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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Tentang Tanaman Jarak Merah (Jatropha gossypifolia) 

Jarak merah (Jatropha gossypifolia) merupakan family Euphorbiaceae 

dikenal diseluruh dunia sebagai “bellyache bush” atau “black physicnut”. yang 

banyak tumbuh di kebun daerah tropis seperti Indonesia, dan kini mulai 

dibudidayakan di negara-negara tropis di seluruh dunia. Jatropha gossypifolia 

sudah sering digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati berbagai macam 

penyakit oleh masyarakat Indonesia, baik itu bagian akar, batang, kulit batang, 

daun, biji dan buah tanaman tersebut. Tanaman ini berasal dari kata Yunani 

“jatros”, yang berarti “dokter” dan “trophe, yang berarti “makanan”, yang 

berhubungan dengan penggunaan obat (Silva, 2014). 

2.1.1. Klasifikasi 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

SuperDivisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil) 

Sub Kelas : Rosidae 

Ordo  : Euphorbiales 

Famili  : Euphorbiaceae  

Genus  : Jatropha 

Spesies : Jatropha gossypifolia L. 

 

 

Gambar 2.1 Tanaman Jatropha gossypifolia (Silva, 2014) 

http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Euphorbiaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Euphorbiaceae
http://www.plantamor.com/index.php?plantsearch=Jatropha
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2.1.2. Nama Daerah 

Di Indonesia, Jatropha gossypifolia memiliki nama jarak kosta merah, jarak 

ulung, kaleke bacu. Sedangkan di Malaysia tanaman ini lebih kenal dengan nama 

jarak beremah, jarak hitam, jarak keling, dan jarak merah (Quattrocchi, 2012). 

kalejharat (Madura), jarak cina (Jawa), dan jarak ulung (Sumatera) Jarak 

merah juga mempunyai nama tersendiri di setiap negara. Contohnya: Bellyache 

bush, Black physicnut (Australia), Erva-purgante (Portugis), Piñón negro 

(Spanyol), Pinhão-roxo (Portugis), Cotton-leaf physicnut (Inggris), dan Jangali 

yerend (India). 

2.1.3. Morfologi 

Jarak merah adalah tanaman semak yang memiliki akar dangkal. Penelitian 

sebelumnya menunjukkan bahwa tanaman ini dapat hidup lebih dari 10 tahun, 

Perdu tahunan ini, tumbuh tegak, tinggi 1-2 m, berambut kelenjar yang 

kebanyakan berbentuk bintang yang bercabang, dan getahnya bersabun. Batang 

berkayu, bulat, berwarna cokelat, dan banyak bercabang. Daun tunggal dan 

bertangkai panjang; helaian daun bulat telur sungsang sampai bulat, berbagi 3-5, 

taju runcing, panjang 7-22 cm, lebar 6-20 cm; serta daun muda berwarna 

keunguan dan daun tua berwarna ungu kecoklatan. Bunga majemuk bentuk malai, 

bertangkai, berbentuk corong, kecil, berwarna keunguan, dan keluar dari ujung 

batang. Dalam satu pohon terdapat bunga jantan dan bunga betina. Buah 

berkendaga tiga, bulat telur, sedikit berlekuk tiga dengan 6 alur memanjang, 

berwarna hijau, dan bila masak menjadi berwarna hitam. Biji berbentuk bulat dan 

berwarna coklat kehitaman. Jatropha gossypifolia berasal dari Amerika Selatan. 

Bunga kecil, berwarna merah. Buah berbentuk kapsul, dengan panjang sekitar 1,3 

cm (Randall et al, 2009). 

Daun Jarak merah memiliki 3-5 lobus dengan ukuran 4,5-9 cm hingga 5-13 

cm. Batas daun bergerigi sangat halus dan bertepi. Daun tumbuh pada panjang 

batang 2-7 cm, yang ditutupi bulu halus. Warna daun tergantung pada biotipe dan 

usia daun, berkisar dari hijau hingga merah tua, merah atau ungu. Tanaman ini 

menggugurkan sebagian besar daunnya pada musim kemarau, meskipun tanaman 

ini hidup di daerah lembab seperti disepanjang sungai ataupun bendungan. Daun 

yang tersisa biasanya adalah daun muda dan ditemukan pada pucuk batang. 
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Pertumbuhan sering dimulai pada bulan September atau Oktober saat suhu 

meningkat. Daun kecil dapat diproduksi bahkan tanpa adanya curah hujan. Pada 

umumnya jenis ini tumbuh liar di tepi jalan, lapangan rumput atau semak belukar, 

dan pada tempat-tempat terbuka yang terkena sinar matahari di dataran rendah. 

Tumbuhan ini ditanam di tempat-tempat kering, tepi jalan, dan lain-lain (Zuhud, 

2013). 

2.1.4. Habitat dan Distribusi Geografis 

Tanaman Jatropha gossypifolia sering digunakan sebagai obat tradisional 

untuk menyembuhkan penyakit pada berbagai macam negara, di antaranya seperti 

Brazil, India, dan Amerika. Tanaman ini lebih sering disebut dengan nama 

Bellyache bush. Tanaman tersebut tersebar luas di negara-negara yang beriklim 

tropis seperti Amerika. Tanaman Jatropha gossypifolia  terkadangditanam sebagai 

tanaman hias. Tanaman ini telah didistribusikan dan menjadi naturalisasi di 

berbagai bidang utara Queensland (Australia). Penyebarannya terjadi sepanjang 

dataran Queensland. Tanaman ini biasanya tumbuh di sepanjang sungai dan 

pinggir jalan, dan dari celah-celah batu di sekitar Queensland (Randall et al., 

2009). 

Di Indonesia, Jatropha gossypifolia dikenal sebagai jarak merah atau jarak 

cina. Tanaman Jatropha gossypifolia umumnya dijumpai tumbuh liar di tepi jalan, 

lapangan rumput atau di semak, pada tempat-tempat terbuka yang terkena sinar 

matahari di dataran rendah (Randall et al., 2009). 

Tanaman Jatropha gossypifolia mampu beradaptasi pada iklim kering 

ataupun pada daerah yang lembab. Habitat utama Jatropha gossypifolia adalah di 

sekitar anak sungai atau tepian sungai serta pada dataran yang mengandung 

banyak air. Namun tanaman ini juga sangat mudah ditemukan di kawasan hutan 

dan padang rumput (Randall et al., 2009). 

2.1.5. Manfaat buah dan Aktivitas Biologi J.  gossypifolia 

Pada penelitian lain Jarak merah menunjukkan adanya aktivitas 

antiinflamasi. Banyak manfaat penting yang dapat digunakan dari tanaman 

Jatropha gossypifolia yang berhubungan dengan antiinflamasi. Ektraksi daun 

jarak merah dengan metanol dibuktikan memiliki aktivitas antiinflamasi yang 

sangat penting untuk inflamasi kronik dan sistemik akut (Bhaga et al, 2011) 
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Penelitian lain dari ekstrak seluruh tanaman Jatropha gossypifolia terbukti 

memiliki senyawa diterpen yang memiliki banyak manfaat, seperti aktivitas 

terhadap antitumor, cytotoxic, dan sebagai antibakteri (Devappa et al, 2010) 

Buah J. gossypifolia tidak hanya dimanfaatkan di Indonesia, akan tetapi 

juga dimanfaatkan pada beberapa negara lain, seperti di India dan di Nigeria 

(Bharathy et al., 2012). Pada umumnya digunakan dalam bentuk ramuan, seperti 

dalam bentuk infusa, dekok, maserasi, dan ada pula dalam bentuk serbuk dengan 

rute pemberian per oral atau pun topikal (Dhale et al., 2010) 

Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa ekstrak etanol dari daun 

dan akar tanaman memiliki aktivitas antimikroba lebih kuat terhadap bakteri gram 

positif. Demikian pula respon positif (Seth et al, 2010) juga diamati untuk ekstrak 

etanol dan air dari tanaman J. gossypifolia. Dapat disimpulkan bahwa ekstrak dari 

bagian tanaman yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya 

aktivitas antibakteri yang signifikan terhadap bakteri patogen. Jadi J. gossypifolia 

dapat digunakan dalam pengobatan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri 

patogen. Selanjutnya in vivo studi diperlukan untuk menguatkan temuan (Sharma 

et al, 2013). 

2.1.6. Kandungan Senyawa Jarak Merah 

Jarak Merah adalah tanaman yang telah terdaftar sebagai salah satu 

tanaman yang memiliki banyak khasiat untuk berbagai macam penyakit, ini 

ternyata dikarenakan oleh banyaknya senyawa kimia yang terkandung pada 

bagian-bagian tanaman. Berbagai macam senyawa kimia telah diidentifikasi 

terdapat pada bagian-bagian tanaman ini. Secara umum senyawa kimia yang 

terkandung diantaranya adalah asam lemak, gula, alkaloid, asam amino, steroid, 

flavonoid, lignans, protein, saponin, tannin, dan terpenoid. 

 Menurut penelitian dari Nwokocha et al, 2011 melaporkan bahwa buah J. 

gossypifolia memiliki kandungan senyawa metabolit sekunder sebagai berikut, 

alkaloid sebanyak 2,36 %, tannin 3,52 %, flavonoid 2,26 %, saponin 2,37 %, dan 

fenol 0,18%. Sampai sekarang masih belum pasti komponen senyawa utama yang 

terkandung pada tanaman J. gossypifolia. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Falodun et al, 2011, terdapat senyawa 

alkaloid, saponin, tannin, dan steroid. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh 
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Panda et al, 2009, terdapat tiga flavonoid yang terkandung pada daun Jatropha 

gossypifolia yaitu vitexn, isovitexin dan apigenin. Pada kulit batang ditemukan 

kandungan senyawa kimia alkaloid ”jatrophine” dan sebuah lignan “jatrodien”. 

Sedangkan pada getah Jatropha gossypifolia mengandung dua siklik octapeptida 

dan bagian atas tanaman mengandung lignin baru yaitu gossypilin. 

Hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan bahwa tanaman jarak 

merah (J. gossypifolia) mengandung komponen – komponen senyawa kimia 

seperti yang tertera pada Tabel 2.1 berikut ini : 

Tabel 2.1. Senyawa yang terkandung pada Buah Jatropha gossypifolia (Silva  

       et al, 2014) 

No. Golongan 

Senyawa 

Nama Senyawa Aktivitas Biologis 

1 Komponen 

asam lemak 
 Oleic acid 

 Palmitic acid 

 Palmitoleic acid 

 Ricinoleic acid 

 Stearic acid 

 Vernolic acid 

 

2 Alkaloid   Arylnaphthalene 

lignan 

 

3 Diterpen   Jatrophan  Antileukimia / 

antikanker dengan 

pelarut petrol eter  

 

2.2. Tinjauan Umum Escherichia coli 

Escherichia coli adalah bakteri gram negatif, fermentatif, berbentuk batang 

atau tongkat yang mudah berkembang dalam media bakteriologik sederhana, 

bentuk koloninya berwarna merah besar, panjangnya 1-2 µm. Escherichia coli 

telah dipakai secara ekstensif sebagai organisme  untuk beberapa studi ,seperti 

studi fisiologi bakteri, metabolisme, regulasi genetik, transduksi sinyal, struktur 

dan fungsi dinding sel. Sebagian besar  bakteri ini non -patogenik serta aman 

dalam saluran usus manusia dan hewan.  Sedangkan patogenik strain Escherichia 

coli secara umum menyebabkan berbagai penyakit diantaranya gastroenteritis, 

disentri, Hemolitik Uremia Sindrom (HUS), Infeksi Saluran Kencing (UTI), 

keracunan darah, pneumonia, serta meningitis  (Bhunia, 2008).  
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Ada dua golongan Escherichia coli yang menjadi penyebab penyakit pada 

manusia,yaitu golongan Enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) dan golongan 

Enteroinvasive Escherichia coli (EIEC). Golongan Enterotoxigenic Escherichia 

coli (ETEC) secara umum merupakan bakteri penyebab travelers diare dan diare 

pada bayi di beberapa Negara berkembang. Golongan ini dapat memproduksi 

sebuah eksotoksin yang sifatnya labil terhadap panas thermolabil (LT) dan sifat 

stabil terhadap panas thermostabil (ST) (Brooks et al., 2001). 

 

Gambar 2.2 Morfologi E. coli (Sumber : Kunkel 2009) 

 

2.2.1. Taksonomi 

Domain  : Bacteria 

Divisi   : Protophyta 

Kingdom : Proteobacteria 

Kelas   : Gamma Proteobacteria 

Ordo   : Enterobacteriales 

Famili  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Escherichia 

Spesies  : Escherichia coli (Kleyn, 2001). 

2.2.2. Morfologi dan Identifikasi  

(1) Ciri-ciri Organisme 

Escherichia coli  umumnya tumbuh berpasangan maupun kelompok, dengan 

ukuran 0,4-0,7 x 1,0-3,0 μm. (Carter ; Wise, 2004). Escherichia coli merupakan 

flora normal usus dan menghasilkan kolisin yang dapat melindungi saluran 

pencernaan dari bakteri patogenik. Bakteri ini akan menjadi patogen bila pindah 

dari habitatnya yang normal kebagian lain dalam inang  (Ruth, 2009). 
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Bentuk Escherichia coli bervariasi mulai dari bentuk kokus, sampai 

berbentuk filamen panjang. Beberapa strain mukoid menghasilkan polimer 

ekstraseluler yang secara umum di kenal sebagai antigen K dan asam polisakarida 

yang tersusun oleh solanic acid yang di kenal dengan antigen M. Bakteri ini 

menghasilkan berbagai jenis fimbriae yang penting selama penetrasi ke sel inang, 

dengan struktur dan antigen fimbriae yang berbeda pada setiap strain Escherichia 

coli (Scheutz and Strockbine, 2005). 

 Struktur Antigen Escherichia coli memiliki antigen O tersusun dari komplek 

polisakarida-phospolipid dengan fraksi protein yang tahan terhadap pemanasan, 

sehingga antigen O dikenal sebagai antigen permukaan yang tahan panas (heat-

stable). Antigen K merupakan antigen kapsul atau amplop. Antigen K terletak di 

atas antigen O dan mencegah antigen O kontak dengan antibodi O. tersusun dari 

lipopolisakarida Antigen fimbria terletak pada fimbria (pili), yang merupakan 

penonjolan pada dinding sel dan tersusun dari protein. Antigen H merupakan 

antigen flagela, protein dan tidak tahan panas (Gross,1997).Antigen yang 

digunakan untuk menentukan serotipe adalah Somatik atau antigen O. Dituliskan 

menggunakan numeral Arabik; sebagai contoh, O33 (Carter, 2004). Antigen O 

merupakan bagian terluar dinding sel lipopolisakarida dan terdiri unit berulang 

lipopolisakarida. Beberapa polisakarida spesifik O mengandung gula unik. 

Antigen O tahan terhadap panas dan alkohol dan biasanya dideteksi dengan cara 

aglutinasi bakteri. Antibodi terhadap antigen O adalah IgM. Sedangkan tiap jenis 

enterobacteriaceae digabungkan dengan kelompok khusus O sehingga tiap 

organisme tunggal dapat membawa beberapa antigen O yang sama dengan E. coli. 

E. coli dapat bereaksi silang dengan beberapa spesies providencia, klebsiella, dan 

salmonella. Biasanya antigen O berhubungan dengan penyakit khusus pada 

manusia, misalnya tipe spesifik O dari E. coli ditemukan pada diare dan infeksi 

saluran kemih. (Carter, 2004) 

 Antigen K (permukaan atau amplop). Ada lebih dari 80 Antigen K yang 

berbeda-beda. Dituliskan menggunakan numeral Arabik; contoh, K4. Antigen K 

merupakan bagian luar dari antigen O pada beberapa, tetapi tidak pada semua 

enterobacteriaceae. Beberapa antigen K adalah polisakarida, termasuk antigen K 

dari E. coli dan yang lainnya protein. Antigen K dapat berpengaruh pada reaksi 
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aglutinasi dengan antisera O dan mereka dapat dihubungkan dengan virulensi 

misalnya strain E. coli memproduksi K1 yang merupakan penyebab utama pada 

meningitis neonatal, dan antigen K dari E. coli menyebabkan perlekatan bakteri 

pada sel epithelial yang memungkinkan invasi ke sistem gastrointestinal atau 

saluran kemih)  

 Antigen H atau flagella. Ditulis dengan H diikuti dengan numeral Arabik; 

contoh, H2. Apabila tidak ada flagella, dituliskan dengan NM (nonmotil). Antigen 

H terletak pada flagella dan denaturasi atau dihilangkan oleh panas atau alkohol. 

Mereka dapat diawetkan dengan pemberian formalin pada varian bakteri yang 

motil. Antigen H mengadakan aglutinasi dengan antibodi H, biasanya Ig G. 

Penentu dalam antigen H merupakan fungsi dari rangkaian asam amino pada 

protein flagella (flagellin) (Carter, 2004). 

(2) Sifat Biakan 

Bakteri Escherichia coli tumbuh pada suhu optimum 37°C, tetapi akan 

tumbuh baik pada temperatur antara 15°C - 45°C (Merchant dan Parker, 1961). 

Escherichia coli membentuk koloni sedang, merah bata atau merah tua, 

metalik, smooth, keping atau sedikit cembung pada Mac Conkey agar 

(Soemarno, 2000). 

(3) Sifat Pertumbuhan 

BakteriEscherichia coli hampir tumbuh dengan baik pada semua media. 

Sebagia besar strain Escherichia coli tumbuh sebagai koloni yang meragi 

laktosa.Bila ditanam pada agar darah beberapa strain menunjukkan hemolisis 

tipe beta. Escherichia coli bersifat mikroaerofilik (Lucky et al, 1994). 

(4) Sifat Biokimia 

Escherichia coli menjadi penyebab infeksi saluran kemih. Sekitar 90% 

infeksi saluran kemih terjadi pada wanita muda. Gejala dan tanda-tandanya 

antara lain dysuria hematuria dan nyeri pinggang (Jawetz et al, 2007). 

2.2.3. Patogenitas 

Faktor- faktor patogenitas kuman Escherichia  coli menurut Kaper (2005) : 

1. Antigen permukaan 

 Terdapat dua jenis tipe fimbriae pada Escherichia  coli yaitu tipe mannosa 

sensitif (pili) dan tipe mannosa resisten (CFAs I dan II). Kedua fimbriae ini 
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digunakan sebagai faktor kolonisasi (Colonization factor) yaitu perlekatan sel 

kuman pada jaringan inangnya. 

2. Enterotoksin 

 Enterotoksin yang telah diisolasi dari Escherichia  coli ada dua yaitu toksin 

LT (termolabil) dan ST (termostabil). Kedua toksin ini diatur oleh plasmid yang 

mampu berpindah dari satu sel kuman ke sel kuman lainnya. Terdapatdua macam 

plasmid yaitu 1 plasmid yang mengkode pembentukan toksin LT dan STdan 1 

plasmid lainnya mengatur pembentukan ST saja.Toksin LT bekerja merangsang 

enzim adenil siklase yang terdapat di dalam sel epitel mukosa usus 

halus,menyebabkan akumulasi cairan di dalam usus dan mengakibatkan diare. 

Sedangkan toksin ST bekerja dengan cara mengaktivasi enzim guanilat siklase 

yang menghasilkan silkik guanosin monofosfat, menjadi penyebab gangguan 

absorbsi klorida dan natrium juga menurunkan motilitas usus halus. 

2.2.4. Faktor Virulensi Escherichia coli 

Escherichia  coli ini diklasifikasikan oleh ciri khas sifat – sifat virulensinya 

dan setiap grup menimbulkan penyakit melalui mekanisme yang berbeda, antara 

lain:  

a. Esherichia coli Enteropatogenik (EPEC)  

 Penyebab penting diare pada bayi, khususnya di Negara berkembang. 

EPEC melekat pada sel mukosa yang kecil. Faktor yang diperantarai secara 

kromosom menimbulkan pelekatan yang kuat. Akibat dari infeksi EPEC adalah 

diare cair yang biasanya sembuh sendiri tetapi dapat juga kronik. Lamanya diare 

EPEC dapat dihentikan  dengan pemberian antibiotik. Seperti ETEC, EPEC juga 

menyebabkan diare tetapi mekanisme molekular dari kolonisasi dan etiologi 

adalah berbeda. EPEC sedikit fimbria, ST dan LT toksin, tetapi EPEC 

menggunakan adhesin yang dikenal sebagai intimin untuk mengikat inang sel 

usus. Sel EPEC invasive (jika memasuki sel inang) dan menyebabkan radang 

(Jawetz et al, 2007). 

b. Escherichia  coli Enterotoksigenik (ETEC)  

 Penyebab yang sering dari “diare wisatawan” dan sangat penting 

menyebabkan diare pada bayi di Negara berkembang. Faktor kolonisasi ETEC 

yang spesifik untuk menimbulkan pelekatan ETEC pada sel epitel usus kecil. 
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Lumen usus terengang oleh cairan dan mengakibatkan hipermortilitas serta diare, 

dan berlangsung selama beberapa hari. Beberapa strain ETEC menghasilkan 

eksotosin tidak tahan panas. Prokfilaksis antimikroba dapat efektif tetapi bisa 

menimbulkan peningkatan resistensi antibiotik pada bakteri, mungkin sebaiknya 

tidak dianjurkan secara umum. Ketika timbul diare, pemberian antibiotik dapat 

secara efektif mempersingkat lamanya penyakit. ETEC menggunakan fimbrial 

adhesi (penonjolan dari dinding sel bakteri) untuk mengikat sel – sel enterocit di 

usus halus. ETEC dapat memproduksi 2 proteinous enterotoksin: dua protein yang 

lebih besar, LT enterotoksin sama pada struktur dan fungsi toksin kolera hanya 

lebih kecil, ST enterotoksin menyebabkan akumulasi cGMP pada sel target dan 

elektrolit dan cairan sekresi berikutnya ke lumen usus. ETEC strains tidak 

invasive dan tidak tinggal pada lumen usus (Jawetz et al, 2007). 

c. Escherichia  coli Enterohemoragik (EHEC)  

 Menghasilkan verotoksin, dinamai sesuai efek sitotoksinya pada sel Vero, 

suatu sel hijau dari monyet hijau Afrika. Terdapat sedikitnya dua bentuk antigenic 

dari toksin. EHEC berhubungan dengan holitis hemoragik, bentuk diare yang 

berat dan dengan sindroma uremia hemolitik, suatu penyakit akibat gagal ginjal 

akut, anemia hemolitik mikroangiopatik, dan trombositopenia. Banyak kasus 

EHEC dapat dicegah dengan memasak daging sampai matang. Diare ini 

ditemukan pada manusia, sapi, dan kambing (Jawetz et al, 2007). 

d. Escherichia  coli Enteroinvansif (EIEC)  

 Menyebabkan penyakit yang sangat mirip dengan shigellosis. Penyakit 

terjadi sangat mirip dengan shigellosis. Penyakit sering terjadi pada anak – anak di 

Negara berkembang dan para wisatawan yang menuju ke negara tersebut. EIEC 

melakukan fermentasi laktosa dengan lambat dan tidak bergerak. EIEC 

menimbulkan penyakit melalui invasinya ke sel epitel mukosa usus. Diare ini 

ditemukan hanya pada manusia (Jawetz et al, 2007). 

e. Escherichia  coli Enteroagregatif (EAEC)  

 Menyebabkan diare akut dan kronik pada masyarakat di Negara 

berkembang. Bakeri ini ditandai dengan pola khas pelekatannya pada sel manusia. 

EAEC menproduksi hemolisin dan ST enterotoksin yang sama dengan ETEC 

(Jawetz et al, 2007). 
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2.3. Tinjauan  Infeksi Akibat  Escherichia  coli 

Infeksi merupakan suatu keadaan masuknya mikroorganisme ke dalam 

tubuh. Saat masuk ke dalam tubuh, bakteri harus melekat atau menempel pada sel 

penjamu, baisanya sel epitel. Setelah menempati tempat infeksi primer, bakteri-

bakteri memperbanyak diri dan menyebar secara langsung ke aliran darah melalui 

jaringan atau sistem limfatik. Infeksi dapat bersifat sementara atau persisten yang 

memungkinkan bakteri menyebar luas dalam tubuh dan mencapai jaringan yang 

cocok untuk berkembang (Jawetz et al., 2007). 

 Infeksi  Escherichia coli diasosiasikan dengan beberapa kondisi patologi, 

diantaranya infeksi saluran kemih, diare, sepsis dan meningitis. Escherichia  coli 

menjadi penyebab terjadinya infeksi saluran kemih pada sekitar 90% wanita. 

Gejala dan tanda-tandanya seperti sering berkemih, nyeri pinggang dan hematuria. 

Tidak ada gejala khas dari infeksi Escherichia  coli (Brooks et al., 2001). 

 Selain infeksi saluran kemih, Escherichia  coli dapat menyebabkan diare. 

Diare yang disebabkan oleh Escherichia  coli ini seringkali berupa diare berdarah 

dan dapat berkembang menjadi Hemolytic Uremic Syndrome (HUS) yang ditandai 

dengan gagal ginjal akut, trombositopenia, dan anemi hemolitik (Nirwati et al., 

2008). Apabila pertahanan tubuh penjamu tidak kuat, maka Escherichia  coli bisa 

mengakibatkan sepsis. Neonatus misalnya, sangat rentan dengan sepsis akibat 

Escherichia  coli karena sedikitnya kadar antibody IgM (Brooks et al., 2001). 

2.3.1. Terapi 

Antibiotik sudah lama digunakan untuk mengobati penyakit menular dan 

akhir-akhir ini telah cenderung berlebihan dan tidak rasional digunakan. 

Kecendrungan ini telah meningkatkan prevalensi antibiotik yang sebelumnya 

sensitif dalam melawan bakteri. Pemilihan antibiotik secara rasional tergantung 

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

dimana infeksi diperoleh, faktor mekanik sebagai predisposisi. 

2.4 Tinjauan Tentang Antibiotik 

Antibiotik adalah senyawa kimia yang dapat menghambat atau 

membunuh mikroba, terutama yang dapat mengganggu kesehatan manusia. 

Definisi ini kemudian berkembang menjadi suatu senyawa yang dihasilkan oleh 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
 

suatu mikroorganisme dan dalam konsentrasi kecil mampu menghambat bahkan 

membunuh proses kehidupan suatu mikroorganisme (Jawetzet al., 2012). 

Mekanisme penghambatan mikroorganisme oleh senyawa antimikroba 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 

1. Menghambat Sintesis Dinding Sel 

Dinding sel bakteri bermanfaat untuk melindungi bakteri dari pengaruh 

luar baik osmotik maupun mekanik. Dengan terhambatnya sintesis dinding sel 

akan membuat struktur dinding sel menjadi tidak sempurna. Oleh karena 

tekanan osmotik dalam sel lebih tinggi dibandingkan luar sel, maka kerusakan 

dinding sel kuman akan menyebabkan sel mengalami lisis (Setiabudy, 2005).  

2. Merusak Membran Sel  

Membran sel menjaga komposisi internal dari sel dengan cara berfungsi 

di dalam permeabilitas selektif dan proses transpor aktif. Rusaknya membran 

sel dapat menyebabkan zat-zat metabolit penting di dalam sel lolos keluar sel 

dan berakibat pada kematian sel (Dzen dkk, 2003). 

3. Menginaktivasi Enzim  

Enzim dalam tubuh bakteri berperan dalam mempengaruhi jalannya 

reaksi biokimiawi. Enzim sangat peka terhadap pengaruh suhu dan beberapa 

agen kimiawi maupun pengaruh fisis tertentu. Bila salah satu enzim yang 

dibutuhkan dalam proses metabolisme dihambat dapat menyebabkan terjadinya 

penumpukan bahan-bahan metabolit yang bersifat toksis dan menyebabkan 

kematian pada sel (Dzen dkk, 2003). 

Berdasarkan sifatnya (daya hancurnya) antibiotik dapat dibagi menjadi 

beberapa tipe, yaitu : (Jawetz et al., 2012). 

(1) Antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel bakteri. Dinding sel yang 

terganggu akan menyebabkan dinding sel menjadi rapuh dan 

mengakibatkan pecah. 

(2) Antibiotik yang menghambat fungsi membran sel. 

(3) Antibiotik yang menghambat sintesis protein (yaitu inhibisi, translasi, dan 

transkripsi bahan genetik) 

(4) Antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat 
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2.4.1 Mekanisme Kerja Kloramfenikol 

Menurut data penelitian yang dilakukan oleh Hera Noviana(2004) 

Escherichia coli mempunyai daya resistensi terhadap beberapa antibiotik 

diantaranya ampisilin, penisilin, amoksilin, kotrimoksazol, tetrasiklin, dan 

ceftriaxone. 

Golongan kloramfenikol berkhasiat bakteriostatis terhadap hampir semua 

kuman gram positif dan gram negatif. Mekanisme kerjanya berdasarkan 

perintangan sintesa polipeptida kuman (Obat-Obat Penting, 2007). 

 Kloramfenikol merupakan antibiotik yang aktif secara oral, yang di 

hasilkan oleh Streptomyces venezuelae. Organisme yang pertama kali diisolasi 

tahun 1947 dari sampel tanah yang di kumpulkan di venezuela. Eritromisin 

bersifat bakteriostatik (menghambat multiplikasi bakteri) dan aktif untuk infeksi 

bakteri Gram positif  S.aureus. Peranan antibiotik ini adalah menghambat sintesis 

protein dan mengganggu reaksi transpeptidasi. Kloramfenikol di gunakan sebagai 

pengganti penisilin untuk penderita yang hipersensitif terhadap penisilin. 

Terjadinya resistensi terhadap kloramphenicol karena adanya perubahan (metilasi) 

pada resptor tRNA yang dikontrol oleh plasmid (Goodman dan Gilman, 

2011).Kloramfenikol menghambat sintesis protein kuman dengan jalan berikatan 

secara reversibel dengan ribosom sub unit 50 S, dan umumnya bersifat 

bakteriostatik dan berspektrum luas (Jawetz et al.,2007) 

2.4.2 Resistensi Antibiotik 

Resistensi adalah suatu keadaan karena pengaruh obat antiinfeksi 

terhadap kuman berkurang khasiatnya atau kuman tersebut tidak sensitif oleh 

perlakuan obat anti infeksi (Gran, 1983).Timbulnya resistensi mikroba terhadap 

obat antimikroba akibat perubahan genetik dan dilanjutkan dengan serangkaian 

proses seleksi obat oleh antimikroba pada dasarnya merupakan usaha mikroba 

agar dapat bertahan hidup. Bakteri menjadi resisten terhadap antimikroba ini 

menggunakan bebarapa mekanisme yaitu (Farmakologi dan Terapi, 2007) :  

1. Obat tidak dapat mencapai tempat kerjanya di dalam sel mikroba 

Pada kuman gram negatif, mikroba yang kecil dan polar dapat menembus 

dinding luar dan masuk kedalam sel melalui lubang-lubang kecil yang disebut 
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porin. Bila porin menghilang atau mengalami mutasi maka masuknya 

antimikroba akan terhambat. 

2. Inaktivasi Obat 

Mekanisme ini sering mengakibatkan terjadinya resistensi terhadap 

golongan aminoglikosida dan beta laktam karena mikroba mampu membuat 

enzim yang merusak kedua golongan antimikroba tersebut. 

3. Mikroba mengubah tempat ikatan (binding site) antimikroba 

Contoh mekanisme ini terlihat pada Staphylococcus aureus yang resisten 

terhadap metisilin. Kuman ini mengubah Penicillin Binding Protein (PBP) 

sehingga afinitasnya menurun terhadap metisilin dan antibiotik beta laktam 

lainnya. 

2.4.2.1 Terjadinya Resistensi Bakteri Terhadap Obat 

Resistensi bakteri terhadap obat dapat bersifat : 

1. Non Genetik 

Hampir semua antibiotik bekerja dengan baik pada masa pembelahan sel 

bakteri, sehingga bakteri yang tidak aktif membelah pada umumnya resisten 

terhadap obat. Kemampuan bakteri menghilangkan struktur target dari 

antibiotik, contohnya adalah bakteri yang menghilangkan struktur dinding sel 

akan resisten terhadap antibiotik yang bekerja pada dinding sel. Bakteri yang 

menginfeksi di bagian tubuh yang tidak dapat dicapai oleh antibiotik akan 

resisten terhadap antibiotika (Jawetz et al., 2007). 

2. Genetik 

Terjadinya resistensi kuman terhadap antibiotik umumnya terjadi karena 

perubahan genetik. Perubahan genetik bisa terjadi secara kromosomal maupun 

ekstra kromosomal, dan perubahan genetik tersebut dapat ditransfer atau 

dipindahkan dari satu spesies kuman kepada spesies kuman lain melalui 

berbagai mekanisme. 

(1) Resistensi kromosomal 

Resistensi kuman terhadap antibiotik yang mempunyai sebab genetik 

kromosomal terjadi misalnya karena terjadinya mutasi spontan pada lokus 

DNA yang mengontrol susceptibility terhadap obat tertentu (Jawetz et al., 

2007). 
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(2) Resistensi ekstrakromosomal 

Bakteri mengandung unsur-unsur genetik ekstrakromosomal yang 

dinamakan plasmid (Sudarmono, 1993). Faktor R adalah kelompok 

plasmid yang membawa gen resistensi terhadap satu atau beberapa obat 

antimikrobia dan logam berat. Gen plasmid untuk resistensi antimikrobia 

mengontrol pembentukan enzim yang mampu merusak antimikrobia 

(Jawetz et al., 2007). 

(3) Resistensi silang 

Suatu populasi kuman yang resisten terhadap suatu obat tertentu 

dapat pula resisten terhadap obat yang lain yang dapat mempunyai 

mekanisme kerja obat yang mirip satu sama lain. Hal ini misalnya terjadi 

pada obat-obatan yang komposisi kimianya hampir sama misalnya antara 

polimiksin B dengan kolistin, eritromisin dengan oleandromisin, meskipun 

demikian adakalanya terjadi pula resistensi silang pada dua obat yang 

berlainan struktur kimianya sama sekali, misalnya eritromisin dengan 

linkomisin (Jawetz et al., 2007). 

2.5 . Tinjauan Uji Kepekaan terhadap aktivitas Antibakteri secara Invitro 

Aktivitas antibakteri diukur in vitro untuk menentukan : 

1. Potensi agen antibakteri dalam larutan 

2. Konsentrasinya dalam cairan tubuh atau jaringan 

3. Ketentuan mikroorganisme tertentu terhadap obat dengan konsentrasi tertentu 

(Jawetz et al., 2012). 

Uji kepekaan antibakteri terhadap obat-obatan secara in vitro bertujuan 

untuk mengetahui obat antibakteri yang masih dapat digunakan untuk mengatasi 

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

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

2.5.1 Metode Difusi Cakram 

Metode yang paling sering digunakan adalah metode difusi cakram. Difusi 

cakram dapat dilakukan dengan cara obat dijenuhkan kedalam kertas saring 

(cakram kertas). Cakram kertas yang mengandung obat tertentu ditanam pada 

media perbenihan agar padat yang telah dicampur dengan mikroba uji, kemudian 

diinkubasikan pada suhu 37ºC selama 18-24 jam. Selanjutnya diamati adanya area 
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jernih di sekitar 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 

sumir atau disk yang mengandung obat atau dapat juga dibuat seumuran kemudian 

diisi obat dan dilihat hasilnya (Jawetz et al., 2007). 

Cakram kertas filter yang mengandung jumlah  obat tertentu ditempatkan 

diatas permukaan medium padat yang telah diinokulasikan pada permukaan 

dengan organisme uji. Setelah itu, diameter zona jernih inhibisi disekitar cakram 

diukur sebagai ukuran kekuatan inhibisi obat melawan organisme uji tertentu. 

Banyak faktor fisik dan kimia yang mempengaruhi metode ini selain interaksi 

sederhana antara obat dan organisme (misalnya : ukuran molekul, sifat medium, 

dan stabilitas obat). Namun, standarisasi keadaan sangat memungkinkan 

penentuan kerentanan organisme (Jawetz et al., 2007). 

2.5.2 Metode Dilusi 

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

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

Tabung yaitu menggunakan satu seri tabung reaksi yang diisi media cair dan 

sejumlah tertentu sel mikroba yang diuji. Kemudian masing-masing tabung diisi 

dengan obat yang telah diencerkan secara serial. Selanjutnya seri tabung 

diinkubasikan pada suhu 37
o
C selama 18-24 jam dan diamati terjadinya 

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

Konsentrasi terendah obat pada tabung yang ditunjukkan dengan hasil 

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

dari obat. Selanjutnya (pada dilusi agar) biakan dari semua tabung yang jernih 

diinokulasikan pada media agar padat, diinkubasikan dan keesokan harinya 

diamati ada tidaknya koloni mikroba yang tumbuh. Konsentrasi terendah obat 

pada biakan padat yang ditunjukkan dengan tidak adanya pertumbuhan koloni 

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

beberapa konsentrasi obat yang ditambah suspensi kuman dalam media. 

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

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

atau tidaknya pertumbuhan bakteri atau kuman atau jika mungkin, tingkat 

kesuburan dari pertumbuhan kuman, dengan cara menghitung jumlah koloni, 

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

Minimum (KBM), (Jawetz et al., 2007). 

2.5.3 Metode Bioautografi 

Bioautografi adalah suatu metode pendeteksian untuk mememukan suatu 

senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas 

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 (Choma, 2005). 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). 

Biautografi dapat dipertimbangkan karena paling efisien untuk mendeteksi 

komponen antimikroba, sebab dapat melokalisir aktivitas meskipun dalam 

senyawa aktif tersebut terdapat dalam bentuk senyawa kompleks dan dapat pula 

diisolasi langsung dari komponen yang aktif (Mustary, 2011). 

Bioautografi dapat dibagi atas tiga bagian, 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). 
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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 

diinokulasikan 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 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 menghiangkan 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 (Whatman, Clipton). Lempeng KLT diinkubasi 

semalam (1x24 jam) dalam box plastik dan dilapisi dengan kertas, kemudian 

disemprot dengan 5 ml larutan TTC (Triphenyl Tetrazolium Chloride) 
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sejumlah 20 mg/ml serta MTT (2,5 mg/ml) dan selanjutnya diinkubasi 

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

3. Bioautografi Perendaman (Agar Overlay Bioautografi) 

Bioautografi perendaman, 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). 

Beberapa modifikasi metode KLT Bioautografi telah ditemukan. 

Nicolous dkk. menuangkan medium agar berisi 2,3,5 Trifenil Tetrazolium 

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

Sedangkan kline dan Goalb menyemprotkan medium agar secukupnya pada 

lempeng KLT dan segera dipadatkan. Medium agar yang lain didinginkan 

pada suhu 48
o
 C dan diinokulasi dengan organisme yang diuji, dituangkan 

langsung pada permukaan lempeng yang telah disiapkan. Zona inhibisi 

diidentifikasi setelah diinkubasi, dengan melihat langsung pada lempeng KLT 

yang tidak tembus cahaya. Kemudian dilanjutkan dengan menindihkan 

lempeng kromatografi pada medium agar pembenihan (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 

membutuhkan peralatan sederhana dan interpretasi hasilnya relatif mudah dan 

akurat tertentu (Kusumaningtyas et al., 2008). 

Ketiga macam metode bioautografi memiliki kelebihan dan kekurangan 

masing-masing Pada penelitian ini kami menggunakan bioautografi kontak 
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karena lebih mudah dilakukan dan hasilnya telah jelas terlihat. Sedangkan 

bioautografi langsung merupakan bioautografi yang jarang digunakan karena 

dilaporkan tidak dapat digunakan untuk sampel tertentu (Kusumaningtyas et al., 

2008). Bioautografi secara langsung, untuk aktivitas antibakteri sangat sensitif 

dan melokalisir senyawa-senyawa yang aktif, tetapi mempunyai kekurangan 

karena keterbatasan mikroorganisme yang dapat tumbuh secara langsung di 

atas lapisan kromatografi. Ketersebaran bakteri pada lempeng dan 

memungkinkan terjadi kontaminasi (Akhyar, 2010). 

2.6 Tinjauan tentang Metode Ekstraksi 

2.6.1 Pengertian Ekstraksi 

Ekstrak adalah sedian pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau 25 amper semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk 

yang tersisa di perlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah di 

tetapkan (Farmakope Indonesia edisi V, 2014). 

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 massa 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan. (Dirjen POM, 1999). 

2.6.2 Tinjauan tentang Metode Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut.Ekstraksi tanaman obat adalah pemisahan secara kimia atau 

fisika suatu atau sejumlah bahan padat atau bahan cair dari suatu padatan, yaitu 

tanaman obat. Biasanya menggunakan pelarut untuk mengekstraksi bahan 

tanaman.  Praktek ini umum dikatakan sebagai ekstraksi padat – cair, yang 

berlangsung dalam dua proses secara paralel : pelepasan (release) bahan yang 

diekstraksi melalui proses dari sel (tanaman) yang telah dirusak, dan pelepasan 

bahan yang diekstraksi melalui proses difusi. Prinsip ekstraksi adalah melarutkan 

senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa non polar dalam pelarut nonpolar 

(Agoes, 2007). 
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Dalam pembuatan ekstrak untuk keperluan farmasi, hal berikut harus jelas : 

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

perhitungan dosis obat. 

2. Derajat kehalusan simplisia. Hal ini penting untuk mengupayakan agar 

penarikan dapat berlangsung semaksimal mungkin. Kehalusan menyangkut 

luas permukaan yang akan berkontak dengan pelarut untuk ekstraksi. 

3. Jenis pelarut yang akan digunakan. Hal ini menyangkut keamanan karena 

pelarut yang digunakan untuk keperluan farmasi sangat terbatas jumlahnya. 

Selain itu, pelarut akan menentukan efisiensi proses penarikan zat berkhasiat 

dari tanaman obat. 

4. Temperatur atau suhu penyari akan menentukan jumlah dan kecepatan 

penyaringan. 

5. Lama waktu penyarian. Hal ini penting sekali untuk menentukan jumlah bahan 

yang tersari. 

6. Proses ekstraksi. Ada kalanya proses ekstraksi harus terlindungi dari cahaya 

karena kemungkinan akan ada komponen ekstrak yang peka terhadap cahaya. 

Selain itu, untuk skala laboratorium, pada umumnya proses dilakukan dalam 

skala bets. 

Tahapan proses pembuatan ekstrak (Dirjen POM, 1999)  : 

a. Pembuatan serbuk simplisia  

 Proses awal pembuatan ekstrak adalah pembentukan serbuk simplisia 

kering dengan peralatan tertentu sampai derajat kehalusan tertentu. Proses ini 

dapat mempengaruhi mutu ekstrak, karena semakin halus serbuk simplisia proses 

ekstraksi akan semakin efektif dan efisien. 

b. Cairan penyari  

 Cairan penyari proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang optimal 

untuk zat kandungan berkhasiat, dengan demikian zat tersebut dapat dipisahkan 

dari bahan dan zat kandungan lainnya serta ekstrak hanya mengandung sebagian 

besar zat kandungan yang diinginkan.  

c. Separasi dan pemurnian  
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 Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan zat yang tidak dikehendaki 

semaksimal mungkin tanpa dipengaruhi zat kandungan yang dikehendaki. Dalam 

hal ini termasuk juga pemisahan dari sisa pelarut yang tidak dikehendaki.  

d. Pemekatan dan penguapan  

 Pemekatan berarti peningkatan jumlah atau konsentrasi zat terlarut dengan 

cara menguapkan pelarut sampai menjadi kandungan kering sehingga ekstrak 

menjadi kental atau pekat.  

e. Pengeringan ekstrak  

 Dilakukan dengan menghilangkan pelarut dari bahan sehingga 

menghasilkan serbuk, massa kering dan rapuh tergantung proses dan peralatan 

yang digunakan. 

Terdapat berbagai macam cara untuk memperoleh ekstrak dari suatu tanaman, 

salah satunya yaitu menggunakan metode ekstraksi maserasi. 

2.6.3 Prinsip Ekstraksi 

Ekstraksi adalah proses pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut. Dari serangkaian proses ekstraksi didapatkan esktrak 

sebagai hasil akhir. Prinsip ekstraksi dibagi menjadi tiga cara, cara dingin, cara 

panas, dan cara ekstraksi lainnya. 

Cara dingin : 

1. 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 cairan penyari setiap hari. Endapan yang diperoleh 

dipisahkan dn filtrarnya di pekatkan. 
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2. Perkolasi 

 Metode ekstraksi secara berkesinambungan dimana serbuk sampel 

dibasahi secara perlahan dalam sebuah perkolator (wadah silinder yang dilengkapi 

dengan kran pada bagian bawahnya). Pelarut ditambahkan pada bagian atas 

serbuk sampel dan dibiarkan menetes perlahan pada bagian bawah 

(Mukhriani,2014) 

Cara panas : 

1. Reflux 

 Penarikan komponen kimia yang dilakukan dengan cara sampel 

dimasukkan kedalam labu alas bulat bersama-sama dengan cairan penyari lalu 

dipanaskan, uap-uap cairan penyari terkondensasi pada kondensor bola menjadi 

molekul – molekul cairan penyari yang akan turun kembali menuju labu alas 

bulat, akan menyari kembali sampel yang berada pada labu alas bulat akan 

menyari kembali menuju labu alas bulat, akan menyari kembali sampel yang 

berada pada labu alas bulat, demikian seterusnya berlangsung secara 

berkesinambungan sampai penyarian sempurna, penggantian pelarut dilakukan 

sebanyak 3 kali setiap 3-4 jam. Filtrat yang diperoleh dikumpulkan dan 

dipekatkan. 

2. 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 

3. Digesti 

 Merupakan maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinyu) pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan yaitu secara umum 

dilakukan pada temperature 40-50℃ (Depkes RI,2000). 
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4. Soxhlet  

 Adalah metode ekstraksi yang dilakukan secara berkesinambungan dengan 

melarutkan sampel kering dengan menggunakan pelarut bervariasi. Pelarut yang 

sesuai dimasukkan ke dalam labu dan suhu penangas diatur di bawah suhu reflux 

(Mukhriani, 2014). Keuntungan dari metode ini adalah tidak membutuhkan 

banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugiannya adalah senyawa 

yang bersifat termolabil dapat terdegradasi karena ekstrak yang diperoleh terus-

menerus berada pada titik didih (Sutar et al., 2010). 

Cara Ekstraksi Lainnya (Depkes RI, 2000) 

1. Ekstraksi Berkesinambungan 

 Proses ekstraksi yang dilakukan berulangkali dengan pelarut yang berbeda 

atau resirkulasi cairan pelarut dan prosesnya tersusun berturutan beberapa kali. 

Proses ini dilakukan untuk meningkatkan efiseinsi dan dirancang untuk bahan 

dalam jumlah besar yang terbagi dalam beberapa bejana ekstraksi. 

2. Superkritikal Karbondioksida 

Penggunaan prinsip superkritik untuk ekstraksi serbuk simplisia dan 

umunya digunakan gas karbondioksida. Dengan variable tekanan dan temperatur 

akan diperoleh spesifikasi kondisi polaritas tertentu yang sesuai untuk melarutkan 

golongan senyawa kandungan tertentu. Penghilangan cairan pelarut dengan 

mudah dilakukan karena karbondioksida menguap dengan mudah, sehingga 

hampir langsung diperoleh ekstrak. 

3. Ekstraksi Ultrasonik 

Getaran ulrasonik (20.000 Hz) memberikan efek pada proses ekstrak 

dengan prinsip meningkatkan permeabilitas dinding sel, menimbulkan gelembung 

spontan sebagai stress dinamis menimbulkan fraksi interfase. Hasil ekstraksi 

tergantung pada frekuensi getaran, kapasitas alat dan lama proses ultrasonikasi. 

4. Ekstraksi Energi Listrik 

Energi listrik digunakan dalam bentuk medan listrik, medan magnet serta 

“Electric-discharges” yang dapat mempercepat proses dan meningkatkan hasil 

dengan prinsip menimbulkan gelembung spontan dan menyebarkan gelombang 

tekanan berkecepatan ulrasonik.  
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Berdasarkan penelitian Fauzana (2010), maserasi sederhana didefinisikan 

sebagai metode ekstraksi dimana sampel direndam menggunakan pelarut dalam 

kurun waktu tertentu dengan atau tanpa pengadukan pada suhu ruang. Kinetika 

maserasi dan maserasi dengan tekanan tidak jauh berbeda dengan maserasi 

sederhana. Titik perbedaan kinetika maserasi terletak pada dilakukannya 

pengadukan berkecepatan konstan. Metode maserasi yang digunakan dalam 

penelitian sebelumnya cenderung mengarah pada kinetika maserasi karena 

menggunakan pengadukan yang konstan, yakni 200 rpm dan waktu selama 4 jam.,  

dan bahwa dengan menggunakan metode remaserasi kinetik menghasilkan 

rendemen terendah dengan hasil yang optimum pada lama ekstraksi selama 4 jam. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amalina (2015), menyimpulkan bahwa 

dengan mengggunakan remaserasi kinetik 4 jam dan non kinetik 24 jam  

memberikan hasil rendemen yang tidak jauh berbeda yaitu 8,75 % dan 9,86 %. 

(Fauzana, 2010; Amalina 2015). 

2.7 Macam-Macam Penyari 

Cairan yang dapat digunakan untuk menyari diantaranya air, ester, dan 

etanol dengan air (Voight, 1995). Pemilihan pelarut ekstraksi dipengaruhi oleh 

beberapa factor (Bermasconi, et al., 1995) : 

1. Adanya selektivitas, yaitu pelarut hanya melarutkan ekstrak yang diinginkan 

dan bukan komponen lain dari bahan yang diekstraksi 

2. Pelarut sebisa mungkin memiliki kemampuan yang besar untuk melarutkan 

ekstrak 

3. Pelarut memiliki kemampuan untuk tidak saling bercampur dalam bahan 

ekstraksi 

4. Pada umumnya, pelarut tidak boleh menyebabkan perubahan secara kimia 

pada komponen-komponen bahan ekstraksi. Selain itu, pelarut sebisa mungkin 

adalah pelarut yang murah, tidak beracun, tidak dapat terbakar, tidak korosif, 

stabil secara kimia dan ternis 

2.8 Tinjauan tentang Pelarut 

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

gas yang menghasilkan sebuah larutan. Pelarut paling umum digunakan dalam 

kehidupan sehari – hari adalah air. Pelarut lain yang umum digunakan adalah 
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pelarut organic (mengandung karbon). Pelarut yang biasanya memiliki titik didih 

rendah dan lebih mudah menguap, meninggalkan substansi terlarut yang 

didapatkan. Untuk membedakan antara pelarut dengan zat yang dilarutkan, pelarut 

biasanya terdapat dalam jumlah yang lebih besar (Guenther, 1987). 

2.8.1 Pemilihan Pelarut 

Pelarut yang digunakan dalam proses pengambilan minyak secara ekstraksi 

harus memenuhi syarat – syarat tertentu yaitu : (Guenther, 1987) 

a. Bersifat Selektif 

 Pelarut harus dapat melarutkan semua zat dengan cepat dan sempurna serta 

sedikit mungkin melarutkan bahan seperti lilin, pigmen dan senyawa albumin. 

b. Mempunyai Titik Didih yang cukup rendah 

 Hal ini agar pelarut dapat diuapkan tanpa menggunakan suhu tinggi, namun 

titik didih pelarut tidak boleh terlalu rendah karena akan mengakibatkan 

kehilangan akibat penguapan. 

c. Bersifat Inert 

 Artinya pelarut tidak bereaksi dengan komponen minyak. 

d. Murah dan mudah didapatkan 

2.8.2. Etanol 

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. Etanol merupakan senyawa penyusun minuman 

beralkohol yang telah dikenal sejak dahulu oleh raja-raja Mesir (Kirk, 1951).  

Pada kondisi standar atau atmosferik, etanol merupakan cairan volatil yang 

mudah terbakar, jernih dan tidak berwarna, aromanya menyegarkan, mudah 

dikenali dan berkarakter khas. Cairan ini juga mudah larut dalam air.  Sifat fisika 

dan kimia etanol tergantung pada gugus hidroksilnya. Gugus ini menyebabkan 

polaritas molekul dan menyebabkan ikatan hidrogen antarmolekul. Kedua sifat 

tersebut menyebabkan perbedaan sifat fisik alkohol berat molekul rendah dengan 
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senyawa hidrokarbon yang mempunyai berat molekul ekuivalen. Spektrografi 

infra merah menunjukkan bahwa dalam keadaan cair ikatan hidrogen terbentuk 

karena tarik-menarik antara atom hidrogen pada gugus hidroksil molekul satu 

dengan atom hidrogen pada gugus hidroksil molekul yang kedua. Ikatan hidrogen 

pada etanol terjadi pada fase cair, sedang pada fase gas senyawa ini bersifat 

monomerik. Sifat-sifat fisika etanol dapat dilihat dalam tabel berikut. 

 

Tabel 2 sifat – sifat fisika etanol(Kirk, 1951). 

NO  Sifat Fisika Kimia Keterangan 

1 Titik didih normal, 
o
C, 1 atm +78,32 

2 Suhu kritis, 
o
C 234,1 

3 Tekanan kritis, kPa 6383,48 

4 Volume kritis, L/mol 0,167 

5 Densitas, d420, g/Ml 0,7893 

6 Viskositas pada 20
o
C, mPa.s (=cP) 1,17 

7 Kelarutan dalam air pada 20
o
C Saling Larut 

8 Autoignition temperature, 
o
C 793,0 

9 Titik nyala, 
o
C 14 

 

Sifat kimia dari etanol pada umumnya berkaitan dengan gugus 

hidroksilnya. Contoh dari sifat kimia tersebut adalah terjadinya reaksi kimia 

diantaranya : reaksi dehidrasi, dehidrogenase, oksidasi, dan esterifikasi. Atom 

hidrogen pada gugus hidroksil dapat diganti dengan logam aktif seperti natrium, 

kalium, dan kalsium membentuk etoksida logam (ethylate) dengan melepaskan 

gas hidrogen (Kirk, 1951). 

 


