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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjaun Tentang Tanaman Jarak Merah (Jatropha gossypifolia) 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman  

 Adapun klasifikasi dari tanaman jarak merah adalah sebagai berikut 

(Biosecurity Queensland Edition ) : 

Kindom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Superdivisi : Spermatophyte 

Kelas  : Dicotyledoneae 

Subkelas : Apetalae/ rosidae 

Ordo  : Euphorbiales 

Family  : Euphorbiaceae 

Genus  : Jatropha 

Spesies : Jatropha gossypifolia L.  

 

 

   A     B  

Gambar 2.1 (A) Daun Jatropha gossypifolia L. dan (B) Akar Jatropha  

gossypifolia L. (Singh dan Sharma, 2013) 
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2.1.2 Morfologi Tanaman 

Jarak merah (Jatropha gossypifolia L.) merupakan perdu tahunan, tumbuh 

tegak, batang tebal dengan tinggi 1-2 m serta rambut kelenjar berbentuk bintang 

bercabang. Kulit tipis berwarna hijau atau merah ketika muda, berubah abu–abu 

sesuai usia tanaman. Batang menitiskan getah berair lengket ketika dirusak. 

Tanaman yang sangat besar dapat memiliki batang berukuran lebih dari 15 cm di 

pangkalnya (Utami, 2008; Randall et al, 2009). 

Daun tunggal, berbentuk bulat telur sungsang sampai bulat, berbagi 3 – 5, 

bertangkai panjang, panjang 7 – 22 cm dan lebar 6 – 20 cm. Daun muda berwarna 

keunguan sedangkan daun tua berwarna ungu kecoklatan (Utami, 2008). 

Bunga majemuk di dalam malai rata, berbentuk corong, ukuran kecil, 

keluar dari ujung batang dan berwarna keunguan. Dalam satu pohon terdapat 

bunga jantan dan bunga betina (Utami, 2008). Kelopak bunga jantan berbentuk 

lonjong – lanset, mahkota bunga luas berbentuk bulat telur, ungu – kemerahan. 

Benang sari berjumlah 8, bagian luar panjangnya 3 mm, kepala sari 0,6 mm. 

Sedangkan kelopak bunga betina dari mahkota dua kali lebih banyak dari bunga 

jantan. Selain itu keduanya serupa, bakal buahnya agak bulat (Rahman, 2013). 

 Buah berkendaga tiga, berbentuk bullat telur dan berwarna hijau saat 

masih muda lalu berubah warna menjadi hitam setelah matang. Biji berbentuk 

bulat, berwarna coklat kehitaman dan mengandung minyak (Utami, 2008). 

Panjang biji biasanya 7–8 mm dan lebar 3–4 mm. Benih segar berdaging. Struktur 

berwarna lebih terang disebut caruncle pada salah satu ujungnya (Randall et al, 

2009). Akar jarak merah berupa akar tunggang dengan akar lateral (Randall et al, 

2009). 

2.1.3 Nama Daerah        

 Nama daerah untuk tanaman Jatropha gossypifolia L. antara lain jarak 

kosta merah, jarak landi, jarak cina (Jawa); kaleke bacu, kaleke jarak, kaleke 

jharat (Madura) dan jarak ulung (Lampung) (Utami, 2008).   

2.1.4 Habitat dan Distribusi 

Jarak merah terkadang tumbuh sebagai tanaman hias. Bibit jarak merah 

sering tumbuh dan berkecambah pada tumpukan sarang semut, juga pada 

tumpukan tanah basah yang baru di ekitar anak sungai. Jarak merah dapat 

beradaptasi dengan musim yang beriklim basah maupun kering. Jarak merah  
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dapat tumbuh di padang rumput, hutan, tepi sungai ataupun di tepi jalan. Selain itu 

jarak merah juga dapat tumbuh di tengah–tengah pohon bekas reruntuhan akibat 

banjir (Randall et al, 2009). 

Jarak merah banyak digunakan sebagai obat tradisional di berbagai negara 

seperti di Amerika, Afrika, Australia dan Asia. Jarak merak merupakan tanaman 

dengan banyak kegunaan dan secara luas digunakan sebagai obat untuk berbagai 

tujuan pengobatan. Jarak merah berasal dari Barzil namun kini banyak 

dibudidayakan di negara–negara tropis di seluruh dunia. Penyebaran jarak merah 

secara luas tersebar ke negara–negara yang memiliki cuaca tropis, subtropis, 

kering, semi kering seperti Afrika dan Amerika. Di Brazil sendiri tanaman jarak 

merah menonjol di Amazon, Catinga dan hutan Atlantik serta terdistribusi 

seluruhnya di negara bagian Utar, Timur laut, Midwest, Selatan dan daerah 

Tenggara (Silva, 2014; Singh et al, 2013). 

2.1.5 Manfaat dan Efek farmakologi 

Tanaman jarak merah atau yang disebut (Jatropha gossypifolia ) dalam 

bahasa latin merupakan tanaman jenis etnobotani yang dapat juga digunakan 

sebagai sumber obat tradisional, beberapa manfaat banyak terdapat pada setiap 

jaringan tanaman ini. Jatropha gossypifolia L digunakan diberbagai negara 

dengan berbagai cara. Tanaman ini memiliki potensi sebagai antibiotika, 

insektisida dan digunakan untuk sakit gigi dan sebagai pembersih darah (Balee, 

1994). Jarak merah berkhasiat sebagai pencahar dan meningkatkan nafsu makan. 

Daunya berkhasiat mengatasi susah buang air besar, radang anak telinga, 

pembengkakan, penyakit kulit dan demam. Minyak dan bijinya berkhasiat 

mengatasi sembelit, perangsang muntah dan untuk mengobati lepra (morbus 

hansen)  (Utami,2008). 

Akar, batang, daun, biji, dan buah-buahan dari tanaman telah banyak 

digunakan dalam obat rakyat tradisional di berbagai  bagian di negara yang 

berbeda. Batang muda dari tanaman yang digunakan sebagai sikat gigi serta untuk 

membersihkan lidah dalam sariawan pengobatan (Ogundare, 2007).  

Menurut (Sharma, 2013) akar jarak merah dapat menghambat pertumbuhan 

B subtilis, S.aureus dan P. fragi. Selain itu beberapa pustaka menyebutkan khasiat 

dari akar jarak merah mengobati gigitan ular. Penelitian (Singh, 2013) 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

8 
 

 

menunjukkan ekstrak metnol dari akar jarak merah secara signifikan dapat 

menurunkan kadar glukosa  plasma. Akar jarak merah juga memiliki aktivitas 

farmakologi sebagai antihipertensi, antimikroba dan antiinflamasi. Senyawa 

diterpenoid yang berhasil di isolasi juga memiliki aktivitas biologis seperti 

sitotoksik, antikanker, gastroprotekstif dan molluscicidal (Felix-silva et al, 2014).  

2.1.6 Kandungan Kimia 

 Jatropha gossypifolia merupakan tanaman yang telah terdaftar sebagai 

salah satu tanaman yang memiliki banyak khasiat untuk berbagai macam penyakit 

ini, ternyata disebabkan oleh banyaknya senyawa-senyawa kimia yang terkandung 

di dalam bagian tanaman ini. Berbagai macam senyawa kimia yang terkandung 

diantaranya asam lemak, gula, alkaloid, asam amino, steroid, flavonoid, lignans, 

protein, saponin, tannin, dan terpenoid. Pada penelitian yang dilakukan (Felix 

silva 2014). hasil skrining fitokimia sudah terdeteksi dalam ekstrak yang berbeda 

dari berbagai bagian tanaman ini pada tanaman J. gossypifolia L menunjukkan 

adanya senyawa alkaloid, kumarin, flavonoid, lignoid, fenol, saponin, steroid, 

tanin, dan terpenoid. Biji tanaman jarak merah mengandung minyak lemak, dan 

akar mengandung antileukemik dan tumor-inhibitor makrosiklik diterpen, akar 

mengandung antileukemik dan tumor-inhibitor makrosiklik diterpen, jatrophone 

dan jatropholones A dan B, kulit batang mengandung β-sitosterol (Ghani, 2003; 

Rastogi & Mehrotra, 1993).  Penelitian yang dilakukan oleh Ravinadrath et. al 

terhadap jatrofenon yaitu senyawa yang berhasil diisolasi dari akar jarak merah 

menunjukkan aktivitas antimikroba terhadap Staphylococcus aureus yang daya 

kerjanya sebanding dengan Penicilin G. Beberapa senyawa telah berhasil diisolasi 

dari jarak merah yaitu alkaloid jatroiden, isogadain, cleomiscosin, propasin, 

clilatrione, jatrofon, jatrofenon, jatrofolon A-B, fraxetin, cyclogossine A-B dan 18 

senyawa ekstrak lipid lagi yang terdapat pada daun tanaman tersebut (Uddin, 

2013).   
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2.2 Tinjauan Tentang Staphylococcus aureus   

2.2.1 Taksonomi 

 Domain  : Bacteria      

 Kingdom : Eubacteria        

 Filum  : Firmicutes      

 Kelas  : Bacilli       

 Ordo  : Bacillales      

 Famili  : Staphylococcaceae     

 Genus  : Staphylococcus      

 Spesies  : Staphylococcus aureus  

 

A        B 

Gambar 2.2 Staphylococcus aureus (Jawetz., 2007) (A), Staphylococcus aureus 

yang dilihat dari mikroskop electron (Todar, 2008).(B) 

2.2.2 Morfologi Organisme                  

1. Ciri-ciri Organisme      

 Staphyloccus aureus merupakan sel sferis gram positif berbentuk bulat, 

berdiameter  1µm tersusun dalam kelompok seperti anggur yang tidak teratur. 

Staphylococcus tumbuh dengan baik pada berbagai media bakteriologi di bawah 

suasana aerobic dan mikroaerofilik. Beberapa diantaranya tergolong flora normal 

pada kulit dan selaput mukosa manusia, menyebabkan penanahan, abses, berbagai 

infeksi piogen dan bahkan septikimia yang fatal. S. aureus mengandung 

polisakarida dan protein yang berfungsi sebagai antigen dan merupakan substansi 

penting didalam struktur dinding sel, tidak membentuk spora, dan tidak 

membentuk flagel (Jawetz et al,. 2005). 
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2. Sifat Biakan      

 Staphylococcus aureus mudah berkembang pada sebagian besar medium 

bakteriologik dalam lingkungan lingkungan aerobic atau mikroaerofilik. 

Organisme ini paling cepat berkembang pada suhu 37ºc tetapi suhu terbaik untuk 

menghasilkan pigmen adalah suhu ruangan (20-25ºc). koloni pada medium padat 

berbenuk bulat, halus, meninggi dan berkilau (Jawetz et.al,. 2007).  

  3. Sifat Pertumbuhan      

 S.aureus dapat menyebabkan penyakit melalui kemampuan berkembang 

biak serta menyebar luas dalam jaringan dan melalui pembentukan zat-zat 

ekstraseluler yaitu katalase, koagulase, faktor penggumpal, enzim, eksotoksin, 

endorotoksin, leukosidin,dan eksfoliatif (Jawetz et al., 2007).            

 4. Daya Tahan  

 S.aureus termasuk jenis kuman yang paling kuat daya tahan nya di 

antaranya semua kuman yang tidak membentuk spora. Pada agar miring dapat 

tetap hidup sampai berbulan-bulan, baik di lemari es  maupun pada suhu kamar. 

Dalam keadaan kering, pada benang, kertas, kain, dan dalam pus dapat tetap hidup 

selama 14-16 minggu, relatif tahan terhadap pemanasan 60
ᵒ
C selama 30 menit. 

Daya tahan terhadap bahan kimia bervariasi, misalnya dalam fenol 2 % mati 

dalam 15 menit, sedangkan dalam hidrogen peroksidase 3% mati dalam waktu 3 

menit dan dalam tincture iodida, mati dalam 1 menit (Dzen, 2010). 

2.2.3 Organela 

1. Kapsul 

Polimer yang membentuk selubung padat yang menyelemuti sel disebut kapsul. 

Kapsul berperan dalam tingkat keinvasian bakteri patogenik.Kapsul berfungsi 

untuk menghambat kemotaksis dan fagositosis oleh leukosit polimorfonuklir, 

serta juga menghambat proliferasi sel mononuklear, kecuali terdapat antibiotik 

spesifik. Sebagian besar Staphylococcus aureus mempunyai koagulase atau faktor 

penggumpal pada permukaan dinding sel. Ikatan koagulase secara non enzimatik 

pada fibrinogen menyebabkan agregasi pada bakteri (Jawetz et al., 2012). 

2. Antigen Protein dinding sel 

 Dinding sel adalah struktur bakteri yang berfungsi untuk mempertahankan 

bentuk bakteri, menentukan sifat pewarnaan (Dzen, 2003). 
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a) Protein A 

 Protein A adalah komponen dinding sel pada banyak Staphylococcus aureus 

yang berikatan dengan berbagai Fc dari molekul IgG kecuali IgG3. Bagian Fab 

dari IgG yang terikat dengan protein A bebas berikatan dengan antigen spesifik. 

Protein A menjadi reagen yang penting dalam imunologi dan teknologi 

laboratorium diagnostik. 

 Beberapa strain S. aureus memiliki kapsul, yang menghambat fagositosis 

oleh leukosit polimorfonuklear kecuali terdapat antibodi spesifik. Sebagian besar 

strain S. aureus mempunyai koagulase atau faktor penggumpal, pada permukaan 

dinding sel terjadi koagulase dengan fibrinogen secara nonenzimatik, sehingga 

menyebabkan agregasi bakteri (Jawetz et al., 2012). 

b) Peptidoglikan 

Peptidoglikan adalah polimer kompleks yang tersusun atas 3 bagian : bagian 

rangka, yang tersusun atas N-asetilglukosamin dan asam N-asetilmuramat secara 

berselang-seling, satu set rantai samping tetrapeptida yang identik, yang melekat 

pada asam N-asetilmuramat, dan satu set jembatan silang peptida yang identik 

(Jawetz et al., 2012). 

Staphylococcus aures mengandung antigen polisakarida dan protein seperti zat 

lain yang penting dalam struktur dinding sel. Peptidoglikan merupakan suatu 

polimer polisakarida yang mengandung subunit-subunit yang bergabung 

memberikan eksoskeleton yang kaku pada dinding sel. Peptidoglikan dapat 

dirusak oleh asam kuat atau paparan terhadap lisozim. Ini penting dalam patogen 

infeksi: Infeksi akan merangsang pembentukan interleukin-1 (Pirogen endogen) 

dan antibodi opsonin oleh monosit; dan ini dapat menjadi penarik kimiawi bagi 

leukosit polimorfonuklear, mempunyai aktivitas seperti endositoksin dan 

mengaktivasi komplemen (Jawetz et al., 2012). 

c) Asam Teikolat 

 Asam teikolat merupakan polimer yang larut dalam air, mengandung residu 

gliserol yang bergabung melalui ikatan fosfodiester, dan membawa satu atau lebih 

pengganti asama amino atau gula. Ada dua jenis asam teikolat : yang pertama 

adalah asam teikolat dinding sel, yang secara kovalen berikatan dengan 

peptidoglikan, dan yang kedua adalah asam teikolat membran (asam lipoteikolat) 
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yang secara kovalen berikatan dengan glikolipid membran dan terkonsentrasi di 

mesosom (Jawetz et al., 2012). 

Asam teikolat membentuk antigen permukaan utama pada spesies gram positif, 

dan sifatnya yang mudah dicapai oleh antibodi telah membuktikan bahwa 

letaknya di permukaan luar dari lapisan peptidoglikan. Namun aktifitasnya 

seringkali meningkat akibat adanya pencernaan sebagian peptidoglikan sehingga 

banyak asam teikolat berada di antara membran sitoplasma dan lapisan 

peptidoglikan, dan mungkin akan memanjang ke atas melewati pori-pori. Fungsi 

asam teikolat adalah mengikat ion magnesium dan bisa jadi berperan dalam 

menyediakan ion magnesium ke dalam sel (Jawetz et al., 2012). 

3. Dinding Sel 

Dinding sel adalah struktur bakteri yang berfungsi untuk mempertahankan 

bentuk bakteri. Secara kimiawi, dinding sel bakteri terdiri atas peptidoglikan yang 

tersusun  dari N-asetil glukosamin dan N-asetil asam muramat. (Dzen, 2003). 

    Pada bakteri Gram positif, dinding selnya mengandung polisakarida yang 

disebut asam teikholat yang berperan pada proses transportasiion-ion dari dalam 

maupun ke luar sel (Dzen, 2003). 

4. Membran Plasma 

Membran sitoplasma adalah lapisan tipis yang terletak di sebelah dalam 

dinding sel, tersusun oleh 60% protein dan 40% lipid yang umumnya bersifat 

fosfolipid. Berfungsi sebagai permeabilitas selektif, transport elekteron, 

menghasilkan enzim dan pembawa molekul yang berfungsidalam biosentesa DNA 

(Dzen, 2003). 

5. Sitoplasma 

Sitoplasma terkandung dalam  membran plasma yang berisi campuran air dan 

protein.Beberapa bakteri banyak mengandung protein yakni sekitar 50% dari berat 

kering sel bakteri tersebut. Dalam ukuran mikro, sitoplasma terlihat berwarna dan 

kasar. Bentuk kasar tersebut merupakanbagian yang banyak tersusun dari 

ribosom. Ribosom dapat memproduksi protein baru untuk sel bakteri. Hingga 

20.000 ribosom dapat berada dalam satu sel. Banyak antibiotik saat ini (seperti 

eritromisin, tetrasiklin, streptomisin, kloramfenikol) menargetkan ribosom bakteri. 

Obat ini dapat membunuh bakteri dengan mengganggu sintesis (pembentukan) 

protein baru bakteri. 
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6. Flagella dan Pili 

Flagella dan pili merupakan alat gerak yang tersusun dari protein yang disebut 

flagelin. Pili adalah struktur tambahan yang melekat pada permukaan dinding sel 

tetapi lebih pendek dari flagella serta lebih halus yang terdiri dari protein yang 

disebut pilin (Dzen, 2003). 

7. Inti Sel 

Sel bakteri tidak mempunyai pembungkus inti yang sebenarnya. Di dalam inti 

terdapat kromosom sebagai pusat informasi genetik yang mengatur semua 

kegiatan dari bakteri, termasuk metabolisme maupun yang menentukan sifat 

resistensi terhadap suatu mikroba (Dzen, 2003). 

8. Mesosom 

Mesosom merupakan lipatan atau lekukan dari membran sitoplasma yang 

berperan aktif dalam pembelahan sel dan metabolisme (Dzen, 2003). 

2.2.4 Faktor Virulensi Staphylococcus Aureus 

 Staphylococcus aureus dapat menimbulkan penyakit melalui 

kemampuannya berkembang biak dan tersebar luas dalam jaringan dan melalui 

pembentukan berbagai zat ekstraseluler. Berbagai zat yang berperan sebagai 

faktor virulensi dapat berupa protein, termasuk enzimdan toksin, diantaranya 

(Jawetz et al., 2012). 

1. Katalase 

 Katalase adalah enzim yang berperan pada daya tahan bakteri terhadap 

proses fagositosis. Tes adanya aktivitas katalase menjadi pembeda genus 

staphyloccus dari strptococcus (Ryan et al., 1994; Brooks et al., 1995). 

2.  Koagulase 

 Enzim ini dapat menggumpalkan plasma oksalat atau plasma sitrat, karena 

adanya  faktor koagulase reaktif dalam serum yang bereaksi dengan enzim 

tersebut. Esterase yang  dihasi lkan dapat meningkatkan aktivitas penggumpalan, 

sehingga terbentuk deposit fibrin pada permukaan sel bakteri yang dapat 

menghambat fagositosis (Warsa, 1994). 

3.  Hemolisin 

 Hemolisin merupakan toksin yang dapat  membentuk suatu zona hemolisis 

di  sekitar  koloni bakteri. Hemolisin  pada S. aureus terdiri dari  alfa hemolisin, 

beta hemolisisn, dan delta hemolisisn. Alfa hemolisin adalah toksin yang 
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bertanggung jawab terhadap pem bentukan zona  hemolisis di sekitar  koloni S. 

aureus  pada medium agar darah. Toksin  ini  dapat  menyebabkan  nekrosis pada 

kulit  hewan  dan manusia. Beta hemolisin adalah toksin yang terutama dihasilkan 

Stafilokokus yang diisolasi dari hewan, yang menyebabkan lisis pada sel darah 

merah domba dan sapi. Sedangkan delta hemolisin adalah toksin yang dapat 

melisiskan sel darah merah manusia dan kelinci, tetapi efek lisisnya kurang 

terhadap sel darah merah domba (Warsa, 1994). 

4. .Leukosidin 

 Toksin ini dapat mematikan sel darah putih pada beberapa hewan. Tetapi 

perannya dalam patogenesis pada manusia tidak jelas, karena Staphylococcus 

aureus patogen tidak dapat mematikan sel-sel darah putih manusia dan dapat 

difagositosis (Jawetz et al., 2012) 

5.  Toksin eksfoliatif 

Toksin ini mempunyai aktivitas proteolitik dan dapat melarutkan matriks 

mukopolisakarida epidermis, sehingga menyebabkan pemisahan intraepithelial 

pada ikatan sel di stratum granulosum. Toksin eksfoliatif merupakan penyebab 

Staphylococcal  Scalded  Skin  Syndrome,  yang  ditandai dengan melepuhnya 

kulit (Warsa, 1994). 

 7.Toksin Sindrom Syok Toksik (TSST) 

 Sebagian besar galur S. aureus yang diisolasi dari penderita sindrom syok 

toksik menghasilkan eksotoksin pirogenik. Pada manusia, toksin ini menyebabkan 

demam, syok, ruam kulit, dan gangguan multisistem organ dalam tubuh (Jawetz et 

al., 2012). 

8.Enterotoksin 

 Enterotoksin adalah enzim yang tahan panas dan tahan terhadap suasana 

basadi dalam usus. Enzim ini merupakan penyebab utama dalam keracunan 

makanan, terutama pada makanan yang mengandung karbohidrat dan protein 

(Jawetz et al., 2012). 

9.Patogenitas 

 S.aureus patogen menghasilkan koagulase dan pigmen kuningbersifat 

hemolitik dan meragikan manitol. Gambaran infeksi lokal S.aureus adalah suatu 

infeksi folikel rambut, atau suatu abses biasanyasuatuinfeksi peradangan yang 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

15 
 

 

hebat, terlokalisir, sakit, yang mengalami pernanahan sentral dan yang sembuh 

dengan cepat bila nanah kemudian dikeluarkan (Jawetz et al., 2012). 

2.2.5 Patologi dan Patogenesis 

Bakteri Staphyloccus aureus dapat menyebabkan berbagai macam penyakit 

termasuk jerawat, bisul, dan beberapa kondisi patologi seperti pneumonia, 

osteomyelitis, meningitis dan arthritis. Furunkel atau abses setempat merupakan 

suatu contoh lesi yang disebabkan oleh  Staphyloccus. Bakteri ini dapat 

berkembang biak dalam folikel rambut dan menyebabkan terjadinya nekrosis 

jaringan setempat. Peradangan setempat merupakan sifat khas dari infeksi 

Staphyloccus. Dari fokus manapun bakteri ini dapat menyebar kebagian tubuh lain 

melalui aliran darah dan system limfatik (Jawetz.el.al,2007). 

2.2.6 Uji Kualitatif Staphylococcus aureus 

a. Pewarnaan Gram 

Metode pewarnaan gram adalah salah satu tekhnik perbedaan pewarnaan 

paling penting dalam mikrobiologi medis, karena dapat menyediakan, informasi 

bagus untuk pengobatan penyakit. Perbedaan reaksi bakteri terhadap perwarnaan 

gram adalah karena perbedaan struktural dinding sel yang mempengaruhi bertahan 

atau hilangnya kompleks kristal ungu-iodium. Bakteri gram-positif memiliki 

lapisan dinding peptidoglikan yang lebih tebal daripada bakteri gram –negatif. 

Sedangkan dinding sel bakteri gram-negatif dan bakteri gram-positif, kristal ungu 

dan yodium dapat langsung memasuki sel. Didalam sel kristal ungu dan iodium 

membentuk kompleks yang besar sehingga tidak dapat keluar dari lapisan 

peptidoglikan dinding sel bakteri gram-positif yang dicuci dengan alkohol. Maka 

sel bakteri gram positif mempertahankan warna dan kristal ungu. Pada sel gram 

negatif, pencucian dengan alkohol merusak lapisan peptodglikan yang tipis. 

Sehingga sel bakteri gram-negtaif tidak berwarna, sehingga diberi warna 

tandingan safranin yang menyebabkan sel tersebut berwarna merah muda. Reaksi 

gram paling baik dilakukan yang berumur tidak lebih dari 24 jam. Makin  pada sel 

bakteri gram positif kemampuannya akan cenderung berkurang untuk 

mempertahankan pewarna primer, sehingga hasil pewarnaannya busa nampak 

sebagian ungu dan sebagian merah (Tortora, 2001 ; Cappucino, 2005). 

 

b. Uji fermentasi manitol dan degradasi telurit 
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Pertumbuhan kebanyakan dihambat oleh kandungan telurit, litium klorida 

dan konsentrasi glisin yang tinggi pada Vogel-Johnson Agar. Staphylococcus 

dapat sedikit dihambat namun dapat dikompensasi dengan keberadaan manitol 

dan glisin. Manitol juga dapat menjadi asam oleh Staphylococcus yang paling 

patogen. Reaksi ini daapat dilihat dengan indikator merah fenol yang dapat 

berubah warna menjadi kuning. Staphylococcus patogen juga mereduksi telurit 

tellurium sehingga koloninya menjadi hitam (Merck, 2005). 

c. Uji katalase 

Uji katalase dilakukan untuk mengetahui adanya enzim katalase pada 

bakteri Staphylococcus aureus yaitu dengan cara meneteskan larutan H2O2 3% 

pada koloni bakteri diatas object glass. Uji positif ditandai dengan terjadinya 

gelembung udara (Gupte, 1990) 

2.3 Tinjaun umum Infeksi       

 Infeksi merupakan suatu keadaan masuknya mikroorganisme ke dalam 

tubuh. Begitu masuk ke dalam tubuh bakteri harus melekat atau menempel pada 

sel pejamu, biasanya sel epitel. Setelah menempati tempat infeksi primer, bakteri-

bakteri memperbanyak diri dan menyebar secara langsung ke aliran darah melalui 

jaringan atau system limfatik. Infeksi tersebut (bakteriemia) dapat bersifat 

sementara atau persisten. Bakterimia memungkinkan bakteri menyebar luas dalam 

tubuh dan mencapai jaringan yang cocok untuk multiplikasinya (Jawetz et al., 

2012). 

2.3.1 Terapi Pengobatan        

 Pengobatan menggunakan antibiotik merupakan obat yang paling banyak 

digunakan, terkait dengan banyaknya kejadian infeksi bakteri yang diderita 

olehbanyak orang (Juwono, 2004). Sejalan dengan itu antibiotik menjadi obat 

yang paling sering disalahgunakan atau digunakan secara irasional sehingga akan 

menimbulkan kegagalan terapi dan berbagai masalah 3 seperti: ketidak sembuhan 

penyakit, meningkatkan resiko efek samping obat, resistensi, supra infeksi, dan 

biaya (Sastramihardja, 2001).      

 Antibotik telah lama digunakan untuk mengobati penyakit menular dan 

akhir – akhir ini telah cenderung berlebihan dan tidak rasional untuk digunakan. 

Kecenderungan ini telah meningkatkan prevalensi antibiotik yang sebelumnya 
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sensitif dalam melawan bakteri. Pemilihan obat antibiotik secara rasional 

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

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

kateter urin), faktor predisposisi pasien (immune defiesiensi) dan Uji kepekaan 

(Jawetz et al., 2012).        

 Pengobatan terhadap infeksi S.aureus dilakukan melalui pemberian 

antibiotik, yang disertai dengan tindakan bedah, baik berupa pengeringan abses 

maupun nekrotomi. Pemberian antiseptik lokal sangat dibutuhkan untuk 

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

diperlukan pemberian antibiotik secara oral atau intravena, seperti penisilin, 

metisillin, sefalosporin, eritromisin, linkomisin, vankomisin dan rifampisin. 

Sebagian besar galur Stafilokokus sudah resisten terhadap berbagai antibiotik 

tersebut, sehingga perlu diberikan antibiotik berspektrum lebih luas seperti 

kloramfenikol amoksilin, dan tetrasiklin (Ryan  et al., 1994; Warsa, 1994; Jawetz 

et al.,1995).  

2.3.2 Tinjauan Tentang 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  ini,  yang 

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

sintesis dengan khasiat antibakteri (Tjay & Rahardja, 2007). 

 Ada beberapa efek samping antibiotik yaitu penggunaan antibiotik yang  

sembarangan  dan  tidak  tepat  dosis,  dapat  menggagalkan  terapi  pengobatan  

yang  sedang  dilakukan.  Selain  itu  dapat menimbulkan bahaya seperti :           

1. Resistensi, ialah tidak terganggunya sel mikroba oleh antibi antibiotic yang 

merupakan suatu mekanisme alami untuk bertahan hidup. Ini dapat terjadi apabila 

antibiotik diberikan atau digunakan dengan dosis yang terlalu rendah atau masa 

terapi yang tidak tepat.                   

2. Suprainfeksi, yaitu infeksi sekunder yang timbul ketika pengobatan terhadap 

infeksi primer sedang berlangsung dimana jenis dan infeksi  yang  timbul berbeda 

dengan infeksi primer (Tjay & Rahardja, 2007).    

 Suatu bakteri dikatakan resistensi terhadap antibiotik tertentu bila 
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pertumbuhan bakteri tersebut tidak bisa dihambat oleh antibiotik pada konsentrasi 

minimal yang dapat ditolerir oleh inang atau hospes. Bakteri yang mengalami 

resistensi pertumbuhannya tidak terganggu oleh antibiotik.     

2.3.3 Tinjaun Tentang Kloramfenikol             

 Kloramfenikol pertama kali dipisahkan pada tahun 1947 dari pembiakan 

Streptomyces Venezuelae. Agen ini disintesis pada tahun 1949, kemudian menjadi 

antibiotik penting pertama yang sepenuhnya disintesis dan diproduksi secara 

komersial. Kepentingan ini mulai memudar seiring dengan tersedianya antibiotik 

yang lebih aman dan efektif (Katzung, 2004).  

 Kloramfenikol merupakan antibiotika dengan spektrum luas yang efektif 

terhadap Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus 

viridans, Haemophilus, Neisseria, Bacillus spp, Listeria, Bartonella, Brucella, 

Chlamydia, Mycoplasma, Rickettsia, Treponema, dan kuman anaerob seperti 

Bacillus fragilitis (Setiabudy dkk, 1995; Katzung, 1998).  

 Mekanisme kerja kloramfenikol yaitu dengan daya kerja menghambat 

sintesis protein, melekat pada subunit 50S dari ribosom. Obat ini mengganggu 

pengikatan asam amino baru pada rantai peptide yang sedang dibentuk, sebagian 

besar karena kloramfenikol menghambat peptidil transferase.  

 Kloramfenikol umumnya bersifat bakteriostatik, dan pertumbuhan 

mikroorganisme segera berlangsung lagi, bila pemakaian obat dihentikan. 

Mikroorganisme yang resisten terhadap kloramfenikol menghasilkan enzim 

kloramfenikol asetil transferase, yang menghancurkan aktivitas obat (Jawetz et 

al., 1996).  Senyawa ini juga efektif untuk pengobatan infeksi berat yang 

disebabkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif (Siswandono dan 

Soekardjo, 1995). 

 

 

 

 

 

2.3.4 Rumus Bangun 
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Gambar 2.3 Struktur Kimia Kloramfenikol (Martindale p.239) 

2.4 Tinjauan Golongan Senyawa yang Memiliki Aktivitas Antibakteri 

1. Flavonoid 

Flavonoid merupakan salah satu kelas dari polifenol yang terdiri dari 

beberapa sub kelas seperti flavone, flavonol, flavanonol, flavanon, flavan dan 

anthocyanin. Anthosianin adalah flavonoid bermuatan yang biasanya berikatan 

dengan gula. Anthosianin bertanggung jawab atas sebagian besar adanya warna 

merah, biru dan ungu pada buah-buahan dan sayur-sayuran  (Rahmat, 2009). 

Senyawa yang dianalisis dari golongan flavonol terdiri atas myricetin quercetin, 

dan kaempferol, sedangkan dari golongan flavones terdiri atas apigenin dan 

luteolin. Pengidentifikasian dibatasi hanya pada kedua golongan ini karena kedua 

golongan senyawa ini merupakan komponen flavonoid yang mayoritas (secara 

kualitatif) terdapat pada sayuran (Rahmat,2009).   

Flavonoid merupakan senyawa pereduksi yang baik, menghambat banyak 

reaksi  oksidasi, baiks ecara enzim maupun non enzim. (Sjahid, 2008). Mekanisme 

kerja flavonoid berfungsi sebagai antibakteri dengan cara membentuk senyawa 

kompleks terhadap protein extraseluler yang mengganggu keutuhan membrane sel 

bakteri. Mekanisme kerjanya dengan cara mendenaturasi protein sel bakteri dan 

merusak membran sel tanpa dapat diperbaiki lagi (Juliantina 2008). Flavonoid 

yang terkandung dalam ekstrak termasuk golongan fenolik, dimana senyawa 

fenolik tersebut berinteraksi dengan protein membran sel yang menyebabkan 

presipitasi tersebut berinteraksi dengan protein membran sel (Manitto, 1992 ). 

Kerusakan pada membrane sel menyebabkan perubahan permeabilitas pada 

membran, sehingga mengakibatkan lisisnya sel jamur (Parwata et al,  2008).  

   

2. Alkaloid  
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Alkaloid merupakan suatu golongan senyawa organik yang terbanyak 

ditemukan di alam. Hampir seluruh alkaloid berasal dari berbagai  jenis  

tumbuhan.  Semua alkaloid mengandung atom nitrogen yang bersifat basa dan 

merupakan bagian dari cincin heterosiklik (Ahmad, 1986). Alkaloid memiliki efek 

antibakteri dan antidiare. Mekanisme  kerja dari alkaloid adalah dengan cara 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, sehingga 

lapisan dinding sel terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel (Ratih 

Mahanani S, 2012).  

3. Antrakinon  

 Golongan kinon terbesar terdiri atas antrakinon. Beberapa  antrakinon 

meru pakan zat warna penting dan yang lain merupakan percahar.  (Robinson, 

1995). Antrakinon merupakan senyawa kristal bertitik didih tinggi, larut  dalam 

pelarut organik biasa. Senyawa ini biasanya berwarna merah tetapi  yang lainnya 

berwarna kuning sampai coklat. Mereka larut dalam pelarut basa  dengan 

membentuk larutan violet merah. Banyak antrakinon yang terdapat  sebagai 

glikosidadengan bangun gula terikat dengan salah satu gugus  hidroksil fenolik 

(Robinson, 1995). Antrakinon memiliki efek antibakteri dengan mengubah 

morfologi sel dan merusak struktur luar bakteri. (Cowan, 1999) 

4.Terpenoid 

 Terpenoid, terdiri atas biflavonoid dan karotenoid. Senyawa-senyawa terpenoid 

adalah senyawa hidrokarbon isometrik yang juga terhadap pada lemak/minyak 

esensial (essential oils), yaitu sejenis lemak yang sangat penting bagi tubuh). 

Aktivitas biologi terpenoid yaitu sebagai antioksidan, tubuh, relaksasi otot dan 

menghilangkan kelelahan. Mekanisme terpenoid sebagai antibakteri adalah 

bereaksi dengan porin (protein transmembran) pada membran luar dinding sel 

bakteri, membentuk ikatan polimer yang kuat sehingga mengakibatkan rusaknya 

porin (Cowan, 1999). 

5. Polifenol          

Senyawa fenol dapat di definisikan secara kimiawi oleh adanya satu cincin 

aromatic yang membawa satu (fenol) atau lebih (polifenol) substitusi hydroksil, 

termasuk derifat fungsionalnya. Polifenol adalah kelompok zat kimia yang 

ditemukan pada tumbuhan. Zat ini memiliki tanda khas yakni memiliki banyak 
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gugus fenol dalam molekulnya. Polifenol memiliki spektrum luas dengan sifat 

kelarutan pada suatu pelarut yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan oleh gugus 

hidroksil pada senyawa tersebut yang dimiliki berbeda jumlah dan posisinya. 

Turunan polifenol sebagai antioksidan dapat menstabilkan radikal bebas dengan 

melengkapi kekurangan elektron yang dimiliki radikal bebas, dan menghambat 

terjadinya reaksi berantai dari pembentukan radikal bebas. Polifenol merupakan 

komponen yang bertanggung jawab terhadap aktivitas antioksidan dalam buah dan 

sayuran (Hattenschwiler dan Vitousek, 2000). Polifenol dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri dengan cara menghambat aktivitas enzim protease, 

menghambat enzim  pada  protein  transpor. 

6. Tannin          

Tanin merupakan komponen zat organik dengan BM mencapai 20.000 yang 

sangat kompleks dan terdiri dari senyawa fenolik larut air yang mengandung inti 

fenol dan mempunyai sifat dapat mengendapkan protein (Hausteen, 2005). Tanin 

merupakan salah satu senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman 

dan tergolong senyawa polifenol dengan karakteristik dapat membentuk senyawa 

kompleks dengan makro molekul lainnya. Tanin dibagi menjadi dua kelompok 

yaitu tanin yang mudah terhidrolisis dan tanin terkondensasi. Tanin yang mudah 

terhidrolisis merupakan polimer asam galat (gallic acid) atau ellagic acid yang 

berikatan ester dengan sebuah molekul gula, sedangkan tanin terkondensasi 

merupakan polimer senyawa flavonoid dengan ikatan karbon-karbon. Tanin  

mempunyai  aktivitas  antibakteri  terhadap  Escherichia  coli dan Staphylococcus 

aureus (Hayati dkk. 2010). Mekanisme kerja senyawa tanin sebagai antibakteri 

antara lain dengan cara berikatan dengan protein, merusak membran sel bakteri 

dan menghambat pengeluaran enzim (Cowan, 1999). Dengan terhambat salah satu 

enzim yang berperan dalam metabolisme bakteri dapat mengakibatkan 

penumpukan bahan-bahan metabolit yang bersifat toksik pada bakteri (Dzen, 

2003).  

 

 

 

7. Triterpenoid 
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 Triterpenoid adalah senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari enam 

satuan isoprena dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C-30 asiklik, 

yaitu skualena, senyawa ini tidak berwarna, berbentuk kristal, bertitik leleh tinggi 

dan bersifat optis aktif Senyawa triterpenoid dapat dibagi menjadi empat 

golongan,yaitu: triterpen sebenarnya, saponin, steroid, dan glikosida 

jantung(Harborne,1987). 

 Mekanisme triterpenoid sebagai antibakteri adalah bereaksi dengan porin 

(protein transmembran) pada membran luar dinding sel bakteri, membentuk ikatan 

polimer yang kuat sehingga mengakibatkan rusaknya porin. Rusaknya porin yang 

merupakan pintu keluar masuknya senyawa akan mengurangi permeabilitas 

membrane sel bakteri yang akan mengakibatkan sel bakteri akan kekurangan 

nutrisi, sehingga pertumbuhan bakteri terhambat atau mati (Rachmawati,2009). 

2.5 Tinjaun Ekstraksi 

 Ekstraksi adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh kandungan 

senyawa kimia dari jaringan tumbuhan maupun hewan. Ekstrak adalah sediaan 

kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati atau hewani 

menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung, ekstrak 

kering harus mudah digerus menjadi serbuk. Cairan penyari yang digunakan air, 

etanol dan campuran air etanol (Depkes RI, 1979). Berikut merupakan  pembagian  

ekstraksi dengan menggunakan pelarut menurut Ditjen POM (2000), beberapa 

metode ekstraksi: 

• Cara Dingin :  

 a. Maserasi  

 Penyarian zat aktif yang dilakukan dengan cara merendam serbuk 

simplisia dalam cairan penyari yang sesuai selama tiga hari pada 

temperatur kamar terlindung dari cahaya, cairan penyari akan masuk ke 

dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan 

konsentrasi antara larutan didalam sel dengan diluar sel. Larutan yang 

konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan penyari 

dengan konsentrasi rendah (proses difusi). Peristiwa tersebut berulang 

sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di 

dalam sel. Selama proses maserasi dilakukan pengadukan dan penggantian 
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cairan penyari setiap hari. Endapan yang diperoleh dipisahkan dn filtrarnya 

di pekatkan.  

 b.  Perkolasi      

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna (exchaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada 

temperatur ruangan. Proses terdiri dari tahapan pengembahan bahan, tahap 

maserasi antara, tahap perkolasi sebenarmya (penetesan/penampungan 

ekstrak), terus-menerus sampai diperoleh ekstrak (perkolat) yang 

jumlahnya 1-5kali bertahan (Depkes RI,  2002). 

• Cara Panas :  

 a.  Refluks 

 Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan 

dengan adanya pendingin balik. 

  b. Soxhlet  

 Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang 

 umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu 

 dengan jumlah pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik. 

 c. Destilasi Uap Air 

Penyarian minyak menguap dengan cara simplisia dan air ditempatkan 

dalam labu berbeda. Air dipanaskan dan akan menguap, uap air akan 

masuk ke dalam labu sampel sambil mengekstraksi minyak menguap yang 

terdapat dalam simplisia uap air dan minyak menguap yang telah 

terekstrasi menuju kondensor dan akan terkondensasi lalu akan melewati 

pipa alonga, campuran air dan minyak menguap akan masuk ke dalam 

corong pisah, dan akan memisah antara air dan minyak atsiri. 

d.  Digesti 

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu secara umum 

dilakukan pada temperatur 40-50ºC. 

 

e.  Infus 
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Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air 

(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 

96-98ºC) selama waktu tertentu (15-20 menit). 

f. Dekok 

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama dan temperatur sampai 

titik didih air. 

 Hasil dari ekstraksi disebut ekstrak, yaitu kumpulan senyawa-senyawa dari 

berbagai golongan terlarut didalam pelarut yang sesuai, termasuk senyawa-

senyawa aktif maupun tidak aktif (Ma’mun, 2006). 

2.6 Tinjaun Tentang Maserasi 

 Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengadukan pada temperatur ruangan (Depkes RI, 2000). 

Maserasi merupakan salah satu metode ekstraksi yang paling sederhana karena 

bisa dilakukan dengan merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. 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, isinya dikocok berulang-

ulang, kemudian disaring. Proses ini dilakukan pada temperatur 15-20
o 

C selama 

tiga hari (Ansel, 2005). Keuntungan dari maserasi adalah lebih praktis, pelarut 

yang digunakan lebih sedikit dibandingkan perkolasi dan tidak memerlukan 

pemanasan, sedangkan kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan lebih  lama 

Filtrat  yang diperoleh  dari  proses  tersebut diuapkan dengan alat  penguap  putar  

vakum  (rotary  evaporator)  hingga  menghasilkan  ekstrak pekat (Harbone, 1996; 

Kristanti, 2008). 

Prinsip maserasi adalah ekstraksi zat aktif yang dilakukan dengan cara 

merendam serbuk dalam pelarut yang sesuai selama beberapa hari pada 

temperatur kamar terlindung dari cahaya, pelaut akan masuk kedalam sel tanaman 

melewati dididing sel. Isi sel akan larut karena adanya perbedaan konsentrasi 

antara larutan didala sel dengan diluar sel. Larutan yang konentrasinya tinggi akan 

terdesak keluar dan diganti oleh pelarut dengan konsentrasi rendah (proses difusi). 
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Peristiwa tersebut akan berulang sampai terjadi keseimbangan antara larutan 

didalam sel dan larutan diluar sel (Ansel, 1989). 

a. 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). 

b. Maserasi Sonikasi (Ekstraksi Ultrasonik) 

 Getaran ultrasonik (> 20.000 Hz) memberikan efek pada proses ekstrak dengan 

prinsip meningkatkan permiabilitas 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). Adapun keuntungan menggunakan metode 

ekstraksi maserasi yaitu, prosedur dan peralatan yang digunakan sederhana, 

metode maserasi tidak dipanaskan sehingga bahan alam tidak terurai.Ekstraksi 

dingin memungkinkan banyak senyawa terekstraksi, meskipun beberapa senyawa 

memiliki kelarutan terbatas dalam pelarut ekstraksi pada suhu kamar (Istiqomah, 

2013).  

 Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode maserasi bertingkat. 

Maserasi bertingkat ditujukan untuk memisahkan senyawa-senyawa yang 

mempunyai kepolaran yang berbeda, yaitu untuk memisahkan senyawa yang non 

polar dan senyawa yang polar. Maserasi ini menggunakan pelarut yang berbeda 

kepolarannya, sehingga diharapkan senyawa kimia yang ada dalam tanaman 

tertarik sempurna dalam masing-masing sifat pelarutnya, dimana senyawa polar 

larut dalam pelarut polar, senyawa semi polar larut dalam pelarut semi polar dan 

senyawa non polar larut dalam pelarut non polar. Pelarut yang digunakan yaitu 

heksan sebagai pelarut non polar, etil asetat sebagai pelarut semi polar, dan etanol 

sebagai pelarut polar (Ahmed, 2013). Dalam proses ekstraksi ini, pemilihan 

pelarut sangat penting agar bahan berkhasiat yang akan ditarik dapat tersari 

sempurna (Ma’mun et al, 2006). 
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2.7 Fraksinasi 

 Fraksinasi merupakan prosedur pemisahan yang bertujuan memisahkan 

golongan utama kandungan yang satu dari kandungan yang lain. Senyawa yang 

bersifat polar akan masuk ke pelarut polar dan senyawa non polar akan masuk ke 

pelarut non polar (Depkes RI, 2000).  

2.8 Tinjauan Tentang Uji Kepekaan Aktivitas Antimikroba Secara in Vitro 

 Aktivitas antibakteri dapat diukur dengan cara In vitro untuk menentukan 

potensi zat antibakteri dalam larutan, konsentrasi dalam cairan tubuh dan jaringan 

dan kepekaan mikroorganisme terhadap obat pada konsentrasi tertentu. Beberapa 

faktor dapat mempengaruhi aktivitas dari  antibakteri secara In vitro, hal ini harus 

diperhatikan karena dapat mempengaruhi hasil-hasil tes antara lain seperti halnya 

pada pH lingkungan, komponen-komponen pembenihan, stabilitas obat, besarnya 

inokulum, pada masa pengeraman, dan pada aktivitas mikroorganisme (Jawetz et 

al, 2005).  

Penentuan kepekaan bakteri patogen terhadap antimikroba dapat dilakukan 

dengan salah satu dari dua metode pokok yakni dilusi atau difusi. Penting sekali 

untuk menggunakan metode standar untuk mengendalikan semua faktor yang 

mempengaruhi aktivitas antimikroba (Jawetz et al., 2005). 

2.8.1 Metode Difusi Cakram Kertas 

 Metode difusi cakram atau metode cakram kertas merupakan metode yang 

paling sering digunakan dalam pengujian antimikroba dikarenakan metode ini 

mudah dilakukan, praktis, cukup teliti dan seringkali sesuai dengan fasilitas yang 

ada di laboratorium. Metode ini dipengaruhi oleh beberapa faktor fisik dan kimia, 

selain faktor antara obat dan organisme (misalnya sifat medium dan kemampuan 

difusi, ukuran molekular dan stabilitas obat). Meskipun demikian, standarisasi 

faktor-faktor tersebut memungkinkan melakukan uji kepekaan dengan baik 

(Jawetz et al, 2001) 

Metode ini dilakukan dengan membasahi kertas cakram (dijenuhkan) 

dengan larutan dari bahan yang akan diuji pada lempeng agar yang telah 

dibiakkan bakteri sebelumnya. Cakram ini kemudian diinkubasi dalam suhu 37
o
C 

selama 18-24 jam. Selanjutnya diamati adalah area jernih di sekitar cakram kertas 

yang menunjukkan bahwa tidak adanya pertumbuhan bakteri pada cakram kertas 
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tersebut (Dzen et al, 2003). Ada 2 cara untuk mengevaluasi hasil uji kepekaan 

tersebut, yaitu : 

a. Cara Kirby Bauer : Dengan cara membandingkan radius zona hambatan       yang terjadi antara bakteri kontrol yang sudah   

diketahui kepekaannya terhadap obat tersebutdengan isolate    

bakteri yang diuji 

b. Cara Joan-Stokes : Dengan cara membandingkan radius zona hambatan  yang 

terjadi antara bakteri kontrol dan bakteri uji dilakukan 

bersama-sama dalam satu piring agar (Dzen dkk, 2003). 

2.8.2 Metode Dilusi Agar 

  Metode ini menggunakan antimikroba dengan kadar yang menurun secara 

bertahap, baik dengan media cair atau padat. Kemudian media diinokulasi bakteri 

uji dan dieramkan. Tahap akhir yang dilakukan adalah antimikroba dilarutkan 

dengan kadar yang menghambat atau mematikan. Uji kepekaan cara dilusi agar 

memakan waktu dan penggunaanya dibatasi pada keadaan tertentu saja. Uji 

kepekaan cara dilusi cair dengan menggunakan tabung reaksi, tidak praktis dan 

jarang dipakai, namun kini ada cara yang lebih sederhana dan banyak dipakai, 

yakni menggunakan microdilution plate. Keuntungan uji mikrodilusi cair adalah 8 

bahwa uji ini memberi hasi kuantitatif yang menunjukkan jumlah antimikroba 

yang dibutuhkan untuk mematikan bakteri (Jawetz et al., 2005). 

2.8.3 Metode Dilusi Tabung 

 Pengujian aktivitas bahan antimikroba secara in vitro dapat dilakukan melalui  

dua cara. Cara pertama yaitu metode dilusi, cara ini digunakan untuk menentukan 

kadar hambat minimum dan kadar bunuh minimum dari bahan antimikroba. 

Prinsip dari metode dilusi menggunakan satu seri tabung reaksi yang diisi medium 

cair dan sejumlah tertentu sel mikroba yang diuji. Selanjutnya masing-masing 

tabung diisi dengan bahan antimikroba yang telah diencerkan secara serial, 

kemudian seri tabung diinkubasi pada suhu 37ºC selama 18-24 jam dan diamati 

terjadinya kekeruhan konsentrasi terendah bahan antimikroba pada tabung yang 

ditunjukkan dengan hasil biakan yang mulai tampak jernih (tidak ada 

pertumbuhan jamur merupakan konsentrasi hambat minimum). Biakan dari semua 

tabung yang jernih ditumbuhkan pada medium agar padat, diinkubasi selama 24 

jam, dan diamati ada tidaknya koloni jamur yang tumbuh. Konsentrasi terendah 
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obat pada biakan pada medium padat yang ditunjukan dengan tidak adanya 

pertumbuhan jamur adalah merupakan konsentrasi bunuh minimum bahan 

antimikroba terhadap jamur uji (Tortora et al. 2001). 

2.8.4 Metode Bioautografi 

 Bioautografi adalah suatu metode pendeteksian untuk menemukan suatu 

senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas 

antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Metode tersebut di dasarkan pada 

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

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

antibiotik yang dapat dianalisis dengan KLT atau kromatografi kertas. Pada 

umumnya, efek biologi senyawa yang dapat dikatakan menghambat pertumbuhan  

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

1983).  

 Ciri khas dari prosedur bioautografi adalah didasarkan atas teknik difusi agar, 

dimana senyawa antimikrobanya dipindahkan dari lapisan klt ke medium agar 

yang telah diinokulasikan dengan merata bakteri uji yang peka. Dari hasil 

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

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

ditampakkan oleh aktivitas senyawa aktif yang terdapat di dalam bahan yang di 

periksa terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji (Betina, 1972). 

2.9 Tinjauan Tentang Pelarut        

 Pelarut atau cairan penyari yang akan digunakan untuk ekstraksi adalah  

pelarut  yang  baik (optimal) untuk senyawa berkhasiat yang diinginkan, sehingga 

senyawa  tersebut  dapat  dipisahkan  antara  bahan  dan  kandungan lain yang  

tidak diinginkan (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2000). Pemilihan 

pelarut merupakan faktor yang menentukan dalam ekstraksi. Pelarut yang 

digunakan dalam ekstraksi harus dapat menarik komponen aktif dari campuran. 

Syarat pelarut yang digunakan untuk mengekstraksi suatu simplisia (Guenther, 

1987) sebagai berikut : 

1) harus dapat melarutkan semua zat dengan cepat dan sempurna, dan sedikit 

mungkin melarutkan bahan seperti lilin, pigmen, serta pelarut harus 

bersifat selektif. 
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2) Harus mempunyai titik didih yang cukup rendah, agar pelarut mudah 

diuapkan tanpa menggunakan suhu tinggi. 

3) Pelarut harus bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan komponen 

minyak bunga 

2.9.1 Etanol   

 

 

 

  

 

Gambar 2.4 Rumus struktur etanol 

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

mengandung oksigen yang paling eksotik karena kombinasi sifat-sifat uniknya 

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

bahan bakar, bahan depressant dan khususnya karena kemampuannya sebagai 

bahan kimia intermediet untuk menghasilkan bahan kimia yang lain.Etanol 

merupakan nama IUPAC dari bahan kimia ini. Selain itu, nama etil alkohol juga 

lazim digunakan. (Kirk, 1951). Etanol merupakan pelarut yang paling aman dan 

tidak beracun. Etanol mempunyai polaritas yang tinggi, sehingga dapat 

mengekstrak lebih banyak senyawa-senyawa kimia dalam simplisia. Dampak 

negatif dari Etanol adalah dapat menyebabkan keracunan, melantur, berbicara, 

goyah saat berjalan, terganggunya persepsi sensorik dan tidak kemampuan untuk 

bereaksi. Pada konsentrasi yang sangat tinggi, etanol dapat menghasilkan anastesi 

umum (Shakhashiri, 2009).  

2.10 Tinjauan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

 Kromatografi Lapis Tipis ialah metode pemisahan fisikokimia. Lapisan 

pemisah terdiri atas bahan berbutir-butir (fase diam), ditempatkan pada 

penyanggaberupa 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 
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kapiler (pengembangan), selanjutnya senyawa yang tidak berwarna harus 

ditampakkan (Stahl, 1985). 

Pendeteksian bercak hasil pemisahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. 

Untuk 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 (254 nm) 

atau gelombang panjang (365 nm), 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 (Gritter, et al., 1991; Stahl, 1985). 

1. Fase Diam 

Penyerap yang umumnya adalah silika gel, aluminium oksida,  kieselgur, 

selulosa dan turunannya, 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 efisiensi dan 

resolusinya. (Stahl, 1985). 

2. Fase Gerak 

Fase gerak ialah medium angkut dan terdiri atas satu atau beberapa pelarut. 

Bergerak dalam fase diam, yaitu suatu lapisan berpori, karena adanya 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 berbagai volume sedemikian rupa sehingga volume  

total 100. Contoh pelarut yang sering digunakan untuk kromatografi lapis tipis 

adalah n-heksana, heptana, sikloheksana, benzene, kloroform, eter, etil asetat, 

aseton, etanol, methanol, dan air (Stahl, 1985). 

 Fase gerak pada KLT yang paling sederhana ialah campuran 2 pelarut 

organik karena daya elusi campuran kedua pelarut ini dapat mudah diatur 

sedemikian rupa sehingga pemisahan dapat terjasi secara optimal. Berikut adalah 

beberapa petunjuk dalam memilih dan mengoptimasi fase gerak : 
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1) Fase gerak harus mempunyai kemurnian yang sangat tinggi karena KLT 

merupakan teknik yang sensitif. 

2) Daya eluasi fase gerak harus diatur sedemikian rupa sehingga harga Rf 

terletak antara 0,2-0,8 untuk memaksimalkan pemisahan. 

3) Untuk pemisahan dengan menggunakan fase diam polar seperti silika grl, 

polaritas fase gerak akan menentukan kecepatan migrasi solut yang berarti 

juga menentukan nilai Rf. Penambahan pelarut yang bersifat sedikit polar 

seperti dietil eter ke dalam pelarut non polar seperti metil benzen akan 

meningkatkan harga Rf secara signifikan. 

4) Solut-solut ionik dan solut-solut polar lebih baik digunakan campuran pelarut 

sebagai fase geraknya seperti campuran air dan metanol dengan perbandingan 

tertentu. Penambahan asam etanoat atau amonia masing-masing akan 

meningkatkan solut-solut yang bersifat asam dan basa (Gandjar dan Rohman, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


