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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Tinjauan Tentang Jeruk Keprok (Citrus reticulata/nobilis L.) 

Jeruk (Citrus sp) merupakan tanaman tahunan yang berasal dari Asia 

Tenggara. Sejak ratusan tahun yang lampau, tanaman ini sudah terdapat di 

Indonesia, baik sebagai tanaman liar maupun sebagai tanaman budidaya. Di 

Indonesia, bila dilihat dari luas pertanaman dan jumlah produksi per tahun jeruk 

merupakan komoditas buah-buahan yang terpenting ketiga setelah pisang dan 

mangga (Ashari, 1995). Jeruk keprok (Citrus reticulata) merupakan salah satu 

spesies dari sekian banyak spesies jeruk yang sudah dikenal dan dibudidayakan di 

Indonesia (Zahara, 2002). 

1.1.1 Klasifikasi 

Menurut Backer & Bakhhuizen (1965), Klasifikasi Citrus reticulata dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

Kingdom  : Plantae 

Divisio : Magnoliophyta 

Kelas : Magnoliopsida 

Subkelas : Rosidae 

Ordo : Sapindales 

Famili : Rutaceae 

Genus  : Citrus 

Spesies  : Citrus reticulata  

1.1.2 Nama Tumbuhan 

Nama latin  : Citrus reticulata 

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

Nama local : jeruk Keprok, jeruk Jepun, jeruk Maseh 

   (Verheij & Coronel, 1992) 
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Gambar 2.1 Buah Jeruk Keprok (Citrus reticulata/nobilis L.) 

1.1.3 Morfologi Tumbuhan  

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

daun bersayap sangat sempit sampai boleh dikatakan tidak bersayap, panjang 0,5-

1,5 cm. Helaian daun berbentuk bulat telur memanjang, elliptis atau berbentuk 

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

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

cm, berkelamin dua daun mahkotanya putih. Buahnya berbentuk bola tertekan 

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

oranye. Rantingnya tidak berduri dan tangkai daunnya selebar 1-1,5 mm (Van 

Steenis, 1975). Jeruk keprok baru mulai berbuah pada umur 3 tahun. Buah dan 

produktivitas jeruk keprok akan mencapai titik optimum setelah berumur di atas 

10 tahun (Rahardi, 2004). 

1.1.4 Khasiat Tanaman 

Tanaman ini memiliki khasiat sebagai antihipertensi, antiinflamasi, 

antikanker, analgesik, antipiretik, antimikroba dan, antidiabetes (Etebu & 

Nwauzoma, 2014). 

1.1.5 Kandungan Senyawa Citrus reticulata 

Tanaman genus Citrus merupakan salah satu tanaman penghasil minyak 

atsiri. Minyak atsiri yang dihasilkan oleh tanaman yang berasal dari genus Citrus 

sebagian besar mengandung terpen, siskuiterpen alifatik, turunan hidrokarbon 

teroksigenasi, dan hidrokarbon aromatik. Komposisi senyawa yang terdapat di 

dalam minyak atsiri yang dihasilkan dari kulit buah tanaman genus Citrus 

berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan diantaranya adalah limonen, 
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sitronelal, geraniol, linalol, α-pinen, mirsen , β-pinen, sabinen, geranil asetat, 

nonanal, geranial, β-kariofilen, dan α-terpineol (Chutia et al., 2009). 

Terdapat banyak kandungan yang bermanfaat didalam kulit jeruk buah 

Citrus reticulata yaitu berupa alkaloid, flavonoid, polifenol, tannin dan hesperidin 

(Intekhab & Aslam, 2009). yang dapat berfungsi sebagai antifungi adalah alkaloid 

, flavonoid , dan tannin (Sudewo, 2010). 

Flavonoid merupakan salah satu golongan fenol alam yang terbesar. 

Golongan flavonoid mencakup banyak pigmen yang paling umum dan terdapat 

pada seluruh dunia tumbuhan mulai dari fungus sampai angiospermae. Manfaat 

flavonoid antara lain adalah untuk melindungi struktur sel, memiliki hubungan 

sinergis dengan vitamin C (meningkatkan efektivitas vitamin C), antiinflamasi, 

mencegah keropos tulang, dan sebagai antibiotik (Barnes et al., 1996). Alkaloid 

mempunyai aktivitas antimikroba dengan menghambat esterase, DNA, RNA 

polimerase, dan respirasi sel serta berperan dalam interkalasi DNA (Aniszewki, 

2007).  

1.1.6 Aktivitas Antibakteri Kulit Buah Citrus reticulate 

Dimana sebelumnya telah dilakukan penelitian terhadap Citrus reticulata untuk 

melihat kandungan serta khasiat sebagai antibakteri. kandungan flavonoid atau lebih 

khususnya flavanol yang terdapat pada kulit buah Citrus reticulata merupakan aglikon 

rutin glikosida. flafonoid dikenal karena kemampuanya untuk meningkatkan efek asam 

askorbat. flavonoid melindungi sistem vascular dengan memperkuat merawat dan 

memperbaiki kapiler. flavonoid memiliki kemampuan inheren yang kuat untuk 

memodifikasi reaksi tubuh terhadap allergen antimikroba, fungsi biologi dari flavonoid 

juga termasuk tindakan melawan alergi (Okwu, 2008). Flavonoid dapat menghambat 

sintesis asam nukleat, menghambat fungsi membran sitoplasma, dan menghambat 

metabolisme energi sel (Cushnie & Lamb, 2005 dalam Yuhana et al, 2011 ) 

1.2 Tinjauan Umum Escherichia coli 

Genus Escherichia ditemukan setelah dokter anak dari Jerman Theodor 

Escherich, yang mengisolasi spesies dari genus tersebut pada 1885. Theodor 

mengidentifikasi strain Escherichia coli pada spesimen tinja yang didapat dari 

bayi dengan penyakit enteritis. Enteritis merupakan inflamasi pada daerah 

intestinal yang dapat menyebabkan nyeri perut, mual, muntah, dan diare pada 

manusia. Awal ditemukan bakteri tersebut dinamakan dengan Bacterium coli 
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namun kemudian diganti dengan Escherichia coli untuk menghormati Escherich 

(Torres et al., 2010; Manning,2005).  

Escherichia coli termasuk dalam genus Escherichia yang diketahui 

merupakan anggota famili dari Enterobacteriaceae. Enterobacteriaceae 

merupakan bakterienterik atau bakteri yang dapat hidup pada saluran 

gastrointestinal (GIT), tersusun atas struktur sistem digestive (rongga mulut, 

esofagus, lambung, usus, rektum, dan anus) (Manning,2005). 

1.2.1 Taksonomi 

Kingdom  : Prokariot  

Divisi   : Gracilicutes  

Kelas   : Scotobacteria  

Ordo  : Eubacteriales  

Famili   : Enterobacteriaceae  

Genus   : Escherichia  

Spesies  : Escherichia coli (Jawetz et al., 2004) 

 

Gambar 2.2 Escherichia coli (Jawetz et al., 2013) 

1.2.2 Morfologi Dan Sifat 

E. coli merupakan tipe bacterium (plural disebut bakteria). Organisme yang 

sangat kecil dengan satu sel yang dapat hidup di beberapa lingkungan berbeda. 

Bacteria ditemukan di tanah dan air di mana merupakan tempat tinggal dari 

organisme, termasuk tanaman, manusia, dan hewan. E. coli sering merupakan 

organisme commensal, tetapi juga dapat menyebabkan bermacam-macam 

penyakit pada manusia (Manning, 2005).  
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Sel Escherichia coli memiliki  panjang ukuran berkisar 2,0 – 6,0 μm, 

tersusun tunggal berpasangan. E.coli tumbuh pada suhu 10 – 40
o
C, dengan suhu 

optimum 37
o
C ini mempunyai pH optimum untuk pertumbuhannya berkisar 7,0 – 

7,5. Bakteri E.coli sangat sensitif terhadap panas dan dapat diinaktifkan pada suhu 

pasteurisasi (Suparno,2013). 

Suhu pertumbuhan optimum untuk E.coli ialah 37
o
C, tetapi bakteri ini juga 

dapat tumbuh pada suhu 15-45
o
C. Strain Escherichia coli tumbuh secara baik 

pada hampir semua media membentuk koloni yang halus, bulat, konveks dengan 

diameter 2-3 mm (Suparno, 2013). 

Pada tes pewarnaan E. coli menghasilkan tes positif terhadap indole,lisin 

dekarboksilase,dan menfermentasi manitol serta menghasilkan gas dari glukosa. 

Isolasi dari air seni dengan cepat diidentifikasi sebagai E. coli dikarenakan terjadi 

hemolisis dalam agar darah, memiliki sifat morfologi yang khas pada media 

pembeda seperti media agar EMB akan menunjukkan warna kemilau ”metallic 

sheen” dan tes indole positif. Selain itu juga E. coli juga dapat diidentifikasi 

dengan tes MUG yang positif (Jawetz et al., 2013). 

E.coli merupakan bakteri gram negatif yang bentuk batang pendek dan 

dapat tumbuh (secara aerobik) atau tanpa (secara anaerobik) oksigen dalam air 

(Manning, 2005).Dalam kondisi anaerobik dia akan tumbuh dengan cara banyak 

melakukan fermentasi, memproduksi campuran asam dan gas sebagai hasil akhir. 

Akan tetapi, dia juga dapat tumbuh dengan banyak melakukan pernapasan 

anaerobik, karena dapat menggunakan NO3, NO2, atau fumarat sebagai penangkap 

elektron terakhir untuk proses pernapasan transpor elektron. Dalam bagiannya,  

kelebihannya dalam berbagai hal ini memberikan E. coli kemampuan untuk 

beradaptasi dengan habitat di intestinal (anaerobik) dan ekstraintestinal (aerobik 

atau anaerobik) (Torres et al., 2010). Kemampuannya untuk tumbuh di dua 

kondisi ini sehingga E. coli dikategorikan sebagai fakultatif anaerob (Manning, 

2005). 

1.2.3 Patogenisis Bakteri Escherichia Coli  

Bakteri E.coli ini juga bisa membahayakan kesehatan, karena diketahui 

bahwa bakteri Escherichia coli merupakan bagian dari mikrobiota normal saluran 

pencernaan yang telah terbukti bahwa galur galur tertentu mampu menyebabkan 
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gastroenteritis taraf sedang sampai parah pada manusia dan hewan. E. coli juga 

dapat menyebabkan diare akut, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 katagori 

yaitu enteropatogenik(penyebab gasteroenteritis akut pada bayi yang baru lahir 

sampai pada yang berumur 2 tahun), entero inaktif dan enterot 

oksigenik(penyebab diare pada anak anak lebih besar dan pada orang dewasa). 

Dilaporkan pula bila E.coli yang aada dalam usus jika masuk kedalam kandung 

kemih dapat menyebabkan sintitis yaitu berupa suatu peradangan yang terjadi 

pada selaput lender dari organ tersebut. (Melliawati,2015) 

Masa inkubasi E.coli berkisar 3–5 hari dengan gejala awal berupa mual, 

muntah,kram perut,diare serta dapat disertai darah yang seringkali diikuti 

demam (37,7– 38,3ºC) (Davis,2009). Umumnya E.coli masuk ke dalam tubuh 

melalui rute oral dari makanan atau benda yang telah tercemar bakteri ini. 

(Yulianti,2011). 

1.2.4 Macam- Macam Bakteri  Escherichia Coli  

a. Enteropathogenic E. coli (EPEC) 

EPEC merupakan penyebab utama diare pada bayi, terutama di negara-

negara berkembang. EPEC sebelumnya dikaitkan dengan wabah diare yang terjadi 

di negara-negara maju. EPEC menempel pada sel-sel mukosa usus kecil. 

Patogenisitasnya membutuhkan dua faktor penting, bundel akan membentuk pilus 

yang dikodekan oleh plasmid EPEC adherence factor (EAF) dan kromosom dari 

locus of enterocyte effacement (LEE) yang akan mendukung karakteristik 

pelekatan dari EPEC. Hasil infeksi parah EPEC pada bayi yaitu diare berair; 

muntah; dan demam, yang biasanya dapat sembuh dengan sendirinya tetapi juga 

dapat berlangsung lama atau kronis (Jawetz et al., 2013). 

b. Enterotoxigenic E. coli (ETEC) 

ETEC merupakan penyebab utama diare pada bayi dan pada kasus 

traveler’s diarrhea di negara-negara terbelakang atau wilayah yang memiliki 

sanitasi buruk. Penyakit bervariasi dari sedikit ketidaknyamanan hingga parah 

seperti sindrom kolera. ETEC diperoleh dari konsumsi makanan dan air yang 

terkontaminasi, dan orang dewasa di daerah endemik. Penyakit ini membutuhkan 

kolonisasi dan elaborasi dari satu atau lebih enterotoksin. Kedua sifatnya yang 

plasmid-encoded. Enterotoksin yang dihasilkan oleh ETEC termasuk LT toksin 
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(heat-labile) dan / atau ST toksin (heat-stable), gen yang mungkin terjadi pada 

plasmid yang sama atau terpisah. LT enterotoksin sangat mirip dengan toksin 

kolera di kedua struktur dan cara kerjanya (Jawetz et al., 2013). 

c. Enteroaggregative E coli (EAEC) 

EAEC dapat menyebabkan diare akut dan kronis (> 14 hari) pada orang-

orang di negara berkembang. Organisme ini juga merupakan penyebab dari 

penyakit yang ditularkan melalui makanan di negara-negara industri dan telah 

dikaitkan dengan diare dan diare persisten pada pasien dengan HIV (Carroll, 

2013). Patogenesis infeksi dari EAEC tidak dipahami dengan baik. Namun, 

karakteristik histopatologis lesinya dan beberapa kandidat virulensi faktornya 

telah dapat dijelaskan. Strain EAEC karakteristiknya dapat meningkatkan sekresi 

lendir dari mukosa, dengan menjebak bakteri dalam bacterium-mucus biofilm 

(Jawetz et al., 2013). 

d. Enteroinvasive E. coli (EIEC) 

EIEC mirip Shigella dalam mekanisme patogen dan jenis penyakit klinis 

yang dihasilkan. EIEC menembus dan berkembang biak dalam sel epitel usus dan 

menyebabkan kerusakan sel yang luas. Sindrom klinisnya identik dengan disentri 

Shigella dan termasuk diare disentri seperti demam. EIEC tampaknya adhesins 

fimbrial yang kurang tetapi memiliki keadaan adhesin yang spesifik seperti dalam 

Shigella dan diduga menjadi protein membran luar. Seperti Shigella, EIEC adalah 

organisme invasif. Mereka tidak menghasilkan racun LT atau ST dan tidak seperti 

Shigella mereka tidak menghasilkan toksin shiga (Jawetz et al., 2013). 

e. Enterohemorrhagic E. coli (EHEC) 

Sebagian besar individu terinfeksi dengan EHEC O157: H7 karena 

mengkonsumsi makanan dan air yang terkontaminasi, atau selama kontak dengan 

hewan (terutama ruminansia), kotoran dan tanah yang terkontaminasi. Dosis 

infeksi bagi manusia diperkirakan kurang dari 100 organisme, dan mungkin 

sedikitnya 10. Wabah bawaan disebabkan oleh EHEC O157: H7 pada makanan 

sering dikaitkan dengan makanan yang kurang matang atau produk hewani yang 

tidak dipasteurisasi, daging sapi terutama yang digiling, tetapi juga pada daging 

lainnya dan sosis (misalnya, babi panggang, daging asap, daging rusa) dan susu 

yang tidak dipasteurisasi serta keju. Wabah lain telah dikaitkan dengan  
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terkontaminasinya bebrapa sayuran seperti selada, bayam, berbagai kecambah dan 

sayuran yang terkontaminasi lainnya, cuka tidak dipasteurisasi, kacang-kacangan 

dan bahkan acar sayuran (CFSPH, 2016). Karakteristik histopatologi intestinal 

klasik E. coli O157: H7 termasuk perdarahan dan edema di lamina propria. Edema 

dan perdarahan submukosa di usus ascending dan melintang dapat 

dimanifestasikan sebagai "thumbprinting" pola pada barium enema radiografi 

(Jawetz et al., 2013). 

1.3 Tinjauan Identifikasi E.coli Dengan pewarnaan 

Pada tes pewarnaan, E. coli menghasilkan tes positif terhadap indole, lisin 

dekarboksilase, dan menfermentasi manitol dan menghasilkan gas dari glukosa. 

Isolasi dari air seni dengan cepat diidentifikasi sebagai E. coli dikarenakan terjadi 

hemolisis dalam agar darah, memiliki sifat morfologi yang khas pada media 

pembeda seperti media agar EMB akan menunjukkan warna kemilau ”metallic 

sheen” dan tes indole positif. Selain itu juga E. coli juga dapat diidentifikasi 

dengan tes MUG yang positif (Jawetz et al., 2013) 

1.4 Tinjauan Umum Infeksi 

Infeksi merupakan penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang 

lain atau dari hewan ke manusia (Putri, 2010). Penyakit infeksi dapat disebabkan 

oleh mikroorganisme patogen, seperti bakteri, virus, parasit atau jamur (WHO, 

2014). 

Penggunaan antibakteriuntuk mengatasi suatu penyakit infeksi harus 

merupakan zat yang dapat menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri 

patogen tanpa membahayakan manusia. Selain efektif untuk membunuh bakteri 

pathogen,juga memiliki selektifitas karena akan berbahaya jika suatu antibakteri 

tidak memiliki selektifitas. Hal ini dapat menyebabkan sel manusiapun ikut 

terbunuh, dan juga suatu antibakteri  harus memiliki kemampuan menembus 

membran sehingga dapat mencapai tempat dimana bakteri berada (Priyanto & 

Batubara,2010). 

Berbagai studi menemukan bahwa sekitar 40-62% antibiotik digunakan 

secara tidak tepat antara lain untuk penyakit-penyakit yang sebenarnya tidak 

memerlukan antibiotik (Permenkes, 2011). 
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1.5 Tinjauan Tentang Antibiotik 

Bahan anti mikroba diartikan sebagai obat pembasmi mikroorganisme atau 

menekan pertumbuhan mikroorganisme. Alasan utama untuk mengendalikan 

mikroorganisme adalah mencegah penyebaran penyakit atau infeksi, membasmi 

mikroorganisme pada inang yang teringeksi, mencegah pembusukan dan 

perusakan oleh mikroorganisme (Rianto, 2005).  

Dzen et al., 2003 mengemukakan sebaiknya obat antimokroba mempunyai 

sifat-sifat sebagai berikut:  

o Menghambat atau membunuh patogen tanpa merusak hospes.  

o Bersifat bakterisidal dan bukan bakteristatik  

o Tidak menyebabkan resistensi pada kuman  

o Berspektrum luas  

o Tidak bersifat alergenik atau tidak menimbulkan efek samping bila 

digunakan dalam jangka waktu yang lama  

o Tetap aktif dalam plasma, cairan tubuh atau eksudat  

o Larut dalam air dan stabil  

o Kadar bakterisidal didalam tubuh cepat tercapai dan bertahan untuk waktu 

yang lama.  

Berdasarkan struktur yang dimiliki oleh bakteri maka antibiotikpun 

memiliki target kerja sesuai dengan struktur yang dimiliki oleh bakteri misalnya 

pada sintesis dinding sel, protein, asam nukleat, jalur metabolisme ataupun 

keutuhan dari membran sitoplasma (Nester et al., 2007). 

golongan sefalosporin generasi ketiga seperti sefuroksim, seftazidim dan 

seftriakson yang merupakan antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel; 

obat golongan aminoglikosida termasuk gentamisin, amikasin sebagai pengganti 

gentamisin jika resisten, golongan tetrasiklin dan kloramfenikol juga merupakan 

spektrum luas yang bekerja menghambat sintesis protein (Neal, 2006). 

2.5.1  Mekanisme Kerja Kloramfenikol 

Kloramfenikol merupakan salah satu jenis antibiotika turunan amfenikol 

yang secara alami diproduksi oleh Streptomyces venezuelae. Melalui 

pengembangan teknologi fermentasi,kloramfenikol dapat diisolasi, disemisintesis 

menjadi antibitoka turunannya, diantara lain tiamfenikol dan turunan lainnya 
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melalui berbagai reaksi kimia dan enzimatis. Kloramfenikol bekerja pada 

spektrum luas, efektif baik pada gram positif maupun gram negatif. Mekanisme 

kerja kloramfenikol yaitu menghambat biosintesis protein pada siklus 

pemanjangan rantai asam amino, dengan cara dengan menghambat pembentukan 

ikatan peptida. Antibiotika ini mampu mengikat subunit ribosom 50-S sel mikroba 

target secara terpulihkan, akibatnya terjadi hambatan terhadap pembentukan 

ikatan peptida dan biosintesis protein. Kloramfenikol umumnya bersifat 

bakteriostatik, namun jika diberikan pada konsentrasi tinggi dapat bersifat 

bakterisid terhadap bakteri-bakteri tertentu(Susanti et al.,2009). 

Kloramfenikol diisolasi dari Streptomyces venezuelae namun kini telah 

disintesis secara kimia dan memiliki spektrum kerja seperti tetrasiklin, akan tetapi 

keduanya tidak memiliki resistensi silang. Kloramfenikol berkhasiat sebagai 

antibiotika broadspectrum (spektrum luas) dan bersifat bakteriostatis untuk 

sebagian bakteri gram positif dan gram negatif serta bersifat bakterisid untuk 

beberapa bakteri lainnya (Neal, 2005; Tjay et al, 2007). 

Kloramfenikol adalah inhibitor poten dari sintesis protein mikroba. 

Mengikat secara reversibel subunit 50S dari ribosom bakteri dan menghambat 

pembentukan ikatan peptida. Kebanyakan bakteri gram positif dihambat pada 

konsentrasi 1-10 mcg / mL, dan banyak bakteri gram negatif dihambat pada 

konsentrasi 0,2-5 mcg / mL. Resistensi kloramfenikol disebabkan karena 

kerusakan obat oleh enzim (kloramfenikol acetyltransferase) yang berada di 

bawah kendali plasmid (Deck dan Winston, 2012). 

Kloramfenikol digunakan  sebagai pembanding berdasarkan pada penelitian 

yang dilakukan oleh (Katarnida et al,2013) tentang sensitifitas beberapa bakteri 

terhadap penggunaan antibiotik. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa 

kloramfenikol memiliki sensitifitas terhadap E.coli sebesar 62,5 % pada beberapa 

pasien yang menjadi subjek penelitian. Sensitifitas kloramfenikol ini dinilai cukup 

baik dibandingkan dengan sefotaksim,seftriakson,dan koltrimoksazol yang 

sensitifitasnya kurang dari 60 %, selain itu antibiotik sefalosporin generasi tiga 

lebih banyak penggunaannya melalui rute parenteral dibandingkan per oral seperti 

sefepim, seftazidim, dan sefotaksim (im dan iv) (Permenkes, 2011). 
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2.6 Tinjauan Tentang Ekstrak dan Pelarut 

2.6.1 Ekstrak 

Ekstrak atau ekstraksi merupakan kegiatan penarikan kandungan kimia yang 

dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan menggunakan 

pelarut cair. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia digolongkan 

kedalam golongan minyak atsiri,alkaloida dan lain-lain. Dengan mengetahui 

adanya senyawa aktif yang ada simplisia akan mempermudah dalam pemilihan 

pelarut dan cara ekstraksi yang tepat (Ditjen POM,2000). 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif simplisia menggunakan pelarut yang sesuai. Dalam hal ini, 

ekstraksi dilakukan untuk memisahkan senyawa aktif simplisia dari berbagai 

substansi yang tidak diperlukan. Prinsip ekstraksi adalah dengan melarutkan 

senyawa (solute) dalam pelarut (solvent) untuk selanjutnya dipisahkan 

berdasarkan prinsip like dissolves like dengan memperhatikan polaritasnya 

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2000). 

Secara umum, metode ekstraksi dapat digolongkan menjadi tiga golongan, 

yaitu metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut, metode destilasi uap, dan 

metode ekstraksi lainnya (ekstraksi berkesinambungan, superkritikal 

karbondioksida, ekstraksi ultrasonik, dan ekstraksi energi listrik). Selanjutnya, 

metode ekstraksi menggunakan pelarut dapat dibagi kembali menjadi dua 

golongan yaitu cara dingin yang dilakukan pada suhu ruang (25oC) dan cara panas 

yang dilakukan pada perlakuan suhu tertentu. Metode ekstraksi menggunakan 

pelarut cara dingin meliputi metode maserasi dan perkolasi, sedangkan metode 

ekstraksi menggunakan pelarut cara panas meliputi metode refluks, soxhlet, 

digesti, infus, dan dekok. Metode destilasi uap juga dapat dibagi menjadi dua 

golongan, yaitu metode destilasi uap saja 

Gambar 2.3 Stuktur Kloramfenikol (Carrol,2013) 
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serta metode destilasi uap dan air (Departemen Kesehatan Republik 

Indonesia,2000). 

Pemilihan metode ekstraksi yang sesuai sangat menentukan keberhasilan 

dan efisiensi ekstraksi yang dilakukan, sehingga diperlukan pertimbangan yang 

tepat untuk memilih metode ekstraksi. Salah satu parameter yang harus 

diperhatikan adalah konstituen kimia yang terkandung dalam simplisia yang 

meliputi karakteristik kepolaran dan sifat termolabil senyawa aktif dalam 

simplisia. Selain itu, waktu ekstraksi juga menjadi parameter yang krusial, karena 

dengan waktu yang terlalu singkat ekstraksi belum terjadi dengan sempurna, 

sedangkan jika waktu ekstraksi terlalu berlebih dapat menimbulkan resiko ikut 

terekstraknya konstituen lain yang sebenarnya tidak diinginkan (Handa, 2008). 

2.6.2 Tinjauan Pelarut 

Menurut Guenther (1987) dalam Susanti et al.,(2012) pelarut sangat 

mempengaruhi proses ekstraksi. Pemilihan pelarut pada umumnya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor antara lain: 

1. Selektivitas Pelarut dapat melarutkan semua zat yang akan diekstrak dengan 

cepat dan sempurna 

2. Titik didih pelarut. Pelarut harus mempunyai titik didih yang cukup rendah 

sehingga pelarut mudah diuapkan tanpa menggunakan suhu tinggi pada 

proses pemurnian dan jika diuapkan tidak tertinggal dalam minyak 

3. Pelarut tidak larut dalam air 

4. Pelarut bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan komponen lain 

5. Harga pelarut semurah mungkin 

6. Pelarut mudah terbakar  

Berdasarkan nilai konstanta dielektriknya, pelarut organik dapat dibedakan 

menjadi dua golongan yaitu pelarut polar dan pelarut non-polar. Konstanta 

dielektrik atau permitivitas merupakan rasio antara perpindahan partikel elektrik 

dalam suatu medium dengan kekuatan medan listriknya (Lide, 2005). Konstanta 

dielektrik dapat memberi gambaran kasar mengenai polaritas suatu pelarut karena 

semakin tinggi konstanta dielektrik suatu pelarut, polaritas senyawa tersebut juga 

semakin besar (Jacob & de la Torre, 2015).  
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Pelarut yang biasanya digunakan untuk menarik komponen-kompenen 

senyawa atau minyak atsiri yang terdapat dalam bunga, daun, biji, akar, kulit dan 

bagian lain dari tanaman adalah etil asetat, n-Heksana, petroleum eter, benzene, 

toluene, etanol, isopropanol, aseton dan air (Mukhopadhyay, 2002).  

 Dalam penelitian ini pelarut yang digunakan adalahpelarut n-Heksan yang 

merupakan salah satu pelarut non polar. Pelarut non polar lebih banyak 

melarutkan komponen yang lipofilik seperti alkana, asam lemak, zat warna, lilin, 

sterol, beberapa terpenoid,alkaloid, dan kumarin. Heksana adalah sebuah senyawa 

hidrokarbon alkana dengan rumus kimia C6H14 (Munawaroh & Astuti, 2010). 

Heksana merupakan cairan yang jernih,mudah menguap,berbau seperti eter lemah 

atau bau seperti petrreleum, praktis tidak larut didalam air, larut didalam etanol 

mutlak, dapat bercampur dengan eter, dengan kloroform,benzene dan sebagian 

besar minyak lemak serta minyak atsiri (Martindale,2009). 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Kimia n-Heksana (Martindale p,. 2004). 

n-heksana merupakan salah satu pelarut yang baik untuk mengekstraksi 

senyawa-senyawa yang bersifat non polar. Dalam keadaan standar senyawa ini 

merupakan cairan tak berwarna yang tidak larut dalam air (Munawaroh & 

Handayani., 2010).  

Tabel 2.1 sifat fisika kimia n-heksan: 

Karakteristik  Syarat  

Bobot molekul  86,2 gram/mol 

Warna  Tak berwarna 

Wujud  Cair 

Titik lebur  95 C 

Titik didih  69 C 

Densitasi  0,6603 gr/ml pada 20 C 
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2.7 Tinjauan Tentang Uji Kepekaan Terhadap Antimikroba Secara In vitro 

Tujuan dari uji kepekaan bakteri terhadap obat-obatan secara in vitro yaitu 

untuk mengetahui obat antimikroba yang masih dapat digunakan. Penentuan 

kepekaan bakteri patogen dapat dilakukan dengan metode difusi, metode dilusi, 

dan uji bioautografi (Dzen et al., 2003). Terdapat beberapa prinsip dasar 

pemeriksaan uji kepekaan terhadap antimikroba, antara lain : 

a. Merupakan metode yang langsung mengukur aktivitas satu atau lebih 

antimikroba terhadap inokulum bakteri 

b. Merukapan metode yang secara langsung mendeteksi keberadaan 

mekanisme resistensi spesifik pada inokulum bakteri 

c. Merupakan metode khusus untuk mengukur interaksi antara mikroba dan 

antimikroba(Al-Ani et al., 2015) 

Dalam melakukan penelitian untuk menemukan senyawa antibiotika baru 

maka ada metode-metode yang dapat digunakan yakni :  

1. Metode penyebaran (Diffusion Method)  

Cakram kertas yang telah dibubuhkan sejumlah tertentu antimikroba, 

ditempatkan pada media yang telah ditanami organisme yang akan diuji secara 

merata. Tingginya konsentrasi dari antimikroba ditentukan oleh difusi dari cakram 

dan pertumbuhan organisme uji dihambat penyebarannya sepanjang difusi 

antimikroba (terbentuk zona jernih disekitar cakram), sehingga bakteri tersebut 

merupakan bakteri yang sensitif terhadap antimikroba. Ukuran zona jernih 

tergantung kepada kecepatan difusi antimikroba, derajat sensitifitas 

mikroorganisme, dan kecepatan pertumbuhan bakteri. Zona hambat cakram 

antimikroba pada metode difusi berbanding terbalik dengan MIC. Semakin luas 

zona hambat, maka semakin kecil konsentrasi daya hambat minimum MIC. Untuk 

derajat kategori bakteri dibandungkan terhadap diameter zona hambat yang 

berbeda-beda setiap antimikroba, sehingga dapat ditentukan kategori resisten, 

intermediate atau sensitif terhadap antimikroba uji (Soleha, 2015). 

2. Metode Pengenceran (Dilution Method) 

Metode dilusi terdiri dari dua teknik dikusi pembenihan cair dan teknik 

dilusi agar yang bertujuan untuk penentuan antivitas antimikroba secara 

kuantitatif, antimikroba dilarutkan kedalam media agar atau kaldu yang kemudian 
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ditanami bakteri yang akan dites. Setelah diinkubasi semalam maka konsentrasi 

terendah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri disebut dengan MIC 

(minimal inhibitory cencentration). Dilusi pembenihan cair terdiri dari mikrodilusi 

dan makrodilusi. Pada prinsipnya pengerjaannya sama hanya berbeda dalam 

volume. Pada makrodilusi volume yang digunakan lebih dari 1 ml, sedangkan 

mikrodilusi volume yang digunakan 0,05 ml-0,1 ml. Pada teknik dilusi agar, 

antibiotik yang sesuai dengan pengenceran akan ditambahkan ke dalam agar, 

sehingga akan memerlukan pembenihan agar sesuai jumlah pengenceran ditambah 

satu pembenihan agar untuk kontrol tanpa penambahan antibiotik dan konsentrasi 

terendah antibiotik yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri merupakan 

MIC antibiotik yang diuji. 

Keuntungan dan kerugian metode dilusi memungkinkan penentuan 

kualittatif dan kuantitatif dilakukan bersama-sama. MIC dapat membantu dalam 

penentuan tingkat resistensi dan dapat menjadi petunjuk penggunaan antimikroba. 

Kerugian dari metode ini yaitu tidak efisien karena pengerjaannya yang rumit, 

memerlukan banyak alat dan bahan, serta memerlukan ketelitian dalam proses 

pengerjaannya termasuk persiapan konsentrasi antimikroba yang bervariasi. 

3. Metode bioautografi  

Untuk mengetahui efek anti bakteri secara in vitro maka dapat dilakukan 

dengan berbagai cara. Dari ketiga metode yang telah disebutkan di atas maka 

terdapat pembagian lagi menurut cara kerjanya. Metode penyebaran (Diffusion 

Method) dibagi menjadi metode cakram kertas (disk diffusion method), metode 

cairan dalam cincin (ring diffusion method), dan metode lubang (well diffusion 

method). Metode pengenceran (Dilution Method) dibagi menjadi metode obat 

dalam agar (agar dilution method) dan metode pengenceran obat dalam tabung 

(tube dilution method) (Kristanti et al., 2008). 

2.8 Tinjauan Tentang Metode Difusi  

Metode difusi cakram atau metode cakram kertas ialah salah satu metode 

yang paling sering digunakan dalam berbagai peneilitian anti bakteri karena 

metode ini mudah untuk dilakukan,praktis, cukup teliti,dan seringkali sesuai 

dengan fasilitas di laboratorium. Metode ini dilakukan dengan membasahi kertas 

cakram atau penjenuhan kertas cakram dengan larutan dari bahan yang akan 
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diujikan pada lempeng agar yang telah dibiakkan bakteri sebelumnya. Cakram 

kemudian diinkubasikan pada suhu 37
o
C selama 18-24 jam. Kemudian diamati 

adakah area jernih disekitar cakram kertas yang menunjukkan tidak adanya 

pertumbuhan bakteri pada disk cakram tersebut (Dzen et al., 2003).  

Cara difusi agar menggunakan media agar padat dan reservoir yang dapat 

berupa cakram kertas,silinder,atau cekungan yang dibuat pada media padat. 

Larutan uji akan berdifusi dari pencadang ke permukaan media agar padat yang 

telah diinokulasi bakteri. Pertumbuhan bakteri itu akan terhambat dengan 

pengamatan berupa lingkaran atau zona disekeliling pencadang 

(Rostinawati,2009). 

Pada metode ini dapat dilakukan dengan 5 cara (Pratiwi, 2008), yaitu :  

1. Disc diffusion method 

Metode ini dapat disebut juga  metode tes Kirbydan Bauer yang sering 

dipakai untuk menentukan aktivitas mikroba. Piringan yangberisi  antimikroba 

diletakkan pada media agar yang telah ditanami mikroorganisme, kemudian 

mikroorganisme tersebut  berdifusi pada media agar. Area jernih pada disk 

menandakan  adanya hambatan pada pertumbuhan mikroorganisme oleh agen anti 

mikroba pada permukaan mediaagar. 

2. E-test 

Metode E-test biasanya  digunakan untuk mengestimasi MIC(minimum 

inhibitory concentration)atau KHM(Kadar Hambat Minimum), ialah konsentrasi 

minimal dari suatu agen anti mikroba untuk menghambat pertumbuhan mikro 

organisme. Padametode ini menggunakan strip plastik, mengandung strip 

antimikroba dari kadar terendah hingga tertinggi, diletakkan pada permukaan 

media agar yang telah tumbuhi mikroorganisme. Pada area jernih dilakukan 

pengamatan,dari hasil yang ditimbulkan menunjukkan kadar agen antimikroba 

yang dapat menghambat pertumbuhan dari mikro organisme pada media agar. 

3. Ditch-plate technique 

Metode ini dilakukan pengujian, sampel uji berupa agen antimikroba 

diletakkan pada parit yang telah dibuat dengan cara memotong mediaagar dalam 

cawan petri, dibagian tengah secara membujur, mikrobauji (maksimum 6 

macam)digoreskan ke arah parit yang berisi agen antimikroba. 
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4. Cup-plate technique 

Metode ini sama dengan metode discdiffusion, dimana sumur yang telah 

dibuat dalam mediaagar yang sudahditanami dengan mikroorganisme kemudian 

sumur tersebut diberi agenanti mikroba yang diuji. 

5. Gradient-plate technique 

Pada metode ini, konsentrasidari agen antimikroba pada media agar secara 

teoritisitu  bervariasi,mulai dari 0 hingga maksimal. Media agar ini dicairkandan 

larutan uji ditambahkn. Kemudian campuran ini dituang dalam cawan petri yang 

diletakkan dalamposisi miring,selanjutnya nutrisi dituang keatasnya. 

Plate kemudian diinkubasi selama24 jam agar antimikroba larutan uji 

berfungsi ,serta agarpermukaan media larutan uji mengering. Mikroba uji 

(maksimal 6 macam) digoreskan dari konsentrasi tinggi kerendah. Hasil yang 

didapat dijadikan sebagai panjang total pertumbuhan mikroorganisme maksimum 

yang dibandingkan dengan panjang pertumbuhan hasil goresan.  

Bila :  

X = panjang dari total pertumbuhan mikro organisme yangmungkin 

Y = panjang pertumbuhan aktualnya 

C = konsentrasi terakhir agen anti mikroba pada totalvolume media mg/mL 

atau ug/mL,  

Maka konsentrasi hambatan adalah : [X.Y]: C mg/mL, atau ug/mL. 

 Perlu diperhatikan bahwa hasil perbandingan dari lingkungan padat dan 

cair yang didapatkan, dicarri faktor dfusi agen antimikoba yang dapat 

mempengaruhi keseluruhan hasil pada media padat atau  media  uji. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi metode difusi agar( Rostinawati,2009), yaitu : 

1) Pradifusi, yakni perbedaan dari waktu pradifusi yang mempengaruhi jarak 

dari difusi zat uji yakni difusi antar pencadang. 

2) Ketebalan medium agar merupakan hal yang penting agar dapat memperoleh 

sensitivitas yang optimal. Perbedaan ketebalan media agar mempengaruhi 

difusi dari zat uji ke dalam agar, sehingga akan mempengaruhi diameter 

hambat. Makin tebal media yang digunakan akan makin kecil diameter 

hambat yang terjadi. 
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3) Kerapatan inokulum, ukuran inokulum merupakan faktor terpenting yang 

mempengaruhi lebar daerah hambat, jumlah inokulum yang lebih sedikit 

menyebabkan obat dapat berdifusi lebih jauh, sehingga daerah yang 

dihasilkan lebih besar, sedangkan jika jumlah inokulum lebih besar maka 

akan dihasilkan daerah hambat yang kecil.  

4) Komposisi media agar, perubahan komposisi media dapat merubah sifat 

media sehingga jarak difusi berubah. Media agar berpengaruh terhadap 

ukuran daerah hambat dalam hal mempengaruhi aktivitas beberapa bakteri, 

mempengaruhi kecepatan difusi antibakteri dan mempengaruhi kecepatan 

pertumbuhan antibakteri.  

5) Suhu inkubasi dari bakteri yang baik yakni pada suhu 37
0
C. 

6) Waktu inkubasi disesuaikan dengan pertumbuhan bakteri,karena luasdaerah 

hambat ditentukan beberapa jam pertama, setelah diinokulasikan pada media 

agar, maka daerah hambat dapat diamati segera setelah adanya pertumbuhan 

bakteri. 

7) Adanya perbedaan pH pada media yang digunakan dapat menyebabkan 

perbedaan pada jumlah zat uji yang akan berdifusi,pH juga berpengaruh 

dalam menentukan jumlah molekul zat uji yang mengion,selain itu pH juga 

berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteriiu sendiri. 

Evaluasi hasil uji kepekaan tersebut(apakah mikroba sensitif ataukah 

resisten), dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:  

1. Cara Kirby Bauer, yakni dengan membandingkan hasil antara diameter zona 

hambat di sekitar cakram dengan tabel standar yang dibuat oleh NCCLS 

(National Committee forClinical Laboratory Standard).Dengan tabel 

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

2. Cara Joan-Stokes, yakni dengan membandingkan radius dari zona hambat 

yang terjadi diantara bakteri kontrol dengan isolat bakteri yangakan diuji.  

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

danbakteri uji dilakukan bersama-sama dalam satupiring agar (Dzen et al., 2003). 

2.9 Tinjauan Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi dapat diartikan sebagai prosedur pemisahan zat berkhasiat dan  

zat  lain  dalam  sediaan,  dengan  jalan  penyarian  berfraksi,  atau  penyerapan,  
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atau  penukaran  ion  pada  zat  berpori,  menggunakan  cairan  atau  gas  yang  

mengalir.  Banyak  jenis  kromatografi,  salah  satunya  kromatografi  lapis  tipis. 

Kromatografi  lapis  tipis  (KLT)  termasuk  kromatografi  planar  yang  di  

dalamnya  juga  ada kromatografi  kertas  dan  elektroforesis.  Kromatografi  lapis  

tipis  digunakan  pada pemisahan zat secara cepat, dengan menggunakan zat 

penyerap berupa serbuk halus yang  dilapiskan  serba  rata  pada  lempeng  kaca. 

Lempeng yang dilapis, dapat dianggap sebagai “kolom kromatografi terbuka” dan 

pemisahan didasarkan pada penyerapan, pembagian atau gabungannya, tergantung 

jenis  penyerap dan cara pembuatan lapisan zat penyerap dan jenis pelarut  

(Narwal, 2009; Materia Medika Indonesia, 1995). 

Untuk mengetahui kesesuaian zat yang diuji dengan pembanding maka 

bisa dilakukan  dengan  menghitung  nilai  Rf  (retention  factor).  Perhitungan 

nilai Rf suatu senyawa yang diuji dan senyawa pembanding harus dilakukan  pada 

plat yang sama. Nilai Rf dari suatu senyawa akan tetap konstan dari satu 

penelitian ke penelitian lainnya hanya jika kondisi kromatografi berikut juga 

konstan: 

1.  Sistem pelarut 

2.  Adsorben 

3.  Ketebalan adsorben 

4.  Jumlah zat yang ditotolkan 

5.  Temperatur (suhu) 

(Stahl, 1985) 

2.10 Tinjauan Tentang DMSO 

Dimethyl sulfoxide (DMSO) yang juga dikenal dengan nama 

methylsulfinylmethane atau sulfinyl-bis-methane tersusun dari atom sulfur pada 

pusatnya, sedangkan dua buah gugus metil, atom oksigen, dan sebuah pasangan 

elektron bebeas terletak pada sudutnya. Konstanta dilektrik dari DMSO  sangat 

tinggi mencapai nilai 47. Hal tersebut mengakibatkan DMSO menjadi pelarut 

universal yang unik (Jacob dan de la Torre,2015).DMSO merupakan salah satu 

pelarut organik paling kuat yang dapat melarutkan berbagai bahan organik dan 

polimer secara efektif (Gaylord Chemical Company,2007).DMSO  juga larut 



24 
 

 

dalam air dan berbagai cairan organik lainnya,seperti alkohol,ester, keton,dan 

pelarut terklorinasi, serta hidrokarbon aromatik (Jacob &  de la Torre,2015). 

Berbeda dengan pada umumnya yakni air, DMSO merupakan pelarut 

aprotik dipolar, yaitu pelarut yang bukan bertugas sebagai pendonor proton 

melainkan lebih cenderung menerima proton.DMSO ini juga merupakan senyawa 

ampifilik,yakni senyawa yang memiliki karakteristik baik hidrofilik maupun 

hidrofobik.Karena itu, DMSO juga dikenal sebagai surfaktan (surface-active 

molecules) yang dapat berperan sebagai interface antara air dan minyak. Namun, 

tidak seperti surfaktan lainnya, DMSO bersifat netral, DMSO tidak bersifat asam 

atau basa karena pelarut tersebut tergolong sebagai pelarut aprotik (Jacob & de la 

Torre,2015). 

Sebagai pelarut netral yang juga berperan sebagai surfaktan, DMSO banyak 

digunakan sebagai pelarut ekstrak pada berbagai penelitian terkait uji antimikrobia 

ekstrak tanaman. Pada penelitian yang dilakukan oleh Onyegbule et al., (2011) 

menggunakan DMSO sebagai pelarut dari ekstrak etil asetat Napoleoneae 

imperalis dan sebagai kontrol negatif dalam prosedur uji luas zona hambatnya 

terhadap Escherichia coli, Bacillus subtilis, dan Pseudomonas aeruginosa. Selain 

itu, Abale dkk(2014) juga telah menggunakan DMSO sebagai pelarut ekstrak 

heksan, kloroform, etil asetat, dan metanol daun Cassia tora dan kontrol negatif 

dalam pengujian luas zona hambatnya terhadap Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, dan Bacillus subtilis. Pada penelitian lain  yang telah 

dilakukan oleh Niswah (2014)DMSO dipakai sebagai pelarut ekstrak heksan, etil 

asetat dan metanol buah parijoto serta sebagai kontrol negatif dalam pengujian 

antibakteri terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. 


