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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan tentang Tanaman Jarak Merah (Jatropha gossypifolia L) 

 Jarak merah (Jatropha gossypifolia L) merupakan salah satu tanaman dari 

family Euphorbiaceae yang tumbuh di negara beriklim tropis dan memiliki 

banyak khasiat dan digunakan sebagai obat tradisional (Handoyo, 2014). Nama 

Jatropha diambil dari bahasa yunani yang artinya “Jatros” yang berarti “dokter” 

dan “trophe” yang berarti “makanan”. Jadi arti dari Jatropha yaitu makanan yang 

dapat memiliki makna sebagai obat (Silva et al, 2014). 

2.1.1. Klasifikasi 

Tumbuhan jarak merah memiliki klasifikasi tanaman sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae (Tumbuhan) 

Sub Kigdom : Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh) 

Super Divisi : Spermatophyta (Menghasilkan biji) 

Divisi  : Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga) 

Kelas   : Magnoliopsida (Berkeping dua/ dikotil) 

Sub kelas : Rosidae 

Ordo  : Euphobiales 

Family  : Euphorbiaceae 

Genus  : Jatropha 

Spesies : Jatropha gossypifolia L  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Tanaman J.  gossypifolia L. (Silva et al, 2014) 
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2.1.2. Nama Daerah 

 Nama daerah untuk tanaman jarak merah antara lain jarak wulung, jarak 

kosta merah, jarak landi, jarak cina (Jawa), kale ke bacu, kale jarak, kale jhrak, 

kale jharat (Madura), 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 

 J. gossypifolia merupakan jenis pohon perdu tahunan, tumbuh tegak. 

Tinggi pohon biasanya sekitar 2,5-4  meter di beberapa daerah. Batang yang tebal, 

agak lunak, kasar berbulu dan panjangnya mencapai 1-2 meter dan ketika batang 

rusak mengeluarkan getah (Parsons et al, 1992). Daunnya tunggal, bertangkai, dan 

warna keunguan. Panjang tangkai daun 2-7 cm dan berbentuk bulat telur (Volk, 

1989).  

 Bunga majemuk, bentuk malai, berada diujung batang dan di ketiak daun, 

benang sari banyak mengelompok, tangkai putik tiga, kelopak bentuk corong 

dengan panjang 4 – 5 mm, warna merah tua. Buah berbentuk kendaga, bulat telur, 

keras warna coklat kehitaman ukuran lebar sekitar 12 mm dan 10 mm biasanya 

berisi 3 biji. Buah berwarna hijau terang ketika masak dan berwarna hijau pucat 

atau cokelat ketika jatuh dari pohonnya. Akar tunggang dan berwarna putih 

(Randall et al, 2009). 

2.1.4. Habitat dan Distribusi geografi 

 Tanaman J. 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 J. gossypifolia terkadang ditanam 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 di celah-celah batu di sekitar Queensland (Randall et al., 2009). 
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 Tanaman J. gossypifolia mampu beradaptasi pada iklim kering ataupun 

pada daerah yang lembab. Habitat utama J. 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). 

 Di Indonesia, J. gossypifolia dikenal sebagai jarak merah atau jarak cina. 

Tanaman J. 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). 

2.1.5. Manfaat buah dan Aktivitas Biologi J.  gossypifolia 

 Tanaman J. gossypifolia telah banyak digunakan untuk berbagai macam 

bentuk pengobatan secara empiris oleh masyarakat seperti diare, disentri, penyakit 

kulit (kusta), arthritis, maag (Hossain et al, 2004). Sedangkan aktivitas buah J. 

gossypifolia yang telah dibuktikan secara ilmiah yakni sebagai anti inflamasi 

(Robineau L, 1991), Pencahar dan anti analgesik (Horsten et al., 1996).  

 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). 

2.1.6. Kandungan Tanaman J. gossypifolia 

 Menurut laporan penelitian secara umum, kandungan kimia yang 

terdeteksi pada beberapa bagian tanaman jarak sangat beraneka ragam yaitu asam 

lemak, gula, alkaloid, asam amino, steroid, flavonoid, saponin, tanin, dan 

terpenoid (Silva et al, 2014). 

 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. 
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 Hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan bahwa tanaman J. 

gossypifolia mengandung komponen – komponen senyawa kimia seperti yang 

tertera pada Tabel 2.1 berikut ini : 

 

 Tabel 2.1. Senyawa yang terkandung pada Buah J. gossypifolia 

 (Silva et al, 2014) 

No. Golongan 

Senyawa 

Nama Senyawa Aktivitas Biologis 

1 Komponen 

Ester 
 12-Deoxy-16-

hydroxylphorbol 

(Phorbol Ester) 

Efek iritasi dan antitumor 

dengan pelarut petrol eter  

2 Fatty Acid  Arachidis acid 

 Caprilic acid 

 Lauric acid 

 Linoleic acid 

 Myristic acid  

 Oleic acid 

 Palmitic acid 

 Palmitoleic acid 

 Ricinoleic acid 

 Vernolic acid 

 

3 Alkaloid   Arylnaphthalene 

lignan 

 

4 Diterpen   Jatrophan  Antileukimia / antikanker 

dengan pelarut petrol eter  

 

2.2. Tinjauan Umum tentang Bakteri Staphylococcus aureus 

 Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif anggota famili 

Micrococcaceae berbentuk bulat, bergerombol tidak beraturan seperti susunan 

buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, tidak bergerak, dan tidak 

membentuk flagel. Staphylococcus aureus mengandung protein dan kapsul 

polisakarida yang berfungsi sebagai antigen dan merupakan substansi penting di 

dalam struktur dinding sel bakteri. (Jawetz et al., 2007). 
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2.2.1. Klasifikasi 

Domain : Bacteria 

Kingdom : Eubacteria 

Filum  : Firmicutes 

Kelas  : Bacilli 

Ordo  : Bacillales 

Famili  : Staphylococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Spesies : Staphylococcus aureus (Volk, 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Morfologi dan identifikasi 

2.2.2.1.Ciri – ciri Organisme 

 

Gambar 2.2. Bentuk Mikroskopis Staphylococcus aureus 

 

2.2.2. Morfologi dan Identifikasi 

2.2.2.1.Ciri – Ciri Organisme 

 Staphylococcus aureus umumnya tumbuh berpasangan maupun 

berkelompok, dengan diameter sekitar 0,9-1,3 μm. Staphylococcus aureus 

merupakan mikroflora normal manusia. Bakteri ini biasanya terdapat pada saluran 

pernapasan atas, kulit, dan selaput mukosa manusia. Keberadaan Staphylococcus 

aureus pada saluran pernapasan atas dan kulit pada individu jarang menyebabkan 

penyakit, individu sehat biasanya hanya berperan sebagai karier. Infeksi serius 

akan terjadi ketika resistensi inang melemah karena adanya perubahan hormon, 

adanya penyakit, luka, atau penggunaan steroid atau obat lain yang mempengaruhi 
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imunitas sehingga terjadi pelemahan inang yang dapat menyebabkan penanahan, 

abses, berbagai infeksi piogendan bahkan septikimia yang fatal (Jawetz et al., 

2012). 

2.2.2.2.Sifat Biakan 

 Bakteri Staphylococcus aureus tumbuh pada suhu optimum 37ºC, tetapi 

membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar (20-25ºC). Koloni pada 

perbenihan padat berwarna abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk bundar, 

halus, menonjol, dan berkilau (Jawetz et al., 2012). 

2.2.2.3.Sifat Pertumbuhan 

 Staphylococcus aureus dapat meragikan karbohidrat dengan membentuk 

asam laktat tetapi tidak menghasilkan gas. Staphylococcus aureus relatif resisten 

terhadap pengeringan panas (tahan terhadap suhu 50
o
C selama 30 menit) dan 

NaCl 9% tetapi mudah dihambat oleh bahan kimia tertentu seperti heksaklorofen 

(Jawetz et al., 2012). 

2.2.2.4.Sifat Biokimia 

 Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit melalui kemampuan 

berkembang biak serta menyebar luas dalam jaringan dan melalui pembentukan 

zat-zat ekstraseluler yaitu katalase, koagulase, faktor penggumpal, enzim, 

eksotoksin, enterotoksin, leukosidin, dan eksfoliatif (Jawetz et al., 2012). 

2.2.3. Organela  

2.2.3.1.Kapsul  

 Polimer yang membentuk selubung padat yang menyelimuti sel disebut 

kapsul. Kapsul berperan dalam tingkat keinvasian bakteri patogenik. Kapsul 

berfungsi untuk menghambat kemotaksis dan fagosiotosis oleh leukosit 

polimorfonuklir, serta juga menghambat poliferasi sel mononuklear, kecuali 

terdapat antibiotik spesifik. Sebagian besar Staphylococcus aureus mempunyai 

koagulase aatau faktor penggumpal pada permukaan dinding sel. Ikatan koagulase 

secara non enzimatik pada fibrinogen menyebabkan agregasi pada bakteri (Jawetz 

et al., 2012). 

2.2.3.2.Antigen Protein Dinding Sel 

 Dinding sel adalah struktur bakteri yang berfungsi untuk mempertahankan 

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

 Protein A adalah komponen dinding sel pada banyak Staphylococcus 

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

Fab dari IgG yang terikat dengan protein A bebas berikatan dengan antigen 

spesifik. Protein A menjadi reagen yang penting dalam imunologi dan teknologi 

laboratorium diagnostik. 

 Beberapa strain Staphylococcus aureus memiliki kapsul, yang 

menghambat fagositosis oleh leukosit polimorfonuklear kecuali terdapat antibodi 

spesifik. Sebagian besar strain Staphylococcus aureus mempunyai koagulase atau 

faktor penggumpal, pada permukaan dinding sel terjadi koagulase dengan 

fibrinogen secara non enzimatik, sehingga menyebabkan agregasi bakteri (Jawetz 

et al., 2012). 

b) Peptidoglikan 

 Peptidoglikan adalah polimer kompleks yang tersusun atas 3 bagian : 

Bagian rangka, yang tersusun atas N-asetil glukosamin dan asam N-asetil 

muramat secara berselang-seling, satu set rantai samping tetrapeptida yang 

identik, yang melekat pada asam N-asetil muramat dan satu set jembatan silang 

peptida yang identik (Jawetz et al., 2012). 

 Staphylococcus aureus mengandung antigen polisakarida dan protein 

seperti zat lain yang penting dalam struktur dinding sel. Peptidoglikan merupakan 

suatu polimer polisakarida yang mengandung sub unit-sub unit yang bergabung 

memberikan ekskeleton yang kaku pada dinding sel. Peptidoglikan dapat dirusak 

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

yaitu infeksi akan merangsang pembentukan interleukin-1 (pirogen endogen) dan 

antibodi opsonin oleh monosit dan ini dapat menjadi penarik kimiawi bagi 

leukosit polimorfonuklear, mempunyai aktivitas seperti endotoksin dan 

mengaktivasi komplemen (Jawetz et al., 2012). 

c) Asam Teikolat 

 Asam teikolat merupakan polimer yang larut dalam air, mengandung 

residu gliserol yang bergabung melalui ikatan fosfodiester dan membawa satu 

atau lebih pengganti asam amino atau gula. Ada dua jenis asam teikolat yaitu yang 

pertama adalah asam teikolat dinding sel, yang secara kovalen berikatan dengan 
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peptidoglikan, dan yang kedua adalah asam teikolat membran (asam lipoteikolat) 

yang secara kovalen berikatan dengan glikolipid membran dan terkonsentrasi di 

mesosom (Jawetz et al., 2012). 

 Asam teikolat membentuk antigen permukaan utama pada spesies gram 

positif dan sifatnya yang mudah dicapai oleh antibodi telah membuktikan bahwa 

letaknya dipermukaan luar dari lapisan peptidoglikan. Namun aktifitasnya 

seringkali meningkat akibat adanya pencernaan sebagian peptidoglikan sehingga 

banyak asam teikolat berada diantara membran sitoplasma dan lapisan 

peptidoglikan dan akan memanjang keatas melewati pori-pori. Fungsi asam 

teikolat adalah mengikat adalah mengikat ion magnesium dan bisa berperan dalam 

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

2.2.3.3.Dinding Sel 

 Dinding sel adalah struktur bakteri yang berfungsi untuk mempertahankan 

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

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

 Pada bakteri gram positif, dinding selnya mengandung polisakarida yang 

disebut asam teikolat yang berperan pada proses transportasi ion – ion dari dalam 

maupun keluar sel (Dzen, 2003). 

2.2.3.4.Membran Plasma 

 Membran sitoplasma adalah lapisan tipis yang terletak disebelah dalam 

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

fosfolipid. Berfungsi sebagai permeabilitas selektif, transpor elektron, 

menghasilkan enzim dan pembawa molekul yang berfungsi dalam biosintesa 

DNA (Dzen, 2003). 

2.2.3.5.Sitoplasma 

 Sitoplasma terkandung dalam membran plasma yang berisi campuran air 

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

berat kering sel bakteri tersebut. Dalam ukuran mikro, sitoplasma terlihat 

berwarna dan kasar. Bentuk kasar tersebut merupakan bagian yang banyak 

tersusun dari ribosom. Ribosom dapat memproduksi protein baru untuk sel 

bakteri. Hingga 20.000 ribosom dapat berada dalam satu sel. Banyak antibiotik 

saat ini (seperti eritromisisn, tetrasiklin, streptomisin, kloramfenikol) menargetkan 
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ribosom bakteri. Obat ini dapat membunuh bakteri dengan mengganggu sintesis 

(pembentukan) protein baru bakteri. 

2.2.3.6.Flagella dan Pili 

 Flagella dan pili merupakan alat gerak yang tersusun dari protein yang 

disebut flagelin. Pili adalah struktur tambahan yang melekat pada permukaan 

dinding sel tetapi lebih pendek dari flagella serta lebih halus yang terdiri dari 

protein yang disebut pilin (Dzen, 2003). 

2.2.3.7.Inti Sel 

 Sel bakteri tidak mempunyai pembungkus inti yang sebenarnya. Didalam 

inti terdapat kromosom sebagai pusat informasi genetik yang mengatur semua 

kegiatan dari bakteri yang termasuk metabolisme maupun yang menentukan sifat 

resistensi terhadap suatu mikroba (Dzen, 2003). 

2.2.3.8.Mesosom 

 Mesosom merupakan lipatan atau lekukan dari membran sitoplasma yang 

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

2.2.4. Faktor Virulensi Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus dapat menimbulkan penyakit melalui 

kemampuannya berkembang biak dan tersebar luas dalam jaringan dan melalui 

pembentukan berbagai zat ekstraseluler. Berbagai zat yang berperan sebagai 

faktor virulensi dapat berupa protein, termasuk enzim dan toksin, diantaranya : 

(Jawetz et al., 2012) 

1. Leukosidin 

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

perannya dalam patogenesis pada manusia tidak jelas, karena Staphylococcus 

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

difagositosis (Jawetz et al., 2012). 

2. Toksin Sindrom Syok Toksik (TSST) 

Sebagian besar galur Staphylococcus aureus yang diisolasi dari penderita 

sindrom syok toksik menghasilkan eksotoksin pirogenik. Pada manusia, toksin 

ini menyebabkan demam, syok, ruam kulit, dan gangguan multi sistem organ 

dalam tubuh (Jawetz et al., 2012). 
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3. Enterotoksin 

Enterotoksin adalah enzim yang tahan panas dan tahan terhadap suasana basa 

didalam usus. Enzim ini merupakan penyebab utama dalam keracunan 

makanan, terutama pada makanan yang mengandung karbohidrat dan protein 

(Jawetz et al., 2012). 

4. Koagulase 

Suatu protein yang menyerupai enzim dan dapat menggumpalkan plasma 

sitrat dengan bantuan suatu faktor yang terdapat dalam banyak serum. Bakteri 

yang membentuk koagulase dianggap menjadi pathogen invasif (Jawetz et al., 

2012). 

5. Patogenitas 

Staphylococcus aureus patogen menghasilkan koagulase dan pigmen kuning 

bersifat hemolitik dan meragikan manitol. Gambaran infeksi lokal 

Staphylococcus aureus adalah suatu infeksi folikel rambut, atau suatu abses 

biasanya suatu infeksi peradangan yang hebat, terlokalisir, sakit, yang 

mengalami pernanahan sentral dan yang sembuh dengan cepat bila nanah 

kemudian dikeluarkan (Jawetz et al., 2012). 

2.2.5. Patologi dan Patogenesis 

 Bakteri Staphylococcus aureus dapat menyebabkan dapat berbagai macam 

penyakit termasuk jerawat, bisul. Namun ditemukan pada beberapa kondisi 

patologi lainnya seperti penyakit osteomyelitis, pneumonia, meningitis dan arthitis 

(Madigan, 2006). 

 Furunkel atau abses setempat lainnya merupakan salah satu contoh lesi yang 

disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Bakteri ini dapat berkembang 

biak dalam folikel rambut dan dapat menyebabkan terjadinya nekrosis jaringan. 

Peradangan setempat merupakan sifat khas dari bakteri Staphylococcus aureus. 

Bakteri ini dapat menyebarkan bagian tubuh lainnya secara cepat melalui aliran 

darah dan pada sistem limfatik (Jawetz et al., 2007) 

2.3. Tinjauan Umum tentang Infeksi 

 Infeksi merupakan suatu keadaan masuknya mikroorganisme ke dalam 

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

sel pejamu, biasanya sel epitel. Setelah menempati tempat infeksi primer, bakteri-
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bakteri memperbanyak diri dan menyebar secara langsung ke aliran darah melalui 

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

sementara atau persisten. Bakteriemia memungkinkan bakteri menyebar luas 

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

al., 2012). 

 Infeksi Staphylococcus aureus diasosiasikan dengan beberapa kondisi 

patologi, diantaranya bisul, jerawat, pneumonia, meningitis, dan arthritis. 

Staphylococcus aureus juga menghasilkan katalase, yaitu enzim yang 

mengkonversi H2O2 menjadi H2O dan O2, dan koagulase, enzim yang 

menyebabkan fibrin berkoagulasi dan menggumpal. Koagulase diasosiasikan 

dengan patogenitas karena penggumpalan fibrin yang disebabkan oleh enzim ini 

terakumulasi di sekitar bakteri sehingga agen pelindung inang kesulitan mencapai 

bakteri dan fagositosis terhambat (Jawetz et al., 2012) 

2.3.1. Terapi 

 Antibiotik telah lama digunakan untuk mengobati penyakit menular dan 

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

Kecenderungan ini telah meningkatkan prevalensi antibiotik yang sebelumnya 

sensitif dalam melawan bakteri. Pemilihan obat antibiotik secara rasional 

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

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

kateter urin), faktor predisposisi pasien (immunodefisiensi) dan Uji kepekaan 

(Jawetz et al., 2012) 

 Pengobatan terhadap infeksi Staphylococcus aureus dilakukan melalui 

pemberian antibiotik, yang disertai dengan tindakan bedah, baik berupa 

pengeringan abses maupun nekrotomi. Pemberian antiseptik lokal sangat 

dibutuhkan untuk menangani furunkulosis (bisul) yang berulang. Pada infeksi 

yang cukup berat, diperlukan pemberian antibiotik secara oral atau intravena, 

seperti penisilin, metisillin, sefalosporin, eritromisin, linkomisin, vankomisin, dan 

rifampisin. Sebagian besar jalur Staphylococcus aureus sudah resisten terhadap 

berbagai antibiotik tersebut, sehingga perlu diberikan antibiotik berspektrum lebih 

luas seperti kloramfenikol, amoksilin, dan tetrasiklin (Jawetz et al., 2012) 
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2.4. Tinjauan Umum 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 suatu 

mikroorganisme dan dalam konsentrasi kecil mampu menghambat bahkan 

membunuh proses kehidupan suatu mikroorganisme (Jawetz et al., 2012). 

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 

2.4.1. Mekanisme Kerja Eritromisin 

 Eritromisin diisolasi dari Streptomyces arythreus dan secara kimiawi 

merupakan senyawa makrolida. Eritromisin aktif untuk infeksi yang disebabkan 

oleh bakteri Gram positif termasuk Staphylococcus aureus. Peranan antibiotik ini 

adalah menghambat sintesis protein dengan mengganggu reaksi translokasi. 

Aktivitasnya meningkat pada pH basa. Eritromisin digunakan sebagai pengganti 

penisilin untuk penderita yang hiper-sensitif terhadap penisilin. Terjadinya 

resistensi terhadap eritromisin karena adanya perubahan (metilasi) pada reseptor 

tRNA yang dikontrol oleh plasmid (Dzen et al., 2003). 

 Eritromisin menghambat sintesis protein kuman dengan jalan berikatan 

secara reversibel dengan ribosom subunit 50S, dan umumnya bersifat 

bakteriostatik (menghambat multiplikasi bakteri), walaupun terkadang dapat 

bersifat bakterisidal untuk kuman yang sangat peka (Setia budy, 2009). 

Eritromisin pada konsentrasi 0,1-2 µg/ml aktif terhadap bakteri Gram positif 

(Jawetz et al., 2012). 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Qolbaini didapatkan bahwa eritromisin 

pada konsentrasi 15µg mampu menghambat bakteri Staphylococcus aureus. Pada 
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penelitian tersebut juga dinyatakan bahwa eritromisin sensitif terhadap 

Staphylococcus aureus dengan diameter zona hambat terbesar yaitu ≥ 23 mm 

dibandingkan dengan antibiotik tetrasiklin, gentamisin, kloramfenikol, oksasilin, 

dan sefoksitin (Qolbaini, 2014). Berdasarkan penelitian tersebut, maka peneliti 

menggunakan antibiotik eritromisin dalam bentuk paper disk sebagai kontrol 

positif dengan konsentrasi 15µg. 

2.4.2. Tinjauan tentang Aktivitas Antibakteri Senyawa Metabolit Sekunder 

Komponen senyawa metabolit sekunder yang berfungsi sebagai antimikroba : 

1. Flavonoid 

 Flavonoid merupakan sub kelompok senyawa polifenol memiliki struktur 

benzo-y-pyrone yang terdapat pada tanaman yang digunakan untuk infeksi 

mikroba. Studi epidimiologis telah secara konsisten menunjukkan bahwa asupan 

tinggi flavonoid memiliki efek protektif terhadap penyakit yang disebabkan 

bakteri atau virus. Flavonoid merupakan salah satu dari sekian banyak senyawa 

metabolit sekunder yang dihasilkan oleh suatu tanaman, yang dapat dijumpai pada 

bagian daun, akar, kulit, tepung sari, bunga, dan biji (Lenny, 2006). 

 Kerangka flavonoid terdiri atas satu cincin aromatik A, satu cincin aromatik 

B, dan cincin tengah berupa heterosiklik yang mengandung oksigen dan bentuk 

teroksudasi cincin mi merupakan dasar dalam pembagian flavonoid ke dalam sub-

sub kelompoknya (Redha, 2010). Mekanisme kerja dari alkaloid sebagai 

antibakteri melalui cara berinteraksi dengan asam deoksiribosa nukleat (DNA) 

bakteri atau berinteraksi dengan dinding sel bakteri (Cowan, 1999). 

2. Alkaloid 

 Alkaloid adalah senyawa yang secara umum mengandung paling sedikit 

satu buah atom nitrogen yang bersifat basa dan merupakan bagian dari cincin 

heterosiklik. Banyak tumbuhan yang digunakan untuk pengobatan yang setelah di 

isolasi dengan senyawa nitrogen heterosiklik (Lutfiana, 2013). 

 Alkaloid  memiliki  efek  antimikroba  dan  efek  antidiare. Mekanisme  

kerja  dari  alkaloid  sebagai  antibakteri  melalui  cara  berinteraksi dengan  asam  

deoksiribosa  nukleat  (DNA)  bakteri  atau  berinteraksi  dengan 12 dinding sel  

bakteri  yaitu dengan meletakkan diri di antara untaian DNA  atau  dinding  sel  
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bakteri.  Penghambatan  sintesis  dinding  sel  yang  akan menyebabkan  lisis  

pada  sel  bakteri  sehingga  sel  akan  mati (Cowan, 1999). 

3. Fenol 

 Fenol merupakan kelompok besar dari tanaman metabolit sekunder dan 

ditemukan pada senyawa alami dari tanaman yang memiliki gugus aromatik, serta 

fenol memiliki struktur sederhana dengan satu cincin aromatik yang 

dikombinasikan dengan alkohol (Evans, 2002).  

 Mekanisme  yang  dianggap  bertanggung  jawab terhadap  toksisitas  

fenolik  pada  mikroorganisme  adalah  melalui  inhibitor  enzim reaksi  dengan  

grup  sulfhidril  atau  melalui  interaksi  non-spesifik  dengan  protein (Cowan, 

1999). 

4. Tanin  

 Tanin merupakan suatu nama deskriptif umum untuk satu grup substansi 

fenolik polimer yang mampu menyamak kulit atau mempresipitasi gelatin dari 

cairan, suatu sifat yang dikenal sebagai astringensi. Tanin di temukan hampir di 

setiap bagian dari tanaman yaitu kulit kayu, daun, buah dan akar (Hagerman, 

1998). 

 Mekanisme kerja senyawa tanin sebagai antibakteri antara lain dengan cara 

berikatan dengan protein, merusak membran sel bakteri dan menghambat 

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

berperan dalam metabolisme bakteri dapat mengakibatkan penumpukan bahan-

bahan metabolit yang bersifat toksik pada bakteri (Dzen, 2003). 

5. Saponin 

 Saponin adalah zat yang apabila dikocok dengan air akan mengeluarkan 

buih dan bila dihidorlisis akan menghasilkan gula dan sapogenin. Sifat-sifat 

sapogenin ialah dapat menghemolisis darah, mengikat kolesterol dan toksin pada 

hewan berdarah (Mulyana, 2002). Saponin merupakan metabolit sekunder yang 

banyak ditemukan di alam, terdiri gugus gula yang berikatan dengan aglikon atau 

sapogenin. Bahan Aktif ini menghambat DNA-polymerase sehingga dapat 

menggannggu sintesa asam nukleat (Cowan, 1999). 

 Senyawa golongan saponin mempunyai tingkat kelarutan rendah dalam 

etanol, akan tetapi mempunyai tingkat kelarutan tinggi dalam air dan metanol. 
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Saponin bersifat spektrum luas sebagai antibakteri dan antijamur. Saponin dapat 

bekerja menghambat DNA-polymerase sehingga sintesa asam nukleat terganggu 

(Hertanti, 2012). 

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 

 Prinsip dari metode difusi cakram yaitu obat dijenuhkan ke dalam kertas 

saring (cakram kertas). Cakram kertas yang mengandung obat tertentu di tanam 

pada media pembenihan agar padat yang telah di campur dengan mikroba yang 

diuji, kemudian di inkubasikan 37
o
C selama 18-24 jam. Selanjutnya diamati 

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

pertumbuhan mikroba (Dzen et al., 2003). 

 Pada metode ini yang diamati adalah diameter daerah hambatan 

pertumbuhan kuman karena difusinya obat ini titik awal pemberian ke daerah 

difusi sebanding dengan kadar obat yang diberikan. Metode ini dilakukan dengan 

cara menanam kuman pada media agar padat tertentu kemudian diletakkan kertas 

samir atau disk yang mengandung obat atau dapat juga dibuat sumuran kemudian 

diisi obat dan dilihat hasilnya (Jawetz et al., 2012). 

 Cakram kertas filter yang mengandung sejumlah tertentu obat ditempatkan 

di atas permukaan medium padat yang telah diinokulasi pada permukaan dengan 

organisme uji. Setelah inkubasi, diameter zona jernih inhibisi di sekitar cakram 

diukur sebagai ukuran kekuatan inhibisi obat melawan organisme uji tertentu. 

Metode tersebut dipengaruhi banyak faktor fisik dan kimia selain interaksi 

sederhana antar obat dan organisme (misal : sifat medium dan kemampuan difusi, 
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ukuran molekular, dan stabilitas obat). Meskipun demikian, standardisasi keadaan 

memungkinkan penentuan kerentanan organisme (Jawetz et al., 2012). 

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). 

 Prinsip metode ini adalah pengenceran antibiotik sehingga diperoleh 

beberapa konsentrasi obat yang ditambah suspensi kuman dalam media. 

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

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

atau tidaknya pertumbuhan bakteri atau kuman atau jika mungkin, tingkat 

kesuburan dari pertumbuhan kuman, dengan cara menghitung jumlah koloni, 

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

Minimum (KBM) (Jawetz et al., 2012). 

2.5.3. Metode Biautografi 

 Bioautografi adalah suatu metode pendeteksian untuk menemukan suatu 

senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas 

antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Metode tersebut di dasarkan pada 

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

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

antibiotik yang dapat dianalisis dengan KLT atau kromatografi kertas. Pada 
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umumnya, efek biologi senyawa yang dapat dikatakan menghambat pertumbuhan  

bukan organisme dinyatakan sebagai zona hambat. (Touchstone Dobbins, 1983).  

 Ciri khas dari prosedur bioautografi adalah didasarkan atas teknik difusi 

agar, dimana senyawa antimikrobanya dipindahkan dari lapisan KLT ke medium 

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

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

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

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

periksa terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji (Betina, 1972). 

 Bioautografi 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 

dibedakan atas tiga bagian, yakni : 

1. Bioautografi kontak 

 Bioautografi kontak merupakan senyawa antimikroba dipindahkan dari 

lempeng KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan bakteri uji yang peka 

secara merata dan melakukan kontak langsung (Dewanjee et al., 2014). 

 Metode ini didasaekan atas difusi dari senyawa yang telah dipisahkan 

dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) atau kromatografi kertas. Lempeng 

kromatografi tersebut ditempatkan di atas permukaan nutrien Agar yang telah di 

inokulasikan dengan mikroorganisme yang sensitif terhadap senyawa antimikroba 

yang dianalisis. Setelah 15-30 menit, lempeng kromatografi tersebut dipindahkan 

dari permukaan medium. Senyawa antimikroba yang telah berdifusi dari lempeng 

kromatogram ke dalam media agar akan menghambat pertumbuhan bakteri setelah 

diinkubasi pada waktu dan suhu yang tepat sampai noda 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 merupakan dimana mikroorganismenya tumbuh 

secara langsung diatas lempeng Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Prinsip kerja 
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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 menggunakan hair dryer. Senyawa 

dalam lempeng kromatogram dideteksi dengan menggunakan sinar UV pada 

panjang gelombang 254 nm dan 366 nm.  Setelah diketahui letak dan jumlah 

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

lempeng KLT, selanjutnya di semprotkan suspensi bakteri uji sebanyak 5-6 ml di 

atas permukaan lempeng KLT tadi secara merata. Besarnya lempeng KLT yang 

sering digunakan adalah 20x20 cm dan untuk meratakan suspensi bakteri yang 

telah disemprotkan  dapat menggunakan alat putar atau roller yang dilapisi dengan 

kertas kromatogram. Lempeng KLT diinkubasi semalam (1x24 jam) dalam box 

plastik dan dilapisi dengan kertas, kemudian disemprot dengan 5 ml larutan TTC 

(Triphenyl Tetrazolium Chloride) sejumlah 20 mg/ml serta MTT (2,5 mg/ml) dan 

selanjutnya diinkubasi kembali selama 4 jam pada suhu 37
o
C (Dewanjee et al., 

2014). 

3. Bioautografi Perendaman (Agar Overlay Bioautografi) 

 Bioautografi perendaman merupakan Bioautografi yang dimana medium 

agar telah diinokulasikan dengan suspensi bakteri dituang di atas lempeng 

Kromatogram Lapis Tipis (KLT). Pada prakteknya metode ini dilakukan sebagai 

berikut yaitu bahwa lempeng kromatografi yang telah dieluasi di letakkan 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 di 

inkubasi pada suhudan waktu yang sesuai (Dewanjee et al., 2014). 

 Beberapa modifikasi metode KLT Bioautografi telah ditemukan Nicolous. 

Menuangkan medium agar berisi 2,3,5 Trifenil Tetrazolium Kliorida (TTC) dan 

ditanami dengan organisme yang diuji di atas kromatogram. Sedangkan kline dan 

Goalb menyemprotkan medium agar yang lain didinginkan langsung pada 

permukaan lempeng yang telah disiapkan. Zona inhibisi diidentifikasi setelah di 

inkubasi, dengan melihat langsung pada lempeng KLT yang tidak tembus cahaya, 
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kemudian di lanjutkan dengan menindihkan lempeng kromatografi pada medium 

agar pembenihan (Dewanjee et al., 2014). 

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 hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang 

tersisa di perlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah di tetapkan 

(Depkes RI, 2014). 

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 non polar 

(Agoes, 2007) 

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. 
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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. 

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 filtratnya di pekatkan. 

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) 
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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 kinetic (dengan pengadukan kontinu) pada 

temperature yang lebih tinggi dari temperature ruangan yaitu secara umum 

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

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 
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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 berulang kali dengan pelarut yang berbeda 

atau resirkulasi cairan pelarut dan prosesnya tersusun berturutan beberapa 

kali. Proses ini dilakukan untuk meningkatkan efesiensi 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 ultrasonik (20.000 Hz) memberikan efek pada proses ekstrak 

dengan prinsip meningkatkan permeabilitas diding 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 ultrasonik.  

 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 
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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). 

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 faktor (Bernasconi, 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 

pelarut organik (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). 
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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 

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

mengandung oksigen yang paling eksotik karena kombinasi sifat – sifat uniknya 

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

bakar, bahan depressant dan khusunya karena kemampuannya sebagai bahan 

kimia intermediet untuk menghasilkan bahan kimia yang lain. 

 Etanol merupakan senyawa penyusun minuman beralkohol. Sebagai 

minuman beralkohol, etanol telah dikenal sejak dahulu oleh raja – raja mesir. 

Sebagai bukti adalah fakta tentang nabi Nuh yang dipercaya telah berkebun 

anggur yang dapat difermentasi menjadi minuman beralkohol (Kirk, 1951) 

 Sifat fisika dan kimia tergantung pada gugus hidroksilnya. Gugus ini 

menyebabkan polaritas molekul dan menyebabkan ikatan hidrogen antar molekul. 

Kedua sifat tersebut menyebabkan perbedaan sifat fisik alkohol berat molekul 

rendah dengan senyawa hidrokarbon yang mempunyai berat molekul ekivalen. 

Spektrografi inframerah menunjukkan bahwa dalam keadaan cair ikatan hidrogen 

terbentuk karena tarik menarik antar atom hidrogen pada gugus hidroksil molekul 

yang kedua. Sifat tersebut dapat dianalogikan seperti sifat air, walaupun ikatan 

pada air lebih kuat sehingga membentuk gugusan yang lebih dari dua molekul. 
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Ikatan hidrogen pada etanol terjadi pada fase cair, sedangkan pada fase gas 

senyawa ini bersifat monomerik.  

Secara detail, sifat – sifat fisika etanol dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 2.2. Sifat  Sifat Fisika Etanol (Kirk, 1951) 

Keterangan Nilai 

Titik didih normal, 
o
C, 1 atm 

Suhu kritis, 
o
C 

Tekanan kritis, kPa 

Volume kritis, L/mol 

Densitas, d420, g/mL 

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

Kelarutan dalam air pada 20
o
C 

Autoignition temperature, 
o
C 

Titik nyala, 
o
C 

+78,32 

243,1 

6383,48 

0,167 

0,7893 

1,17 

Saling Larut 

793,0 

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). 

 


