabkan kelainan dalam jaringan (Jawetz et al., 2005). 

Kandidiasis superficial (kulit atau mukosa) ditandai oleh penambahan cacah 

lokal Candida dan kerusakan kulit atau epitel yang memungkinkan invasi lokal oleh 

ragi dan pseudohifa. Histologi lokal lesi kulit atau mukokutan ditandai oleh reaksi 

peradangan yang bervariasi dari abses pyogenik sampai granuloma kronis. Lesi ini 

mengandung pseudohifa dan sel ragi bertunas yang berlimpah-limpah (Jawetz et 

al., 2005).  

Gambar 2.2 Jamur Candida albicans 
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2.2.2 Gambaran klinik 

Faktor-faktor predisposisi utama infeksi Candida albicans adalah diabetes 

mellitus, imunodefisiensi, kateter intra vena atau kateter air kemih yang terpasang 

terus-menerus, penyalahgunaan narkotika intravena, pemberian antimikroba (yang 

mengubah flora bakteri normal), dan kortikosteroid (Jawetz et al., 2005). 

1.  Mulut 

Infeksi mulut (sariawan), terutama pada bayi, terjadi pada selaput 

mukosa pipi dan tampak sebagai bercak-bercak putih yang sebagian besar 

terdiri atas pseudomiselium dan epitel yang berkelupas, dan terdapat erosi 

yang minimal pada selaput. Pertumbuhan candida didalam mulut akan lebih 

subur bila disertai kortikosteroid, antibiotika, kadar glukosa tinggi, dan 

imunodefisiensi (Jawetz et al., 2005). 

2.  Genitalia wanita 

Vulvovaginitis terjadi menyerupai sariawan tetapi menimbulkan iritasi, 

gatal yang hebat, dan pengeluaran secret. Hilangnya Ph asam merupakan 

predisposisi timbulnya vulvovaginitis kandida. Dalam keadaan normal Ph 

yang asam dipertahankan oleh bakteri vagina. Diabetes, kehamilan, 

progesterone, atau pengobatan antibiotika merupakan predisposisi penyakit 

ini (Jawetz et al., 2005) 

3.  Kulit 

Jamur ini sering ditemukan di daerah lipatan, misalnya ketiak, di bawah 

payudara, lipat paha, lipat pantat dan sela jari kaki. Kulit yang terinfeksi 

tampak kemerahan, agak basah, bersisik halus dan berbatas tegas. Gejala 

utama adalah rasa gatal dan rasa nyeri bila terjadi maserasi atau infeksi 

sekunder oleh kuman (Jawetz et al., 2005). 

4.  Kuku 

Kuku yang terinfeksi tampak tidak mengkilat, berwarna seperti susu, 

kehijauan atau kecoklatan. Kadang-kadang permukaan kuku menimbul dan 

tidak rata. Di bawah permukaan yang keras terdapat bahan rapuh yang 

mengandung jamur. Kelainan ini dapat mengenai satu/beberapa atau seluruh 

jari tangan dan kaki (Jawetz et al., 2005). 
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5.  Saluran Pencernaan 

Stomatitis dapat terjadi bila khamir menginfeksi rongga mulut. 

Gambaran klinisnya khas berupa bercak-bercak putih kekuningan, yang 

menimbul pada dasar selaput lendir yang merah. Hampir seluruh selaput 

lendir mulut, termasuk lidah dapat terkena. Gejala yang ditimbulkannya 

adalah rasa nyeri, terutama bila tersentuh makanan (Jawetz et al., 2005). 

2.2.3 Imunitas 

Dasar resistensi terhadap candidiasis adalah rumit dan belum dipahami 

dengan sempurna. Respon imun cell-mediated, terutama sel-sel CD4, penting 

dalam mengendalikan candidiasis mukokutan (Jawetz et al., 2005). 

Serum manusia sering mengandung antibody IgG yang menggumpalkan 

candida in vitro dan mungkin bersifat kandidasial (Jawetz et al., 2005). 

2.2.4 Struktur antigen 

Test aglutinasi dengan serum yang terabsorbsi menunjukkan bahwa semua 

strain Candida albicans termasuk dalam dua kelompok besar serologik A dan B. 

Kelompok A mencakup C tropicalis. Ekstrak Candida albicans untuk serologi dan 

kulit terdiri atas campuran antigen. Antibodi dapat diketahui melalui presipitasi, 

imunodifusi, aglutinasi lateks dan tes-tes lainnya (Simatupang, 2009) 

2.3 Terapi 

2.3.1 Antijamur 

Antijamur merupakan bagian antibiotik yang membunuh atau memperlambat 

pertumbuhan jamur, sedangkan antibiotik sendiri merupakan suatu substansi kimia 

yang diperoleh dari atau dibentuk oleh berbagai spesies mikroorganisme, yang 

dalam konsentrasi rendah mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme 

(Jawetz et al., 1994). Secara klinik, infeksi jamur dapat digolongkan menurut lokasi 

infeksinya, yaitu : 

1. Mikosis sistemik (infeksi jamur sistemik) terdiri dari deep mycosis (misalnya 

aspergilosis, blastomikosis, koksidioidomikosis, kriptokokosis, histoplasmosis, 

mukormikosis, parakoksidio - idomikosis, dan kandidiasis) dan sub cutan 

mycosis (misalnya, kromomikosis, misetoma, dan sporottrikosis). 

2. Dermatofit, yaitu infeksi jamur yang menyerang kulit, rambut, dan kuku, 

biasanya disebabkan oleh epidermofiton dan mikrosporum. 
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3. Mikosis mukokutan, yaitu infeksi jamur pada mukosa dan lipatan kulit yang 

lembab, biasanya disebabkan oleh kandida (UNSRI, 2004). 

Menurut indikasi klinis obat – obat antijamur dapat dibagi atas 2 golongan, 

yaitu: 

1.  Antijamur untuk infeksi sistemik, termasuk : amfoterisin B, flusitosin, 

imidazole (ketokonazol, flukonazol, mikonazol), dan hidroksistilbamidin. 

2. Antijamur untuk infeksi dermatofit dan mukokutan, termasuk griseofulfin, 

golongan imidazol (mikonazol, klotrimazol, ekonazol, isokonazol, 

tiokonazol, dan bifonazol), nistatin, tolnaftat, dan antijamur topikal lainnya 

(kandisidin, asam undesilenat, dan natamisin) (UNSRI, 2004). 

2.3.2 Obat Antijamur Golongan Polien (Nistatin) 

Nistatin berasal dari Streptomyces noursei ; namanya diambil dari New York 

State Departement Health (1951) 

 

 

 

 

 

 

 

Nistatin (Candistatin, Mycostatin), diisolasi dari  Streptomyces  noursei, dan 

tersedia dalam berbagai bentuk, seperti suspensi oral, krim topikal, dan pil oral. 

Nistatin digunakan secara oral maupun lokal, untuk pengobatan infeksi yang 

disebabkan oleh Candida sp. Nistatin tidak terserap ketika berada di saluran 

gastrointestinal saat diberikan secara oral. Oleh karena itu, penggunaan nistatin 

topikal dianggap sebagai jalur administrasi yang paling umum dalam kedokteran 

gigi, karena paparan sistemik minimal. Selanjutnya, nistatin juga berperan penting 

dalam profilaksis kandidiasis oral dan sistemik pada bayi baru lahir dan prematur, 

bayi, dan pasien dengan immunocompromised (misalnya, pasien AIDS, pasien 

kanker, dan penerima transplantasi organ), karena dikaitkan dengan rendahnya 

insiden interaksi obat dan biaya yang dapat diterima, terutama di negara-negara 

berkembang. Dosis umum yang disarankan untuk penggunaan nistatin topikal 

Gambar 2.3 Struktur Kimia Nistatin  New York State Departement 

Health (1951) 
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adalah 200.000-600.000 IU/hari untuk anak-anak dan orang dewasa, dan 100.000-

200.000 IU/hari untuk bayi dan bayi baru lahir. Durasi pengobatan dapat bervariasi 

dari 1 atau 2 sampai 4 minggu (Lyu et. al., 2016). 

2.3.3 Mekanisme kerja Nistatin 

Nistatin akan diikat oleh jamur. Aktivitas antijamur tergantung dari adanya 

ikatan dengan sterol pada membran sel jamur terutama ergosterol. Sehingga 

mengakibatkan gangguan pada permeabilitas membrane sel jamur dan mekanisme 

transpornya. Kompleks polien-ergostrerol yang terjadi dapat membentuk satu pori, 

dan melalui pori tersebut konstituen esensial sel jamur bocor keluar sehingga 

menyebabkan penghambatan pertumbuhan jamur (Lyu et al., 2016). 

2.3.4 Tinjauan Aktivitas Antijamur Tanaman Citrus reticulata 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anusha Bhaskar et al.,(2013), 

ekstrak etanol kulit buah Citrus reticulata dengan metode pengujian test plates 

Mueller Hintion Agar (MHA) untuk bakteri dan Sabouraud Dextrose Agar (SDA) 

untuk jamur, telah ditemukan adanya aktivitas antibakteri dan antijamur dengan 

spektrum yang luas. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa aktivitasnya dapat 

melawan isolat bakteri E. Coli dengan zona inhibisi 10mm, dan juga mampu 

melawan isolat jamur Candida albicans dengan zona inhibisi 10mm yang sensitif 

pada konsentrasi 20mg/ml.  

Sedangkan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Tavman et al,. (2009), 

ekstrak kulit buah Citrus reticulata yang diperoleh dengan metode cold-pressing 

pada proses ekstraksinya yang kemudian di lakukan pengujian anti bakteri secara 

in vitro menggunakan metode difusi cakram. Dari proses penelitian diperoleh hasil 

yang menunjukan bahwa kulit buah Citrus reticulata mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri dengan zona hambatan (mm) yaitu 12mm pada bakteri E. Coli 

dan 14mm pada S. Aereus. Dan juga pada jamur Candida albicans memiliki zona 

inhibisi 13mm.  

  Berdasarkan penelitian lain yang dilakukan  Ayoola et al., (2008), ekstrak 

kulit buah Citrus reticulata yang diperoleh dengan metode ekstraksi distilasi uap 

yang kemudian di lakukan pengujian antibakteri secara in vitro menggunakan 

metode inokulum dengan media Mueller Hinton Agar (MHA) untuk bakteri dan 

media Sabouraud Dextrose Agar (SDA) untuk jamur. Dari hasil penelitian 
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menunjukan bahwa kulit buah Citrus reticulata mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri E. Coli dengan konsenstrasi minimum hambatannya yaitu 0,68mg/ml 

dengan zona hambat 11mm untuk jamur Candida albicans. 

2.4 Mekanisme Obat antijamur 

Mekanisme kerja obat antijamur adalah dengan mempengaruhi sterol 

membran plasma sel jamur, sintesis asam nukleat jamur, dan dinding sel jamur yaitu 

kitin, β glukan, dan mannooprotein (Gubbins et al., 2009). 

1.  Sterol membran plasma : ergosterol dan sintesis ergosterol. 

Ergosterol adalah komponen penting yang menjaga integritas membran 

sel jamur dengan cara mengatur fluiditas dan keseimbangan dinding 

membran sel jamur. Kerja obat antijamur secara langsung (golongan polien) 

adalah menghambat sintesis ergosterol dimana obat ini mengikat secara 

langsung ergosterol dan channel ion di membran sel jamur, hal ini 

menyebabkan gangguan permeabilitas berupa kebocoran ion kalium dan 

menyebabkan kematian sel. Sedangkan kerja antijamur secara tidak langsung 

(golongan azol) adalah mengganggu biosintesis ergosterol dengan cara 

mengganggu demetilasi ergosterol pada jalur sitokrom P450 (demetilasi 

prekursor ergosterol) (Gubbins et al., 2009). 

2.  Sintesis asam nukleat 

Kerja obat antijamur yang mengganggu sintesis asam nukleat adalah 

dengan cara menterminasi secara dini rantai RNA dan menginterupsi sintesis 

DNA. Sebagai contoh obat antijamur yang mengganggu sintesis asam nukleat 

adalah 5 flusitosin (5FC), dimana 5 FC masuk ke dalam inti sel jamur melalui 

sitosin permease. Di dalam sel jamur 5FC diubah menjadi 5 fluoro uridin 

trifosfat yang menyebabkan terminasi dini rantai RNA. Trifosfat ini juga akan 

berubah menjadi 5 fluoro deoksiuridin monofosfat yang akan menghambat 

timidilat sintetase sehingga memutus sintesis DNA (Gubbins et al., 2009). 

3.  Unsur utama dinding sel jamur : glukans 

Dinding sel jamur memiliki keunikan karena tersusun atas 

mannoproteins, kitin, dan α dan β glukan yang menyelenggarakan berbagai 

fungsi, diantaranya menjaga rigiditas dan bentuk sel, metabolisme, 

pertukaran ion pada membran sel. Sebagai unsur penyangga adalah β glukan. 
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Obat antijamur seperti golongan ekinokandin menghambat pembentukan β1, 

3 glukan tetapi tidak secara kompetitif. Sehingga apabila β glukan 

tidakterbentuk, integritas struktural dan morfologi sel jamur akan mengalami 

lisis (Gubbins et al., 2009). 

2.5 Resistensi antijamur 

Resistensi antijamur didefinisikan sebagai adaptasi atau penyesuaian sel 

jamur yang stabil, didapat akibat obat-obat antijamur, sehingga mengakibatkan 

sensitivitas terhadap antijamur tersebut berkurang dibandingkan dengan keadaan 

normal. Secara umum, jamur dapat mengalami resistensi secara intrinsik terhadap 

obat-obat antijamur (resistensi primer) atau resistensi dapat terjadi sebagai respons 

terhadap pajanan obat antijamur selama pengobatan (resistensi sekunder). 11-13 

Kegagalan respons klinis merupakan kegagalan terapi yang sesuai untuk indikasi 

tertentu dalam menghasilkan respons klinis. Penyebab kegagalan klinis dapat 

berupa resistensi antijamur, namun penyebab lain misalnya gangguan fungsi 

imunitas, bioavailabilitas yang buruk dari obat yang diberikan atau peningkatan 

metabolisme obat dapat menjadi penyebab dari kegagalan terapi (Loeffler J et al., 

2003). 

Komponen resistensi obat antijamur secara klinis dihubungkan dengan 

faktor-faktor dari pejamu, obat dan jamur. Faktor pejamu yang paling penting untuk 

melawan infeksi adalah status imunitas pejamu, lokasi infeksi, keparahan penyakit, 

terdapat alat yang terpasang dalam tubuh pejamu (kateter, gigi palsu atau katup 

jantung buatan) serta ketidakpatuhan pasien. Obat fungistatik akan lebih 

mempercepat resistensi dibandingkan dengan obat fungisidal. Dosis obat antijamur, 

termasuk kuantitas, frekuensi, jadwal pemberian, dan dosis kumulatif juga dapat 

berperan dalam keberhasilan pengobatan infeksi jamur. Pemberian obat antijamur 

bersamaan dengan obat lain juga dapat mengubah efektivitas obat anti jamur. 

Beberapa faktor dari jamur dapat berpengaruh terhadap kejadian resistensi, 

misalnya jenis spesies atau galur serta tipe sel yang dapat mengubah efektivitas 

terapi. Beberapa jamur termasuk Candida albicans dan Candida glabrata, 

menunjukkan mekanisme switch phenotypes sehingga mempunyai beberapa 

morfologi yang dapat berubah-ubah tergantung lokasi infeksi yang dapat 

meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap lingkingan pejamu. Beberapa 



16 
 

 
 

jamur juga mempunyai biofilm yang dapat meyebabkan jamur tersebut kurang 

suseptibel terhadap obat-obat antijamur. Populasi bottlenecks (pengurangan secara 

drastis jumlah populasi yang dapat disebabkan oleh karena berbagai kejadian 

misalnya bencana alam yang berakibat pada penurunan gene pool dari populasi 

kerena banyak alel atau varian gen yang dulunya didapatkan pada populasi awal 

menjadi hilang) juga dapat mempengaruhi kepekaan terhadap infeksi (Miftah A et 

al., 2009). 

2.6 Uji Kepekaan Terhadap Aktivitas Antimikroba Secara In Vitro  

Aktivitas antimikroba diukur secara in vitro untuk menentukan kepekaan 

antimikroba  (Jawetz et al., 2012). 

1. Potensi agen antibakteri dalam larutan. 

2. Konsentrasinya dalam cairan tubuh atau jaringan. 

3. Ketentuan mikroorganisme tertentu terhadap obat dengan konsentrasi tertentu. 

Uji kepekaan antimikroba terhadap obat-obatan secara in vitro bertujuan 

untuk mengetahui obat antimikroba yang masih dapat digunakan untuk mengatasi 

infeksi oleh suatu mikroba (Dzen et al., 2003). Pengujian aktivitas antimikroba 

secara in vitro dapat dilakukan dengan salah satu dari metode dibawah ini: 

2.6.1 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 

diuji, kemudian di inkubasikan 37oC 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 
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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 kimiaselain 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).  

2.6.2 Metode Dilusi 

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

Kadar Bunuh Minimal (KBM) 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 37oC 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). 

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). 

2.6.3 Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi Lapis Tipis ialah metode pemisahan fisikokimia. Lapisan 

pemisah terdiri atas bahan berbutir-butir (fase diam), ditempatkan pada penyangga 
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berupa plat gelas, logam atau lapisan yang cocok. Campuran yang akan dipisah 

berupa larutan yang ditotolkan baik berupa bercak ataupun pita, setelah plat atau 

lapisan dimasukkan ke dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan pengembang 

yang cocok (fase gerak), pemisahan terjadi selama perambatan kapiler 

(pengembangan), selanjutnya senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan 

(Stahl, 1985). 

Pendeteksian bercak hasil pemisahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. 

Senyawa tak berwarna cara yang paling sederhana adalah dilakukan pengamatan 

dengan sinar ultraviolet. Beberapa senyawa organik bersinar atau berfluorosensi 

jika disinari dengan sinar ultraviolet gelombang pendek (254nm) atau gelombang 

panjang (365nm), jika dengan cara itu senyawa tidak dapat dideteksi maka harus 

dicoba disemprot dengan pereaksi yang membuat bercak tersebut tampak yaitu 

pertama tanpa pemanasan, kemudian bila perlu dengan pemanasan (Stahl, 1985). 

1. Fase Diam 

Penyerap yang umum ialah silika gel, aluminium oksida, kieselgur, 

selulosa dan turunanya, poliamida, dan lain-lain. Fase diam yang digunakan 

dalam KLT merupakan penjerap berukuran kecil dengan diameter partikel 

antara 10-30 μm. Semakin kecil ukuran rata-rata partikel fase diam dan 

semakin sempit kisaran ukuran fase diam, maka semakin baik kinerja KLT 

dalam hal efisiensinya dan resolusinya (Stahl, 1985). 

2. Fase Gerak 

Fase gerak ialah medium angkut dan terdiri atas satu atau beberapa 

pelarut. Ia bergerak di dalam fase diam, yaitu suatu lapisan berpori, karena 

ada gaya kapiler. Yang digunakan hanyalah pelarut bertingkat mutu analitik 

dan, bila diperlukan, sistem pelarut multikomponen ini harus berupa suatu 

campuran sesederhana mungkin yang terdiri atas maksimum 3 komponen. 

Angka banding campuran dinyatakan dalam bagian volume sedemikian rupa 

sehingga volume total 100, misalnya, benzena-kloroform-asam asetat 96% 

dengan perbandingan 50:40:10 (Stahl, 1985). 

2.6.4 Metode Bioautografi 

Bioautografi adalah suatu metode  pendeteksian untuk mememukan suatu 

senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas 
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antimikroba tersebut pada  suatu kromatogram. Metode ini memanfaatkan 

pengerjaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Pada bioautogafi ini didasarkan atas 

efek biologi berupa  antibakteri, antiprotozoa, antitumor  dan lain-lain dari substansi 

yang diteliti. Ciri khas dari prosedur bioautografi adalah didasarkan atas teknik 

difusi agar, dimana senyawa antimikrobanya dipindahkan dari lapisan KLT ke 

medium agar yang telah diinokulasikan dengan merata bakteri uji yang peka. Dari 

hasil inkubasi pada suhu dan waktu tertentu akan terlihat zona hambatan di 

sekeliling spot dari KLT yang telah ditempelkan pada media agar. Zona hambatan 

ditampakkan oleh aktivitas senyawa aktif yang  terdapat di dalam bahan yang 

diperiksa terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji (Betina, 1972). Bioautografi 

dapat dibagi menjadi tiga metode, yaitu : 

1. Bioautografi Kontak 

Bioautografi kontak, dimana 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 didasarkan atas difusi dari senyawa yang telah  dipisahkan 

dengan Kromatogafi 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 yang 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, yaitu 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 disemprotkan pada permukaan  Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

yang telah dihilangkan sisa-sisa eluen  yang menempel pada lempeng 
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kromatogram. Setelah itu dilakukan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu 

(Dewanjee et al., 2014). 

Pengeringan Kromatogram dilakukan secara hati-hati dengan 

menggunakan  hair dryer  untuk menghilangkan sisa eluen. Senyawa  dalam 

lempeng kromatogram dideteksi dengan menggunakan sinar UV pada 

panjang gelombang 254 nm dan 365 nm. Setelah diketahui letak dan jumlah 

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

pada lempeng KLT, selanjutnya disemprotkan  suspense bakteri uji sebanyak 

5-6 ml di atas permukaan lempeng KLT  tadi secara merata. Besarnya 

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  (Triphenyl  Tetrazolium  Chloride) 

sejumlah  20 mg/ml  serta  MTT (2,5 mg/ml) dan selanjutnya  diinkubasi 

kembali selama 4 jam pada suhu 37oC (Dewanjee et al., 2014). 

3. Bioautografi Perendaman (Agar Overlay Bioautografi) 

Bioautografi perendaman, di mana medium agar telah  diinokulasikan 

dengan suspensi bakteri dituang di atas lempeng  Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT).  Pada  prakteknya metode ini dilakukan sebagai berikut yaitu  bahwa 

lempeng kromatografi yang telah dielusi diletakkan 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 

diinkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai (Dewanjee et al., 2014). 

Salah satu keuntungan metode bioautografi dibandingkan dengan 

metode lain seperti difusi agar dan pengenceran adalah dapat digunakan untuk 

mengetahui aktivitas biologi secara langsung dari senyawa  yang komplek, 

terutama yang terkait dengan kemampuan suatu  senyawa untuk menghambat 

pertumbuhan mikroba, selain itu untuk pemisahan dan identifikasi. Kelebihan 

lainnya, metode bioautografi tersebut cepat, mudah dilakukan, hanya 
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membutuhkan peralatan sederhana dan interpretasi hasilnya relatif mudah 

dan akurat  tertentu (Kusumaningtyas et al., 2008). 

2.7 Tinjauan Dimetil sulfoksida (DMSO) 

Dalam kasus produk alami, umumnya ekstraksi dilakukan dengan 

menggunakan pelarut dari berbagai polaritas, etanol dan metanol yang paling sering 

digunakan. Untuk mengukur aktivitas antimikroba, ekstrak harus dikeringkan. 

Seringkali sulit untuk melakukan resolubilisasi ekstrak bahkan pada pelarut yang 

semula digunakan. Dalam uji dilusi serial pelarut harus larut dengan air. Air sering 

tidak melarutkan komponen polaritas atau komponen non-polar dari ekstrak kering. 

Alternatifnya adalah dengan menggunakan pelarut seperti metanol, etanol atau 

dimetil sulfoksida (DMSO). Pemilihan pelarut yang tepat merupakan salah satu 

faktor paling signifikan yang dapat mempengaruhi pengukuran Minimum Inhibitory 

Concentration (MIC) secara in vitro. Etanol dan dimetil sulfoksida (DMSO) lebih 

disukai karena mengandung air. Dimetil sulfoksida (DMSO) adalah zat yang sangat 

polar dan stabil dengan sifat pelarut yang luar biasa. Namun, dimetil sulfoksida 

(DMSO), etanol dan pelarut lainnya yang digunakan dalam berbagai bioassays telah 

dilaporkan untuk efek antimikroba. Dengan demikian, menjadi penting untuk 

memastikan bahwa konsentrasi akhir pelarut organik tidak akan mengganggu 

bioassay (penentuan MIC). Perlu dicatat juga bahwa setiap organisme dapat 

menggunakan berbagai kerentanan terhadap pelarut ini. 

Dimetil sulfoksida (DMSO) dan etanol sering digunakan sebagai pelarut 

untuk senyawa antibakteri alami maupun sintetis, untuk menentukan Minimum 

Inhibitory Concentration (MIC). Efek pelarut ini pada pertumbuhan bakteri 

merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan, sambil mempertimbangkan 

kemampuan reproduksi eksperimen untuk penentuan Minimum Inhibitory 

Concentration (MIC). Dimetil sulfoksida (DMSO) dinilai lebih baik diikuti oleh 

metanol dan etanol, dalam hal kompatibilitasnya dengan determinasi Minimum 

Inhibitory Concentration (MIC). Menariknya dimetil sulfoksida (DMSO) kurang 

beracun pada 1-3% dibanding metanol, namun dengan cara lain pada kisaran 

konsentrasi 4-6%. Rata-rata, pada tingkat 5%, dimetil sulfoksida (DMSO) dan 

etanol memberikan toksisitas hampir sama. Meskipun dimetil sulfoksida (DMSO) 

dan etanol umumnya dianggap aman di bawah 3%v / v3. Konsentrasi pelarut yang 
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lebih rendah, yang ternyata tidak mempengaruhi pertumbuhan bakteri secara 

signifikan, masih dapat mempotensiasi efek senyawa antibakteri yang diuji 

(Wadhwani, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi senyawa 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan masa atau serbuk yang 

tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan 

(Farmakope Indonesia edisi IV, 1995). 

2.9 Metode Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan  kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan pelarut cair. Senyawa aktif 

yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke dalam golongan 

minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dan lain-lain. Dengan diketahuinya senyawa aktif 

yang dikandung simplisia akan memeprmudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi 

yang tepat (Ditjen POM, 2000).  Prinsip dasar ekstraksi adalah melarutkan senyawa 

polar dalam pelarut  polar dan senyawa non-polar dalam pelarut non-polar. Serbuk 

simplisia diekstraksi berturut-turut dengan pelarut yang berbeda polaritasnya 

(Harbone,1996). 

1.  Maserasi 

Maserasi merupakan proses paling tepat untuk simplisia yang sudah 

halus dan memungkinkan direndam hingga meresap dan melunakkan susunan 

sel sehingga zat-zatnya akan terlarut. Proses ini dilakukan dalam bejana 

bermulut lebar, serbuk ditempatkan lalu ditambah pelarut dan ditutup rapat, 

Tabel II.1 Perbandingan pelarut dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri (Wadhwani, 2008). 

Solvent 
Average % growth for all organism 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 

DMSO 97,6 97 93,2 52,2 41,6 33,2 

Methanol 95,6 93,8 89 57,8 51,4 37,2 

Ethanol 81 74,2 68,2 54,8 41,2 30,6 
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isinya dikocok berulang-ulang, kemudian disaring. Proses ini dilakukan pada 

temperatur 15-20oC selama tiga hari (Ansel, 2005). 

1. Maserasi Kinetik  

Maserasi kinetika didefinisikan sebagai metode ekstraksi dimana 

sampel direndam menggunakan pelarut dalam kurun waktu tertentu 

dengan pengadukan berkecepatan konstan pada suhu ruang (Fauzana, 

2010). 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. Maserasi Sonikasi (Ekstraksi Ultrasonik)  

Getaran ultrasonik (> 20.000 Hz) memberikan efek pada proses 

ekstrak dengan prinsip meningkatkan permeabilitas dinding sel, 

menimbulkan gelembung spontan (cavitation) sebagai stres dinamik 

serta menimbulkan fraksi interfase. Hasil ekstraksi tergantung pada 

frekuensi getaran, kapasitas alat dan lama proses ultrasonikasi (Depkes 

RI, 2000). 

2. Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna (Exhausive extraction) yang umumnya dilakukan pada tempetatur 

ruangan. Proses terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi 

antara, tahap perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstrak), terus 

menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan 

(Ditjen POM, 2000). 

2.10   Pelarut 

Pelarut adalah benda cair atau gas yang melarutkan benda padat, cair atau gas, 

yang menghasilkan sebuah larutan. Bermacam pelarut dapat digunakan untuk 

ekstraksi, akan tetapi pelarut toksik harus dihindari (Agoes, 2007). 

Dalam penelitian kali ini digunakan pelarut n-heksan yang merupakan pelarut 

non polar. Pelarut non polar lebih banyak melarutkan komponen yang lipofilik 

seperti alkana, asam lemak, zat warna, lilin, sterol, beberapa terpenoid, alkaloid, 

dan kumarin (Sarker et al, 2006). 
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2.11 Pemilihan Pelarut 

Pelarut yang digunakan dalam proses pengambilan minyak secara ekstraksi 

harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu: 

1. Bersifat selektif. 

2. Pelarut harus dapat melarutkan semua zat wangi dengan cepat dan sempurna 

serta memungkinkan dapat melarutkan bahan seperti lilin, pigmen, dan albumin. 

3. Mempunyai titik didih yang cukup rendah. Hal ini supaya pelarut dapat mudah 

diuapkan tanpa menggunakan suhu tinggi namun titik didih pelarut tidak boleh 

terlalu rendah karena akan mengakibatkan kehilangan zat berkhasiat yang 

disebabkan oleh penguapan. 

4. Bersifat Inert. Artinya pelarut tidak bereaksi dengan komponen minyak. 

5. Murah dan mudah didapatkan (Guenther, 1987). 

2.12 Pelarut n-heksana 

 

 

 

 

 

Nama resmi  : n-heksana 

Sinonim  : n-heksan 

RM/BM  : C6H14 / 86,18 

Pemerian  : Cairan jernih , mudah menguap berbau seperti eter   

lemah atau bau seperti potreleum. 

Kelarutan  : Praktis tidak larut dalam air, larut dalam etanol mutlak,  

dapat campur dengan eter, dengan kloroform, benzena, dan 

sebagian besar minyak lemak dan minyak atsiri. 

Penyimpanan  : Dalam wadah tertutup rapat 

Kegunaan  : Sebagai pelarut ekstrak (Dirjen POM, 1995) 

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

berwarna dengan bau samar. Wt per mL sekitar 0,66 GBP sekitar 69°. Simpan 

dalam wadah kedap udara (Sweetman, 2009). 

Gambar 2.4 Rumus struktur n-heksana 
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Dampak negatif dari n-heksana adalah iritan. Uap yang terhirup secara akut 

dapat menyebabkan SSP depresi dengan sakit kepala, mengantuk, pusing, dan 

berakibat pingsan. Pajanan kronis dan penyalahgunaan n-heksana telah dikaitkan 

dengan perkembangan neuropati perifer. n-heksana merupakan konstituen dari 

beberapa perekat dan mungkin terlibat dalam penyalahgunaan zat volatil. n-heksana 

banyak digunakan sebagai pelarut industri, sebagai pelarut dalam lem, dan sebagai 

ekstraksi pelarut dalam pengolahan makanan (Sweetman, 2009). 


