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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Tanaman Impatiens balsamina L. 

2.1.1  Klasifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bunga Impatiens balsamina L. (Dalimartha, 2003) 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta  

Sub-divisio : Angiospermae  

Kelas  : Dicotylodeneae 

Ordo   : Balsaminales / geraniales 

Famili   : Balsaminaceae 

Genus  : Impatiens  

Spesies : Impatiens balsamina L. 

(Tjitrosoepomo, 1993) 

2.1.2 Sinonim  

Impatiens cornuta Linn., Impatiens hortensis Desf., Impatiens mutila DC, 

Impatiens triflora Blanco, Balsamina mutila DC (Utami, 2008). 

2.1.3 Nama Daerah 

Sumatera : Lahine, paru inai 

Jawa   : Pacar banyu 
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Sunda  : Pacar cai 

Jakarta  : Kimbong  

Nusatenggara : Pacar toya, pacar aik 

Sulawesi : Tilanggele duluku, kolendingi unggaagu 

Maluku : Bunga taho, inai anyer 

Inggris  : Impatiens  

Cina    : Feng xian hua 

(Yuniarti, 2008) 

2.1.4 Morfologi 

Impatiens balsamina L. merupakan tanaman terna berbatang basah, lunak, 

bulat, bercabang, warna hijau kekuningan. Impatiens balsamina L. biasanya 

ditanam sebagai tanaman hias, arah tumbuhnya tegak, percabangannya 

monopodial (Steenis et al., 2008). 

Tanaman I. balsamina L. merupakan famili Balsaminaceae. Impatiens 

balsamina L. berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara, ada juga yang 

menyebutkan dari India. Tanaman ini diperkenalkan di Amerika pada abad ke-19. 

Tanaman ini memiliki bunga dengan beragam warna, seperti pink, merah, putih, 

oranye, peach, atau salem. Tinggi dari tanaman I. balsamina L. ini mencapai 30-

80 cm, biasanya bagian yang dijadikan ekstrak yaitu daun, batang, dan bunga. 

Habitat dari tanaman I. balsamina L. ini dapat hidup pada daerah beriklim semi 

tropical, namun tidak dapat hidup pada daerah yang kering dan gersang. Tanaman 

I. balsamina L. merupakan tumbuhan yang dapat dipelihara dengan mudah 

(Dalimartha, 2014). Tanaman ini memiliki daun tunggal, tungkai pendek helaian 

daun berbentuk lanset memanjang, ujug dan pangkal runcing, tapi bergerigi, 

pertulangan menyirip dan warnanya hijau muda (Steenis et al., 2008). Bunga 

keluar dari ketiak daun, warnanya bermacam-macam, seperti merah, oranye, ungu 

dan putih. Daun kelopak 3 atau 5, lepas atau sebagian melekat, bertaji. Daun 

kelopak samping berbentuk corong miring, berwarna, Jalan terdapat noda kuning 

di dalamnya. Sedikit diatas pangkal daun mahkota memanjang menjadi taji 

dengan panjang 0,2 - 2 cm. Daun mahkota samping berbentuk jantung terbalik 

dengan panjang 2- 2,5 cm, yang 2 bersatu dengan kuku, yang lain lepas tidak 

berkuku dan lebih pendek. Ada lima benang sari dengan tangkai sari yang pendek, 
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lepas, agak bersatu. Kepala Sarinya bersatu membentuk tudung putih. Bunga 

terkumpul 1- 3. setiap tangkai hanya berbunga 1 dan tangkainya tidak beruas. 

Memiliki 5 kepala putik (Dalimartha, 2003). Tanaman ini sangat peka terhadap 

hama, begitu terkena hama, tanaman akan langsung busuk, biasanya tumbuh di 

pekarangan rumah pada ketinggian 1-900 m dengan hanya menebar biji dari buah 

tanaman I. balsamina L. (Nuzul, 2012).  

Buahnya buah kendaga, jika masak akan membuka menjadi lima bagian 

yang terpilin (Steenis et al., 2008). Biji tanaman I. balsamina L. berbentuk bulat, 

kecil dan berwarna hitam. Tanaman ini merupakan terna berakar serabut 

(Dalimartha, 2003).  

2.1.5 Habitat dan Distribusi Geografis 

Impatiens balsamina L. berasal dari India. Di Indonesia ditanam sebagai 

tanaman hias, kdang kadang ditemukan tumbuh liar (Dalimartha, 2003). Tanaman 

ini berasal dari Asia Selatan (India) dan Asia Tenggara. Diperkenalkan di 

Amerika sekitar abad 19. Di Indonesia tanaman ini tersebar merata dan ditanam 

sebagai tanaman hias di pekarangan rumah dan di taman-taman, terkadang 

tumbuh liar. Tanaman ini dapat ditemukan dari dataran rendah sampai ketinggian 

1000 m dari permukaan laut. Habitatnya pada daerah tropis namun tidak dapat 

hidup pada daerah yang kering (Steenis et al., 2008). 

2.1.6 Manfaat tanaman Impatiens balsamina L. 

Efek farmakologis I. balsamina L., diantaranya melancarkan peredaran 

darah dan melunakkan masa/benjolan yang keras. Efek farmakologis akar I. 

balsamina L. diantaranya peluruh haid (emenagog), anti-inflamasi (antiradang), 

rematik, kaku leher, kaku pinggang, sakit pinggang (lumbago), dan lain-lain. Efek 

farmakologis bunga I. balsamina L., diantaranya peluruh haid, tekanan darah 

tinggi (hipertensi), pembengkakan akibat terpukul (hematoma), bisul (furunculus), 

rematik sendi, gigitan ular tidak berbisa, dan radang kulit (dermatitis). Efek 

farmakologis daun I. balsamina L., diantaranya mengobati keputihan 

(leucorrhoea), nyeri haid (dysmenorrhoea), radang usus buntu kronis (kronik 

appendicitis), antiradang (anti-inflamasi), tulang patah atau retak (fraktur), 

mengurangi rasa nyeri (analgesik), bisul (furunculus), radang kulit (dermatitis), 

dan radang kuku. Sementara itu biji I. balsamina L. memiliki efek farmakologis 
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meluruhkan haid (parturifasien), dan mengobati kanker saluran pencernaan 

bagian atas (Hariana, 2013). 

2.1.7 Kandungan Kimia Bunga Impatiens balsamina L. 

Beberapa senyawa yang terkandung dalam bunga I. balsamina L. yang 

aktif sebagai antibakteri diantaranya adalah kumarin, flavonoid, saponin, kuinon, 

malvidum, dan 2-metoksi-1,4-naftokuinon (Ding, et al., 2008) dan kaemferol 

(golongan flavonoid) (Lim, et al., 2007). Sementara itu, akar I. balsamina L. 

mengandung cyanidin monoglycoside  (Hariana, 2013).  

2.2 Tinjauan Tentang Escherichia coli 

2.2.1 Taksonomi  

Kingdom : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Gamma Proteobacteria 

Ordo  : Enterobacteriales 

Familia : Enterobacteriaceae 

Genus  : Escherichia 

Spesies : Escherichia coli  

(Todar, 2008). 

 

Gambar 2.2 Escherichia coli (Manning, 2005) 

2.2.2 Morfologi dan Sifat 

Escherichia coli adalah salah satu jenis bakteri yang secara normal hidup 

dalam saluran pencernaan baik manusia maupun hewan yang sehat. Nama bakteri 
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ini diambil dari nama seorang bakteriologis yang berasal dari Jerman yaitu 

Theodor Von Escherich, yang berhasil melakukan isolasi bakteri ini pertama kali 

pada tahun 1885 (Andriani, 2005; Todar, 2008). 

Escherichia coli mempunyai bentuk batang dari pendek sampai coccus, 

termasuk Gram negatif, tidak membentuk spora, selnya bisa terdapat tunggal, 

berpasangan, dan dalam rantai pendek, biasanya tidak berkapsul, bakteri ini aerob 

dan dapat juga fakultatif anaerob. Ukuran 0,4-0,7 mikron, sebagian besar gerak 

positif dengan flagel peritrich. Bakteri E. coli secara normal berada di saluran 

pencernaan bagian bawah dan akan dapat berubah menjadi patogen jika 

perkembangan kuman di dalam tubuh yang melebihi batas normal, akibat 

perubahan makanan secara mendadak serta perubahan lingkungan dari panas ke 

hujan atau sebaliknya. Dampak yang muncul pada penderita yaitu menurunnya 

berat badan dan kondisi tubuh, pertumbuhan terhambat, dan jika tidak segera 

ditangani dapat menimbulkan kematian (Besung, 2010). Escherichia coli dapat 

menyebar melalui debu yang terkontaminasi atau melalui makanan dan minuman 

yang terkontaminasi dengan feses (Ginns, 2000). 

Escherichia coli adalah bakteri oportunis yang banyak ditemukan di dalam 

usus besar manusia sebagai flora normal. Sifatnya unik karena dapat 

menyebabkan infeksi primer pada usus misalnya diare pada anak dan travelers 

diarrhea, seperti juga kemampuannya menimbulkan infeksi pada jaringan tubuh 

di luar usus (Karsinah et al., 1994). Escherichia coli dapat menyebabkan infeksi 

traktus urinarius, meningitis, dan septikemia (Yenny, 2007). Pengobatan 

menggunakan ampisilin karena memiliki spektrum luas terhadap bakteri Gram 

negatif (Setiabudy, 2008). 

Escherichia coli dapat menyebabkan penyakit pada tubuh manusia karena 

mampu berkembang biak dan menyebar luas di jaringan dengan menempel pada 

sel usus manusia serta adanya beberapa zat yang di produksi, diantaranya : 

a. Enterotoxigenic E. coli (ETEC)  

Enterotoxigenic E. coli (ETEC) mempunyai 2 faktor virulensi yang 

penting yaitu faktor kolonisasi yang menyebabkan bakteri ini melekat pada 

enterosit pada usus halus dan enterotoksin (heat labile (HL) dan heat stabile 

(ST) yang menyebabkan sekresi cairan dan elektrolit yang menghasilkan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

watery diarrhea. ETEC tidak menyebabkan kerusakan brush border atau 

menginvasi mukosa (Tantivanich, 2002; Sirivichayakul, 2002). 

b. Enterophatogenic E. coli (EPEC) 

Pada Enterophatogenic E. coli (EPEC) mekanisme terjadinya diare 

belum jelas. Didapatinya proses perlekatan EPEC ke epitel usus 

menyebabkan kerusakan dari membrane mikro vili yang akan mengganggu 

permukaan absorbsi dan aktifitas disakaridase (Tantivanich, 2002; 

Sirivichayakul, 2002). 

c. Enteroaggregative E. coli (EAggEC) 

Bakteri Enteroaggregative E. coli (EAggEC) ini melekat kuat pada 

mukosa usus halus dan menyebabkan perubahan morfologi yang khas. 

Bagaimana mekanisme timbulnya diare masih belum jelas, tetapi sitotoksin 

mungkin memegang peranan (Sirivichayakul, 2002; Pitisuttithum, 2002). 

d. Enteroinvasive E. coli (EIEC) 

Secara serologi dan biokimia, bakteri Enteroinvasive E. coli (EIEC) 

mirip dengan Shigella. Seperti Shigella, EIEC melakukan penetrasi dan 

multiplikasi didalam sel epitel kolon (Sirivichayakul, 2002; Pitisuttithum, 

2002). 

e. Enterohemorrhagic E. coli (EHEC) 

Enterohemorrhagic E. coli (EHEC) memproduksi verocytotoxin (VT) 

1 dan 2 yang disebut juga Shiga-like toxin yang menimbulkan edema dan 

perdarahan diffuse di kolon. Pada anak sering berlanjut menjadi hemolytic-

uremic syndrome (Pitisuttithum, 2002; Tantivanich, 2002). 

2.2.3 Patogenesis dan Patologi  

Bakteri patogen yang sering menyebabkan infeksi pada manusia dan 

hewan salah satunya adalah E. coli. Pada manusia, E. coli yang menyebabkan 

diare dikelompokan menjadi empat, yaitu enterotoksigenik E. coli (ETEC), 

enteroinvasif E. coli (EIEC), enteropatogenik E. coli (EPEC), dan 

enterohemoragik E. coli (EHEC) (Nataro dan Kaper, 1998). Perbedaan di antara 

kelompok E. coli tersebut dapat dilihat pada tabel II.1. Virulensi ETEC 

disebabkan oleh adanya ekspresi antigen fimbria sehingga memungkinkan E. coli 

menempel pada sel usus manusia atau hewan dan memproduksi enterotoksin yang 
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bersifat tahan panas (heat stable) dan tidak tahan panas (heat labile) (Nataro dan 

Kaper, 1998). 

Enterotoksin akan memengaruhi sekresi cairan saluran pencernaan melalui 

peningkatan konsentrasi cyclic AMP (cAMP) ataupun cGMP (Nataro dan Kaper, 

1998). Pada saluran pencernaan manusia, EPEC akan menyebabkan atrofi dan 

nekrosis usus. Pada anak-anak, EPEC menyebabkan diare, sedangkan EHEC akan 

membentuk koloni pada saluran pencernaan sehingga mengakibatkan terjadinya 

atrofi dari mikrofili sel-sel epitel usus (Nataro dan Kaper, 1998). 

Tabel II.1 Gejala klinis, epidemiologi dan faktor virulensi dari beberapa strain 

      Escherichia coli (Nataro dan Kaper, 1998) 

Strain Gejala klinis Epidemiologi Faktor virulensi 

EPEC Diare berair Pada anak-anak 

Melekat pada 

mukosa usus 

dan merusak vili-

vili usus 

EHEC 

Diare berair, 

Hemoragik kolitis, 

Hemolytic uremic 

syndrome 

Food borne, water 

borne 
Shiga like toxin 

ETEC Diare berair Traveler diare 

Pili, heat-labile 

dan heat-stable 

enterotoksin 

Enteroaggregative Diare berlendir Pada anak-anak Pili, sitotoksin 

Enteroinvasive 
Disentri, diare 

berair 
Food borne Seluler invasif 

2.3 Tinjauan Umum Infeksi 

Infeksi merupakan penyebab utama penyakit di dunia terutama di daerah 

tropis seperti Indonesia karena temperatur yang tropis, dan kelembaban tinggi 

sehingga mikroba dapat tumbuh subur (Davey, 2005). Penyakit infeksi dapat 

disebabkan oleh mikroorganisme patogen, seperti bakteri, virus, parasit atau jamur 

(WHO, 2014). Mikroorganisme tersebut bisa ditemukan dimanapun baik di udara, 

tanah maupun air. Seseorang dapat terinfeksi melalui sentuhan, makan, minum 

maupun udara yang terkontaminasi mikroorganisme tersebut. Infeksi juga dapat 

menyebar melalui hewan dan gigitan serangga hingga hubungan seksual (U.S. 

National Library of Medicine, 2016). Salah satu bakteri yang dapat menyebabkan 

penyakit infeksi pada hewan dan manusia adalah E. coli. Angka infeksi yang 
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sangat tinggi dari bakteri E. coli merupakan ancaman yang dapat membahayakan 

kesehatan hewan, sehingga menyebabkan penurunan angka produktivitas ternak 

(Fardiaz, 1992). Penyakit infeksi masih merupakan salah satu masalah kesehatan 

masyarakat yang penting, khususnya di negara berkembang (Menteri Kesehatan 

RI, 2011). 

Menurut Rostina (2009), secara umum penyakit infeksi dapat 

disembuhkan dengan menggunakan antibiotik. Penggunaan antibiotik untuk 

infeksi lokal telah dikurangi karena kecenderungan menimbulkan hipersensitivitas 

secara lokal pada kulit atau membran mukosa. Meningkatnya penggunaan 

antibiotik, memacu meningkatnya resistensi bakteri terhadap antibiotik tersebut. 

2.4 Terapi  

Banyaknya obat-obat antibakteri pada masa sekarang tidak lepas dari 

peran Alexander Fleming sebagai penemu antibakteri dari Penicillium yang 

kemudian disebut dengan penisilin. Penemuan Fleming ini kemudian diikuti oleh 

penemuan-penemuan antibakteri lainnya yang merupakan turunan dari penisilin 

seperti penisilin G dan juga antibakteri yang berasal dari isolasi bakteri tanah 

yakni antibiotik streptomycin. Penisilin G yang diketahui aktif terhadap bakteri 

gram positif dapat diubah struktur kimianya menjadi ampisilin yang aktif terhadap 

bakteri gram negatif. Selanjutnya mulai ditemukan turunan-turunan penisilin 

lainnya dan juga antibiotik lainnya. Seiring perkembangan zaman, mulai 

ditemukan juga antibiotik yang tidak terbuat dari mikroorganisme melainkan 

dengan penggantian struktur kimia yang disebut dengan antibiotik semisintetis 

(Nester et al., 2007).  

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). Dari banyaknya jenis 

antibiotik, yang dapat digunakan atau efektif untuk gram negatif adalah golongan 

kuinolon seperti siprofloksasin yang menghambat sintesis asam nukleat; 

amoksisilin dan ampisilin yang merupakan spektrum luas, golongan sefalosporin 

generasi ketiga seperti sefuroksim, seftazidim dan seftriakson yang merupakan 

antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel; obat golongan aminoglikosida 
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termasuk gentamisin, amikasin sebagai pengganti gentamisin jika resisten, 

golongan tetrasiklin dan kloramfenikol juga merupakan spektrum luas yang 

bekerja menghambat sintesis protein (Neal, 2006). 

2.4.1 Tinjauan Tentang Antibiotik 

Antibiotika adalah zat-zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, 

yang memiliki khasiat membunuh atau menghambat pertumbuhan kuman, 

sedangkan toksisitasnya bagi manusia relatif kecil. Turunan zat-zat ini yang 

dibuat secara semi-sintetis, juga termasuk kelompok ini, begitu pula semua 

senyawa sintetis dengan khasiat antibakteri (Tjay dan rahardja,  2007). 

Mekanisme kerja obat antibakteri tidak sepenuhnya dipahami. Tetapi, mekanisme 

aksi ini dapat diklasifikasikan dalam empat hal utama yaitu : 

a. Menghambat sintesis dinding sel 

b. Menghambat fungsi membran sel 

c. Menghambat sintesis protein 

d. Menghambat sintesis asam nukleat (Jawetz, et al., 2001). 

2.4.2 Kloramfenikol  

Kloramfenikol merupakan antibiotia golongan amphenicol yang bersifat 

bakteriosidal dengan memiliki aktivitas spektrum luas aktif terhadap bakteri 

patogen. Kloramfenikol dahulu digunakan dalam pengobatan untuk hewan ternak 

dan manusia tetapi karena adanya laporan bahwa kloramfenikol manimbulkan 

penyakit anemia plastik bagi manusia sehingga sejak tahun 1994 di Amerika dan 

Eropa penggunaan kloramfenikol tidak diijinkan untuk pengobatan hewan ternak 

(Martaleni, 2007). Rumus struktur : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Rumus Struktur Kloramfenikol (sumber: USP, 2006) 
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Kloramfenikol memiliki rumus molekul C11H12C12N2O5. Kloramfenikol 

merupakan serbuk kristal putih sampai putih keabuan atau putih kekuningan, tidak 

berbau, sangat tidak larut dalam air, sangat larut dalam alkohol dan propilen glikol 

(Depkes RI, 1995). 

 Kloramfenikol pada awalnya diisolasi oleh Burkholder pada tahun 1947 

dari contoh tanah yang diambil dari Venezuela, namun kini telah disintesis secara 

kimia yang metodenya relatif lebih sederhana dan biayanya lebih murah, serta 

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, 2006; 

Tjay et al, 2007).  

Mekanisme kerja kloramfenikol berdasarkan perintangan sintesa 

polipeptida bakteri yakni menghambat aktivitas peptidil transferase dari subunit 

ribosom 50S. Hambatan ini terjadi pada fase pemanjangan yang kemudian 

mengganggu sintesa protein. Kloramfenikol dimetabolisme terutama dalam hati 

dan berpenetrasi dengan baik, termasuk ke otak. Efek samping serius yang dapat 

ditimbulkan oleh kloramfenikol adalah kerusakan pada sumsum tulang sehingga 

penggunaannya dibatasi hanya untuk kasus-kasus tertentu seperti meningitis dan 

tifus. Selain itu penggunaannya tidak boleh lebih lama dari 2 minggu (Neal, 2005; 

Mutschler, 1991; Tjay et al, 2007). 

Penggunaan kloramfenikol sebagai pembanding didasarkan 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 % 

terhadap 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 antibiotic 

sefalosporin generasi tiga lebih banyak menggunakan rute parenteral 

dibandingkan per oral seperti sefepim, seftazidim dan sefotaksim (im dan iv) 

(Permenkes, 2011). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

2.4.3 Resistensi Antibiotik 

Resistensi adalah kemampuan bakteri atau kuman untuk menjadi kebal 

terhadap antibiotik (Jawetz, et al., 2005). Resistensi mikroorganisme dapat 

diklasifikasikan menjadi beberapa tipe yaitu : 

a. Resistensi bawaan (primer) adalah resistensi yang menjadi sifat alami 

mikroorganisme disebabkan adanya enzim pengurai antibiotik pada 

mikroorganisme, sehingga secara alami dapat menguraikan antibiotik. 

b. Resistensi dapatan (sekunder) merupakan resistensi yang didapat karena 

kontak dengan agen antimikroba dalam waktu yang cukup lama, dan 

terbentuk mutan yang dapat terjadi secara cepat dapat pula dalam kurun 

waktu lama memperbanyak diri dan menjadi mutan jenis baru. 

c. Resistensi episomal adalah resistensi yang disebabkan pembawa faktor 

genetik berada di luar kromosom. 

d. Resistensi silang adalah keadaan dimana mikroorganisme yang semula 

sensitif menjadi resisten terhadap suatu antibiotik serta semua derivatnya 

(Pratiwi, 2008). 

2.5 Tinjauan Tentang Uji Kepekaan Terhadap Antimikroba Secara In Vitro 

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

untuk mengetahui obat anti mikroba yang masih dapat digunakan. Penentuan 

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

dan uji bioautografi (Dzen et al. 2003).  

Dari yang telah diketahui bahwa perkembangan antibiotik terus berjalan 

seiring perkembangan waktu, dari yang alami hingga yang semi sintetis. Banyak 

pula dari antibiotik tersebut yang telah mengalami resistensi akibat dari bakteri-

bakteri baru dan juga bakteri yang telah dikenal namun telah mengembangkan 

resistensinya terhadap antibiotik-antibiotik yang sekarang ini banyak beredar. 

Oleh karena itu perlu adanya penelitian yang berkelanjut agar dapat ditemukan 

agen-agen antibiotik baru sehingga menghindari resistensi.  

Adapun dalam melakukan penelitian untuk memperoleh senyawa 

antibakteri perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :  

1. Hindari pemanasan yang tinggi terhadap zat yang akan diuji untuk menjaga 

agar senyawa yang terkandung di dalam zat tersebut tidak rusak akibat 
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pemanasan. Namun disesuaikan juga dengan sifat zat apakah tahan panas 

ataukah tidak tahan terhadap panas.  

2. Pada proses sterilisasi sebaiknya tidak dilakukan dengan autoklaf ataupun 

dengan filtrasi dengan membran karena zat-zat akan menempel pada 

permukaan membran. Jika tersedia fasilitasnya maka sebaiknya digunakan 

sterilisasi dengan sinar gamma.  

3. Solven atau pelarut juga harus digunakan sebagai kontrol agar pada saat 

pengujian dapat diketahui bahwa yang menjadi penghambat pertumbuhan 

mikroba adalah zat yang diujia dan bukan pelarutnya.  

4. Dalam pembuatan media, pH media haruslah diperhatikan karena mikroba 

tida dapat tumbuh dengan baik pada media yang terlalu asam atau terlalu 

basa. Dilakukan pengecekan pH dan jika perlu ditambahkan larutan buffer 

fisiologis.  

5. Pengadaan Laminar flow cabinet, sarung tangan dan juga peralatan lainnya 

yang dibutuhkan untuk proses sterilisasi harus tersedia. Begitupula dengan 

safety dalam laboratorium.  

6. Setelah melakukan pengujian, bahan-bahan yang terkontaminasi oleh 

mikroba harus disterilkan dengan autoclave sebelum dibuang.  

Dalam melakukan penelitian untuk menemukan senyawa antibiotika baru 

ada beberapa metode yang dapat digunakan yakni :  

1. Metode penyebaran (Diffusion Method)  

2. Metode Pengenceran (Dilution Method)  

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). Pada penelitian kali ini akan 

digunakan metode cakram kertas (disk diffusion method). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

2.5.1 Metode Difusi Cakram 

Prinsip dari metode difusi cakram yaitu obat dijenuhkan dalam kertas 

saring (cakram kertas). Dimana cakram kertas yang mengandung obat tertentu 

ditanam pada media pembenihan agar padat yang telah dicampur  dengan mikroba 

yang diuji, kemudian cawan petri diinkubasi pada suhu 37oC selama 18-24 jam. 

Selanjutnya amati adanya area (zona) jernih disekitar cakram kertas yang 

menunjukan tidak adanya pertumbuhan mikroba. Metode ini dapat dipengaruhi 

oleh beberapa faktor fisik dan kimia, selain dari faktor obat dan organisme 

(misalnya sifat medium dan kemampuan difusi, ukuran molekul dan stabilitas 

obat) (Dzen et al. 2003).  

Untuk mengevaluasi hasil uji kepekaan tersebut (apakah mikroba sensitif 

ataukah resisten), dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:  

1. Cara Kirby Bauer, yaitu dengan cara membandingkan diameter dari area 

jernih (zona hambatan) di sekitar cakram dengan tabel standar yang dibuat 

oleh NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standard). 

Dengan tabel NCCLS ini dapat diketahui kriteria sensitif, sensitif intermediet 

dan resisten.  

2. Cara Joan-Stokes, yaitu dengan membandingkan radius zona hambatan yang 

terjadi antara bakteri kontrol yang sudah diketahui kepekaannya terhadap obat 

tersebut dengan isolat bakteri yang diuji.  

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

bakteri uji dilakukan bersama-sama dalam satu piring agar (Dzen et al, 2003). 

2.6 Tinjauan Tentang Ekstrak  

Ekstrak merupakan sediaan kental yang diperoleh dengan cara 

mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut 

diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hinggs 

memenuhi baku yang telah di tetapkan (Farmakope Indonesia edisi IV, 1995). 

2.6.1 Tinjauan Tentang Ekstraksi  

Ekstraksi adalah proses penarikan komponen aktif dari suatu campuran 

padatan dan/atau cairan dengan menggunakan pelarut tertentu. Proses ini 

merupakan langkah awal yang penting dalam penelitian tanaman obat, karena 
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preparasi ekstrak kasar tanaman merupakan titik awal untuk isolasi dan pemurnian 

komponen kimia yang terdapat dalam tanaman (Mandal et al, 2007). Ekstraksi 

senyawa aktif dari tanaman obat merupakan pemisahan secara fisik atau kimiawi 

dengan menggunakan cairan atau padatan dari bahan padat. 

Ada beberapa hal yang diperlukan dalam pembuatan ekstrak untuk 

kepentingan dalam bidang farmasi, yakni:  

1. Jumlah simplisia yang digunakan harus diperhatikan karena jumlah 

simplisia yang digunakan menentukan dosis obat nantinya.  

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 kepentingan dalam bidang farmasi sangat 

terbatas jumlahnya. Selain itu, pelarut akan menentukan efisiensi proses 

penarikan zat berkhasiat dari tanaman obat.  

4. Temperatur/suhu penyari akan menetukan jumlah dan kecepatan 

penyaringan.  

5. Lama waktu penyarian. Hal ini sangat penting untuk menentukan jumlah 

bahan yang tersari. Sebagai contoh, penyari decoctum dulu memerlukan 

waktu 30 menit (Farmakope Belanda Edisi V), sedangkan dalam 

Farmakope Belanda Edisi VI , waktu penyari untuk Decoctum dan infus 

sama, yaitu selama 15 menit. Menurut penelitian, jumlah zat yang tersari 

adalah sama antara waktu penyarian 30 menit dan 15 menit.  

6. Proses ekstraksi. Terkadang proses ekstraksi harus terlindung dari cahaya 

karena kemungkinan akan ada komponen ekstrak yang peka terhadap 

cahaya. Selain itu penggunaan skala yang digunakan dalam laboratorium 

dan skala industri tentu ada perbedaan. Pada skala laboratorium proses 

dilakukan pada skala bets, sedangkan pada skala industri digunakan sistem 

yang berkesinambungan (Agoes, 2007).  
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Dalam pembuatan ekstrak salah satu yang harus diperhatikan adalah dalam 

proses ekstraksi maka perlu juga diperhatikan beberapa faktor yang 

mempengaruhi dalam proses esktraksi tersebut yakni sebagai berikut:  

a. Sebelum simplisia diproses harus diyakini betul bahwa simplisia yang 

digunakan untuk proses ekstraksi adalah simplisia yang benar dan sesuai serta 

telah disetujui oleh bagian jaminan mutu.  

b. Selanjutnya simplisia dihaluskan ukurannya sesuai dengan ketentuan buku 

acuan atau spesifikasi produk untuk diekstraksi (derajat kehalusan simplisia).  

c. Untuk ekstraksi ini ada 3 kelompok serbuk, yaitu serbuk berukuran kasar, 

serbuk berukuran sedang, dan serbuk berukuran halus.  

d. Persiapan ekstraksi, biasanya simplisia direndam dengan pelarut yang akan 

digunakan untuk penyarian selama 8 – 48 jam. Semakin keras simplisia, 

semakin lama waktu yang diperlukan (Agoes, 2007).  

2.6.2 Maserasi 

Maserasi merupakan metode yang sederhana dan banyak digunakan pada 

proses esktraksi, prosesnya melibatkan tanaman yang dibuat menjadi serbuk dan 

direndam dengan pelarut yang cocok dalam wadah tertutup pada suhu ruang. 

Metode ini cocok digunakan pada tahap awal ekstraksi dan ekstraksi pada skala 

besar. Preparasi dilakukan dengan pengadukan yang konstan ataupun pengadukan 

sesekali (menggunakan pengaduk mekanik atau mixer untuk jaminan 

pencampuran yang homogen) dapat meningkatkan kecepatan ekstraksi. Proses 

ekstraksi dihentikan saat keseimbangan antara konsentrasi metabolit dalam 

ekstrak dan bagian tanaman telah dicapai (Depkes RI, 2000; Sarker et al, 2006).  

Meskipun sering digunakan, maserasi memiliki kekurangan yakni proses 

ekstraksinya memakan waktu yang lama, dapat mencapai beberapa jam sampai 

beberapa minggu. Maserasi yang mendalam atau lengkap dapat menggunakan 

jumlah pelarut yang banyak dan dapat menghilangkan senyawa metabolit yang 

berpotensi ataupun komponen dari tanaman. Selain itu, beberapa komponen bisa 

saja tidak diekstraksi secara efisien dikarenakan susah larut jika dalam suhu ruang 

(Sarker et al, 2006). 
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2.6.3 Maserasi Kinetik  

Maserasi kinetik merupakan maserasi yang dilakukan dengan adanya 

pengadukan yang kontinu (terus-menerus). Dengan adanya pengadukan tersebut 

maka pelarut atau cairan penyari akan menembus dinding sel tanaman dan masuk 

ke dalam rongga sel yang mengandung bahan aktif. Karena adanya perbedaan 

konsentrasi larutan antara dalam dan luar sel maka konsentrasi larutan yang lebih 

pekat akan terdesak keluar sehingga proses ekstraksi menjadi lebih sempurna 

(Depkes RI, 2000; Arista, 2013). 

2.6.4 Tinjauan Tentang Pelarut 

Pelarut merupakan suatu zat yang dapat digunakan untuk melarutkan zat 

lain atau suatu obat dalam preparat larutan (Ansel 2005). Cairan pelarut yang 

digunakan dalam proses pembuatan esktrak adalah pelarut yang baik (optimal) 

untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau yang aktif, dengan demikian 

senyawa tersebut dapat terpisahkan dari bahan dan dari senyawa kandungan 

lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar seyawa kandungan yang 

diinginkan. Dalam hal esktrak total, maka cairan pelarut yang dipilih yang bisa  

melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang terkandung. Pada prinsipnya 

cairan pelarut harus memenuhi syarat kefarmasian atau dalam perdagangan 

dikenal dengan kelompok spesifikasi “pharcmaceutical grade”.Sampai saat ini 

berlaku aturan bahwa pelarut yang diperbolehkan adalah air dan alkohol (etanol) 

serta campurannya. Jenis pelarut lain seprti metanol dll. (alkohol turunannya), 

heksana dll. (hidrokarbon aliphatik), toluen dll. (hidrokarbon aromatik), klorofom 

(dan golongannya), aseton, umumnya digunakan sebagai pelarut untuk tahap 

separasi dan tahap pemurnian (fraksinasi). Khusus metanol, dihindari 

penggunaannya karena sifatnya yang toksik akut dan kronik, namun demian jika 

dalam uji ada sisa pelarut dalam ekstrak menunjukan negatif, maka metanol 

sebenarnya pelarut yang lebih baik dari etanol (Depkes RI, 2000). 

Dalam penelitian kali ini digunakan pelarut etil asetat yang merupakan 

senyawa aromatik yang bersifat semipolar dengan rumus CH3CH2OC(O)CH3 

sehingga dapat menarik analit-analit yang bersifat polar dan nonpolar (Snyder, 

1997). Hal ini berarti pelarut etil asetat mampu menarik komponen senyawa kimia 

yang terkandung di dalam fraksi etil asetat bunga Impatients balsamina L.. 
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2.7 Tinjauan Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi dapat diartikan sebagai prosedur pemisahan zat berkhasiat 

dan  zat  lain  dalam  sediaan,  dengan  jalan  penyarian  berfraksi,  atau  

penyerapan,  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  adakromatografi  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).  Rumus  Rf  

sebagai berikut:  

  Rf =  (Stahl, 1985) 

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) 

1.7.1 Fase Diam 

Fase  diam  merupakan  lapisan  partikel  padat  yang  tersebar  merata  

dengan bantuan  menggunakan  gelas,  alumunium,  atau  lembaran  plastik  

setipis  mungkin (0,25 mm). Dengan tambahan bahan pengikat seperti gipsum, 

yang digabungkan dengan fase diam agar potongan lempeng menjadi lebih baik. 
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Beberapa dari fase diam ditambahkan dengan bubuk fluoresen untuk 

mempermudah visualisasi lebihlanjut (misalnya berwarna hijau terang saat fase 

diam disinari dengan sinar UV 254 nm). Ada beberapa fase diam, misalnya: 

1. Silika gel tak termodifikasi 

2. Nano-TLC atau HPTLC 

3. Silika gel yang dimodifikasi: RP-18, RP-18 modifikasi siral, amino, cyano 

4. Alumunium oksida 

5. Selulosa (serat, mikrokristalin) 

6. Poliamida (Narwal, 2009) 

1.7.2 Fase Gerak 

Fase gerak merupakan pelarut tunggal atau pelarut campuran yang 

bergerak melewati fase diam (menyerap ke dalam fase diam) sebagai hasil dari 

gaya kapiler. Fase  gerak  ini  dikenal  dengan  istilah  “eluen”.  Kecocokan  

pelarut  untuk kromatografi  diklasifikasikan  berdasarkan  kekuatan  eluasi  

(kepolaran).  Ukuran utama dari tingkat kepolaran dilihat dari konstanta dielektrik 

(DC). Parameter lain seperti tegangan permukaan, viskositas, dan tekanan uap  

juga digunakan sebagai karakteristik  pelarut.  Saat  pelarut  telah  mencapai  

bagian  atas  plat  maka  plat diangkat  dari  chamber,  dikeringkan,  dan  

campuran  komponen  senyawa  terpisah dapat divisualisasikan (Narwal, 2009). 

2.8 Tinjauan Tentang Macam-Macam Pengujian Antibakteri 

Metode yang digunakan untuk uji antibakteri adalah sebagai berikut: 

2.8.1 Metode Difusi 

Metode yang umum digunakan untuk melihat aktivitas antibakteri adalah 

metode difusi (Jawetz et al., 2001). Macam-macam uji antibakteri dengan metode 

difusi antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Difusi Sumuran 

Difusi sumuran dilakukan dengan membuat lubang sumuran kemudian 

diisi dengan ekstrak yang akan diuji pada media agar padat yang diinokulasi 

dengan bakteri. Efektivitas suatu antibakteri dapat dilihat dari zona terang atau 

zona hambat yang dihasilkan (Kusmayati & Agustini, 2007). 

2) Kirby Bauer 
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Cara Kirby Bauer dilakukan dengan cara sedikitnya 3-5 koloni terisolasi 

baik dengan tipe morfologi yang sama dipilih dari kultur semalam pada media 

MH (Mueller Hinton), diinkubasi pada suhu 37ºC sampai mencapai 0,5 Mc 

Farland selama 3 jam. Kemudian suspensi ditamabah salin steril hingga 

kekeruhan sesuai standart 0,5 Mc Farland. Kapas lidi steril dicelupkan ke dalam 

suspensi kuman lalu ditekankan pada dinding tabung supaya tidak menetes dan 

diusapkan pada permukaan media agar hingga rata. Kertas samir (disk) yang 

mengandung antibiotik diletakkan di atas media, diinkubasi pada suhu 37ºC 

selama 18-24 jam (Hermawan dkk, 2007). 

Kemudian dibaca hasilnya: 

a) Radical zone yaitu suatu daerah di sekitar disk yang tidak ditemukan adanya 

pertumbuhan bakteri. Potensi bakteri diukur dengan menghitung diameter 

zona radikal 

b) Irradical zone yaitu suatu daerah di sekitar disk yang menunjukkan 

pertumbuhan bakteri dihambat oleh antibiotik tersebut tetapi tidak dimatikan 

(Lorian, 1980). 

3) Pour Plate 

Suspensi kuman dengan larutan Brain Heart Infusion (BHI) sampai 

konsentrasi sama dengan standar (108 CFU/mL), diambil satu ose dan dimasukkan 

ke dalam 4 ml agar base 1,5% dengan temperatur 50oC. Suspensi kuman tersebut 

dibuat homogen dan dituang pada media agar Mueller Hinton (MH). Setelah 

beku, kemudian dipasang disk antibiotik. Media agar diinkubasi pada suhu 37oC 

selama 18-24 jam dan dibaca hasilnya sesuai dengan standar masing-masing 

antibiotik (Jawetz et al., 2001). 

2.8.2 Metode Dilusi 

Metode dilusi adalah metode uji antibakteri pertama yang pernah 

digunakan. Prinsipnya adalah pengenceran antibiotik hingga didapat beberapa seri 

konsentrasi (Ericsson & Sherris, 1971). Tabung yang berisi seri konsentrasi 

antibiotik ditanami bakteri dengan konsentrasi 1-5 x 105 CFU/mL dan diinkubasi 

pada suhu 37ºC selama semalam. Efektivitas antibakteri dilihat dengan adanya 

kekeruhan yang terjadi pada tabung seri konsentrasi (Balows, 1994). Pada 
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konsentrasi tertentu yang tidak terjadi kekeruhan, menandakan konsentrasi 

minimal antibiotik untuk menghambat pertumbuhan bakteri.  

2.8.3 Metode Bioautografi 

Bioautografi dilakukan untuk mengetahui senyawa yang 

bertanggungjawab terhadap aktivitas antibakteri (Choma, 2005). Keuntungan 

metode bioautografi antara lain hasilnya mudah diketahui, biaya murah serta 

mudah dilakukan (Kusmayati & Agustini, 2007). Metode bioautografi dibedakan 

menjadi tiga, yaitu: 

a. Bioautografi Kontak 

Bioautografi kontak dilakukan dengan meletakkan lempeng KLT 

(Kromatografi Lapis Tipis) hasil elusi senyawa uji di atas media padat yang sudah 

diinokulasi bakteri. 

b. Bioautografi Imersi atau Bioautografi Agar Overlay 

Bioautografi imersi atau bioautografi agar overlay dilakukan dengan cara 

lempeng KLT dilapisi dengan agar cair yang sudah diinokulasi bakteri. Setelah 

agar mengeras, lempeng KLT diinkubasi dan diwarnai dengan tetrazolium. 

Penghambatan bakteri ditandai dengan terbentuknya pita. 

c. Bioautografi Langsung 

Bioautografi langsung dilakukan dengan menyemprot lempeng KLT dengan 

bakteri uji dan diinkubasi. Zona hambat yang terbentuk divisualisasi dengan 

menyemprot plat KLT dengan tetrazolium (Choma, 2005). 


