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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan tentang Pacar Air (Impatiens balsamina Linn) 

2.1.1 Klasifikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kingdom : Plantae  

Divisi  : Spermatophyta 

Sub-divisio : Angiospermae 

Kelas  : Dicotylodeneae 

Ordo  : Balsaminales / geraniales 

Famili  : Balsaminaceae 

Genus  : Impatiens  

Spesies  : Impatiens balsamina Linn 

(Tjitrosoepomo, 1993) 

2.1.2 Sinonim 

Impatiens cornyta Linn, Impatiens hortensis Desf, Impatiens mutila D.C, 

Balsaminamutila DC (Dalimartha, 2003) 

2.1.3 Nama Daerah 

 Sumatra   : lahine(Nias) , paruinai ( Minangkabau  ). 

 Jawa   : Pacarcai (Sunda), P.banyu (Jawa), Kim Hong 

(Jakarta).

Gambar 2.1 Pacar Air (Impatiens balsamina Linn) (Dalimartha, 2009) 
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Nusa Tenggara  : PacarToya (Bali), P.aik (Sasak) 

Sulawesi   : tilangge le duluku (Gorontalo), kolondingi (Buol)  

Halmahera selatan  : bungaawelu (Weda)  

Halmahera utara : Glabebedumule(Gal.), gofu (Ternate), lakagofu 

(Tidore), bungataho, inaiayer, lakakecil (Maluku). 

(Dalimartha, 2003) 

2.1.4 Morfologi 

 Tema berbatang basah dan tegak ini mempunyai tinggi 30-80 cm dan 

bercabang. Daun tunggal, bertangkai pendek.Helaian daun bentuk lenset 

memanjang, ujung dan pangkal runcing, tepi bergerigi, pertulangan menyirip, dan 

warnanya hijau muda. Bagaian bawahnya membentuk roset akar. Luas daunnya 

sekitar 2 sampai 4 inci. (Dalimartha, 2003). 

Bunga keluar dari ketiak daun, warnanya bermacam-macam, seperti 

merah, orange, ungu, dan putih.Bunganya ada yang engkel dan ada yang dobel. 

Bunga zygomorph, berkelamin 2. Daun kelopak 3 atau 5, lepas atau sebagaian 

melekat, bertaji. Daun kelopak samping berbentuk corong miring, berwarna, dan 

terdapat noda kuning didalamnya. Sedikit diatas pangkal daun memanjang 

menjadi taji dengan panjang 0,2-2 cm. Daun mahkota 5, lepas. 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 5 benang sari 

dengan tangkai sari yang pendek, lepas, agak bersatu. Kepala sarinya bersatu 

membentuk tudung putih. Bunga berkumpul 1-3 setiap tangkai hanya berbunga 1 

dan tangkainya tidak beruas. Memiliki 5 kepala putik. (Steenis, 2008 ;Dalimartha, 

2003). 

Buahnya buah kendaga, jika masak akan membuka menjadi lima bagaian 

yang terpilin. Bentuk buah elliptis, pecah menurut ruang secara kenyal. Bakal 

buah menumpang, beruang 4-5. Dalam satu ruangan tersebut terdapat dua atau 

lebih bakal biji. Buah membuka kenyal dan termasuk buah batu dengan 5 inti. 

Benih endosprmic, embrio akan mengalami deferensiasi . bijinya bulat, kecil, 

hitam. Tema ini berakar serabut (Steenis, 2008 ; Dalimartha, 2003). 
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2.1.5 Habitat dan distribusi grafis 

Pacar air berasal dari India. Di Indonesia ditanam sebagai tanaman hias, 

kadang-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 Imptiens balsamina L. 

Efek farmakologis pacar air, diantaranya melancarkan peredaran darah dan 

melunakkan masa/benjolan yang keras. Efek farmakologis akar pacar air 

diantaranya peluruh haid (emenagog), anti-inflamasi (antiflogistik = antiradang), 

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

farmakologis bunga pacar air, 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 pacar air, diantaranya mengobati keputihan (leucorrhoea), 

nyeri haid (dysmenorrhoea), radang usus buntu kronis (cronic appendicitis), 

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

nyeri (analgesik), bisul (furunculus), radang kulit (dermatitis), dan radang kuku. 

Sementara itu biji pacar air memiliki efek farmakologis meluruhkan haid 

(parturifasien), dan mengobati kanker saluran pencernaan bagian atas (Hariana, 

2013) 

2.1.7 Kandungan kimia pacar air 

Beberapa kandungan kimia yang terdapat pada bunga Impantiens balsamina 

L. antara lain anthocyanins, cyanidin, delphinidin, pelargonidin, malvidin, 

kaempherol,dan quarcetin.(Dalimartha, 2003). 

2.2 Tinjauan Umum 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, 
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dan tidak membentuk flagel  (Gambar 2.2).  Staphylococcus aureus mengandung  

protein dan kapsul  polisakarida  yang  berfungsi  sebagai  antigen  danmerupakan  

substansi  penting di dalam struktur dinding sel bakteri. (Jawetz et al., 2012). 

 

2.2.1 Taksonomi 

Domain   : Bacteria 

Kingdom   : Eubacteria 

Filum  : Firmicutes 

Kelas  : Bacilli 

Ordo  : Bacillales 

Famili  : Staphylococcaceae 

Genus    : Staphylococcus 

Spesies : Staphylococcus aureus (Volk dan Wheeler, 2003). 

2.2.2Morfologi dan Sifat 

(1)  Ciri-ciri Organisme 

Staphylococcus  aureus  umumnya  tumbuh  berpasangan  maupun 

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

merupakan mikro  flora  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 

Gambar 2 2  Bentuk mikroskopis Saphylococcus aureus (Kayser et al., 2005) 
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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 imunitas sehingga terjadi pelemahan yang  

dapat  menyebabkan  penanahan,  abses,  berbagai  infeksi  piogen  dan bahkan 

septikimia yang fatal (Jawetz et al., 2012). 

(2)  Sifat Biakan 

Bakteri  Staphylococcus  aureus  tumbuh  pada  suhu  optimum  37º  C, 

tetapi  membentuk  pigmen  paling  baik  pada  suhu  kamar  (20-25º  C).  Koloni 

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

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

(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 C selama 30  menit)  dan  

NaCl  9%  tetapi  mudah  dihambat  oleh  bahan  kimia  tertentu seperti 

heksaklorofen (Jawetz et al., 2012). 

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

dapatdifagositosis (Jawetz et al., 2012). 

2.  Toksin Sindrom Syok Toksik (TSST) 

Sebagian  besar  jalur  Staphylococcus  aureus  yang  diisolasi  dari  penderita 

sindrom syok  toksik menghasilkan eksotoksin pirogenik. Pada manusia, toksin  

ini  menyebabkan  demam,  syok,  ruam  kulit,  dan  gangguan  multisistem organ 

dalam tubuh (Jawetz et al., 2012). 

3.  Enterotoksin 

Enterotoksin adalah enzim yang tahan panas dan tahan terhadap suasana basa di  

dalam  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,  

yangmengalami  pernanahan  sentral  dan  yang  sembuh  dengan  cepat  bila  

nanah kemudian dikeluarkan (Jawetz et al., 2012). 

2.3 Tinjauan umum Infeksi 

Infeksi  merupakan  suatu  keadaan  masuknya  mikroorganisme  ke dalam 

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

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

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 
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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  menjadi  O  dan  ,  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 Patogenitas 

Bisul atau abses setempat seperti jerawat dan borok merupakan infeksi 

kulit di  daerah folikel rambut,  kelenjar sebasea,  atau kelenjar keringat.  Mula-

mula terjadi nekrosis jaringan setempat, lalu terjadi koagulasi fibrin di sekitar lesi 

dan pembuluh getah bening,  sehingga terbentuk dinding  yang  membatasi  proses 

nekrosis.  Infeksi dapat menyebar kebagian tubuh lain  melalui pembuluh getah 

bening dan pembuluh darah,  sehingga terjadi peradangan pada  vena,  trombosis, 

bahkan bakterimia.  Bakterimia dapat menyebabkan terjadinya endokarditis, 

osteomielitis akut hematogen,  meningitis  atau infeksi paru-paru  (Jawetz  et  al., 

2012). 

Kontaminasi langsung Staphylococcus  aureus pada luka terbuka  (seperti 

luka pasca bedah)  atau infeksi setelah trauma (seperti osteomielitis kronis setelah 

fraktur  terbuka)  dan  meningitis  setelah  fraktur  tengkorak,  merupakan  

penyebab infeksi nosokomial (Jawetz et al., 2012). 

Keracunan  makanan  dapat  disebabkan  kontaminasi  enterotoksin  dari 

Staphylococcus  aureus.  Waktu  onset  dari  gejala  keracunan  biasanya  cepat  

dan akut,  tergantung  pada  daya  tahan  tubuh  dan  banyaknya  toksin  yang  

termakan. Jumlah  toksin  yang  dapat  menyebabkan  keracunan  adalah  1,0  

μg/gr  makanan. Gejala keracunan ditandai oleh rasa mual, muntah-muntah, dan 

diare yang hebat tanpa disertai demam (Jawetz et al., 2012). 

Sindroma  syok  toksik  (SST)  pada  infeksi  Staphylococcus  aureus  

timbul secara  tiba-tiba  dengan  gejala  demam  tinggi,  muntah,  diare,  mialgia,  
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ruam,  dan hipotensi,  dengan  gagal  jantung  dan  ginjal  pada  kasus  yang  berat.  

SST  sering terjadi  dalam  lima  hari  permulaan  haid  pada  wanita  muda  yang  

menggunakan tampon, atau pada anak-anak dan pria dengan luka yang terinfeksi 

Staphylococcus aureus.  Staphylococcus  aureus  dapat  diisolasi  dari  vagina,  

tampon,  luka  atau infeksi lokal lainnya, tetapi praktis tidak ditemukan  dalam 

aliran darah (Jawetz  et al., 2012). 

Hal ini dikarenakan  Staphylococcus  aureus  mempunyai bagian-bagian 

dan produk yang mendukungnya sebagai salah satu bakteri patogen diantaranya 

adalah dinding sel  Staphylococcussp  sebagian  besar  terdiri  dari  peptidoglikan, 

peptidoglikan  mempunyai  aktifitas  seperti  endotoksin,  menstimulasi  keluarnya 

sitokin  dari  makrofag  yaitu  interleukin-1  dan  aktifasi  komplemen,  kapsul  

akan mencegah  fagositosis  PMN,  adanya  toxin  dan  enzim  yang  dihasilkan  

untuk merusak  sel  inang.  (Jawetz  et  al.,  2012).  Selain  itu,  faktor  dari  

bakteri Staphylococcus  aureus  yang  menyebabkan  sukarnya  penanganan  

infeksi  adalah adanya resistensi bakteri terhadap antibiotik. 

2.3.2Terapi 

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). 

Di  antara  kokus  gram-positif,  hampir  semua  infeksi  oleh  

Staphylococcus disebabkan  oleh  kuman  penghasil  penisilinase  dan  karena  itu  

harus  diobati penisilin yang tahan terhadap  penisilinase.  Staphylococcus  yang  

resisten terhadap metisilin  (methicilin-resistant  Staphylococcus  aureus  =  

MRSA)  harus  dibasmi dengan vankomisin atau siprofloksasin (Cook and 

kevin.,2006).
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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  galur  Staphylococcus  aureus  

sudah  resisten  terhadap berbagai antibiotic  tersebut, sehingga perlu diberikan 

antibiotik berspektrum lebih luas seperti kloramfenikol, amoksilin, dan tetrasiklin 

(Jawetz et al., 2012) 

2.4 Tinjauan tentang antibiotic 

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  dibagai  

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

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

yangterganggu 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
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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  (Setiabudy,  2009). 

Eritromisisn  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  15  µg  mampu  menghambat  bakteri  

Staphylococcus  aureus.Pada  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 15 µg. 

2.4.2 Resistensi Antibiotik 

Timbulnya  resistensi  mikroba terhadap obat antimikroba  akibat  

perubahan genetik  dan  dilanjutkan serangkaian  proses  seleksi  oleh  obat  

antimikroba  pada dasarnya merupakan usaha mikroba supaya dapat bertahan 

hidup. Ada beberapa mekanisme  yang  menyebabkan  suatu  populasi  bakteri  

menjadi  resisten  terhadap obat antimikroba, yakni : (Jawetz et al., 2012). 

1.  Mikroba memproduksi enzim yang merusak obat. 

Contohnya  :  Staphylococcus sp yang resisten terhadap penisilin G disebabkan 

karena bakteri membentuk enzim  β laktamase, enzim tersebut dapat merusak 

penisilin sehingga bakteri tidak akan terhambat pertumbuhannya. 

2.  Mikroba mengubah struktur target terhadap obat. 

Contoh : bakteri yang resisten terhadap eritromisin dapat merubah subunit 50S 

ribosom.
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3. Mikroba  membentuk  jalur  metabolisme  baru  untuk  menghindari  jalur  yang 

dihambat  obat  contoh  beberapa bakteri  yang  resisten terhadap sulfonamid tidak  

membutuhkan  PABA  (p-aminobenzoat)  tetapi  dengan  menggunakan asam 

folat. 

4. Mikroba mengembangkan enzim yang tetap berfungsi untuk metabolismenya, 

tetapi tidak dipengaruhi oleh obat.  

5.  Mikroba memperbesar produksi bahan metabolit. 

2.4.2.1Asal Usul Terjadinya Resistensi Bakteri Terhadap Obat 

Terjadinya resistensi bakteri terhadap obat dapat bersifat : 

1.  Non Genetik  

Hampir  semua  antibiotika  bekerja  dengan  baik  pada  masa  pembelahan  

sel bakteri, sehingga bakteri  yang tidak aktif membelah pada umumnya resisten 

terhadap  obat.  Kemampuan  bakteri  menghilangkan  struktur  target  dari 

antibiotika, contohnya adalah bakteri yang menghilangkan struktur dinding sel 

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

menginfeksi  di  bagian  tubuh  yang  tidak  dapat  dicapai  oleh  antibiotika  akan 

resisten terhadap antibiotika (Jawetz et al., 2012). 

2.  Genetik  

(1)  Resistensi kromosomal  

Resistensi  kromosomal  terjadi  akibat  mutasi  spontan  dalam  lokus  yang 

mengatur kepekaan obat antimikrobia yang diberikan. Adanya antimikroba 

sebagai  mekanisme selektif  yakni  membunuh  bakteri  yang  peka  dan 

membiarkan  tumbuh  bakteri  yang  resisten.  Misalnya  hilangnya  reseptor PBPs 

(Penicillin Binding Proteins) terhadap antibiotika ß laktam (Jawetz et al., 2012).   

(2)  Resistensi ekstra kromosomal 

Bakteri  seringkali  berisi  materi  genetik  yang  disebut  plasmid.  Faktor  R 

adalah kelompok plasmid yang membawa gen resistensi terhadap satu atau 

beberapa obat  antimikrobia dan logam berat. Gen plasmid untuk resistensi 

antimikrobia  mengontrol  pembentukan  enzim  yang  mampu  merusak 

antimikrobia(Jawetzet al., 2012).
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2.4.2.2 Kelas Resistensi Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus memiliki sensitivitas yang berbeda-beda terhadap 

obat  antimikroba.  Resistansi  Staphylococcus  aureus  dibagi  menjadi  beberapa 

kelas : (Jawetz et al., 2012). 

(1)  Sering  memproduksi  β-laktamase,  dikendalikan  oleh  plasmid,  dan  membuat 

organisme  ini  resisten  terhadap  berbagai  penisilin  (penisilin  G,  ampicillin, 

tikarsilin, piperasilin, dan obat yang serupa). Plasmid ditransmisikan melalui 

transduksi dan mungkin juga melalui konjugasi. 

(2)  Resistansi  terhadap  nafsilin  (dan  terhadap  metisilin,  oksasilin)  tidak  

tergantung  pada  produksi  β-laktamase.  Gen  mecA  yang  resistan  terhadap 

nafsilin terletak di dalam kromosom. Mekanisme resistansi nafsilin dikaitkan 

dengan  kekurangan  atau  tidak  tersedianya  protein  pengikat  penisilin 

(penicillin-binding protein : PBP) pada organisme tersebut. 

(3)  Di  Amerika  Serikat,  Staphylococcus  aureus  dianggap  sensitif  terhadap 

vankomisin  jika  konsentrasi  penghambat  minimumnya  (minimum  inhibitory 

concentration;  MIC)  kurang  atau  sama  dengan  4  μg/mL;  kerentanan 

intermediate  jika  MIC  8-16  μg/mL;  dan  resistan  jika  MIC  ≥  16  μg/mL. 

Mekanisme  resistensi  berhubungan  dengan  peningkatan  sintesis  dinding  sel 

serta perubahan dinding sel dan bukan sebagai akibat gen  van yang ditemukan 

pada  enterokokus.  Strain  Staphylococcus  aureus  dengan  kerentanan 

intermediate  terhadap  vankomisin  biasaya  resisten  terhadap  nafsilin  tetapi 

umumnya sensitif terhadap oksazolidinon dan quinupristin atau dalfopristin. 

(4)  Pada tahun 2002, strain vancomycin-resistant  Staphylococcus  aureus (VRSA) 

diisolasi dari pasien di Amerika Serikat. Isolat mengandung gen  vanA 

resistanvankomisin dan enterokokus, dan gen mecA resistan nafsilin. 

(5)  Resistansi  yang  diperantarai  plasmid  (plasmid-mediated  resistance)  terhadap 

tetrasiklin,  eritromisin,  aminoglikosida,  dan  obat-obatan  lain  sering  terjadi 

pada Staphylococcus. 

(6)  Toleransi  menunjukkan  bahwa  Staphylococcus  aureus  dihambat  oleh  suatu 

obat  tetapi  tidak  dibunuh,  yaitu  terdapat  perbedaan  besar  antara  konsentrasi 

penghambat minimal dan konsentrasi letal minimal obat antimikroba.
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2.5 Tinjauan Uji Kepekaan Terhadap Aktivitas Antimikroba Secara In Vitro 

Aktivitas antimikroba diukur in vitro untuk menentukan : (Jawetz et al., 2012). 

1.  Potensi agen antibakteri dalam larutan 

2.  Konsentrasinya dalam cairan tubuh atau jaringan 

3.  Ketentuan mikroorganisme tertentu terhadap obat dengan konsentrasi tertentu 

Uji  kepekaan  antimikroba  terhadap  obat-obatan  secara  in  vitro  

bertujuan untuk mengetahui obat antimikroba yang masih dapat digunakan untuk 

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

antimikroba 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  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  

cakramdiukur  sebagai  ukuran  kekuatan  inhibisi  obat  melawan  organisme  uji  

tertentu. Metode  tersebut  dipengaruhi  banyak  faktor  fisik  dan  kimiaselain  

interaksi sederhana antar obat dan organisme (misal : sifat medium dan 

kemampuan difusi, ukuran molekular, dan stabilitas obat). Meskipun demikian, 
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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.  Pripsip 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  Cselama  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 Bioautografi 

Bioautografi  adalah  suatu  metode  pendeteksian  untuk  mememukan  

suatu senyawa antimikroba yang belum  teridentifikasi dengan cara melokalisir 

aktivitasantimikroba  tersebut  pada  suatu  kromatogram.  Metode  ini  

memanfaatkan pengerjaan Kromatografi  Lapis Tipis (KLT). Pada bioautogafi ini 

didasarkan atas efek  biologi  berupa  antibakteri,  antiprotozoa,  antitumor  dan 
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 lain-lain  dari substansi yang diteliti.  Ciri khas dari prosedur bioautografi adalah 

didasarkan atas teknik difusi agar, dimana senyawa antimikrobanya dipindahkan 

dari lapisan KLT ke  medium agar yang telah diinokulasikan dengan merata 

bakteri uji yang  peka. Dari hasil inkubasi pada suhu dan waktu tertentu akan 

terlihat zona  hambatan di sekeliling spot dari KLT yang telah ditempelkan pada 

media agar. Zona hambatan ditampakkan  oleh  aktivitas  senyawa  aktif  yang  

terdapat  di  dalam  bahan  yang diperiksa terhadap pertumbuhan mikroorganisme 

uji (Betina, 1972). 

Biautografi dapat dipertimbangkan karena paling efisien untuk  

mendetekski 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). 

2.6 Tinjaun Tentang Ekstrak 

Ekstrak  adalah  sediaan  kental  yang  diperoleh  dengan  mengekstraksi 

senyawa  aktif  dari  simplisia  nabati  atau  simplisia  hewani  menggunakan  

pelarutyang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan 

masa atau serbuk  yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku  

yang telah ditetapkan (Farmakope Indonesia edisi IV, 1995). 

2.7 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 :
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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.  Terperatur  atau  suhu  penyari  akan  menentukan  jumlah  dan  kecepatan 

penyaringan. 

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

yang tersari. 

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

cahaya karena kemungkinan akan ada komponen ekstrak yang peka terhadap 

cahaya. Selain itu, untuk skala laboratorium, pada umumnya proses dilakukan 

dalam skala bets.Terdapat  berbagai  macam  cara  untuk  memperoleh  ekstrak  

dari  suatu tanaman, salah satunya yaitu menggunakan metode ekstraksi maserasi. 

1.  Maserasi 

Maserasi merupakan proses paling tepat untuk simplisia yang sudah halus 

dan memungkinkan direndam hingga meresap  dan melunakkan susunan sel  

sehingga  zat-zatnya  akan  terlarut.  Proses  ini  dilakukan  dalam  bejana 

bermulut  lebar,  serbuk  ditempatkan  lalu  ditambah  pelarut  dan  ditutup  rapat, 

isinya dikocok berulang-ulang, kemudian disaring. Proses ini dilakukan pada 

temperatur C selama tiga hari (Ansel, 2005).  

(1)  Maserasi Kinetik 

Maserasi  kinetika  didefinisikan  sebagai  metode  ekstraksi  dimana sampel  

direndam menggunakan  pelarut  dalam  kurun  waktu  tertentu dengan  

pengadukan  berkecepatan  konstan  pada  suhu  ruang  (Fauzana,2010).  Maserasi  

kinetik  merupakan  cara  maserasi  dengan  menggunakan mesin  pengaduk  yang  
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berputar  terus-menerus  (kontinu).  Waktu  proses maserasi dapat dipersingkat 6-

24 jam (Ditjen POM, 2000). 

(2)  Maserasi Sonikasi (Ekstraksi Ultrasonik) 

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

dengan  prinsip  meningkatkan  permiabilitas  dinding  sel, menimbulkan 

gelembung spontan (cavitation) sebagai stres dinamik serta menimbulkan  fraksi  

interfase.  Hasil  ekstraksi  tergantung  pada  frekuensi getaran, kapasitas alat dan 

lama proses ultrasonikasi (Depkes RI, 2000). 

2.8 Tinjauan tentang Pelarut 

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

gas, yang menghasilkan sebuah larutan.  Bermacam pelarut dapat digunakan 

untuk ekstraksi, akan tetapi pelarut toksik harus dihindari (Agoes, 2007). 

Dalam  penelitian  kali  ini  digunakan  pelarut  n-heksan  yang  

merupakan 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 (Sarker et al, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-Heksana adalah cairan yang mudah menguap, mudah terbakar dan tidak 

berwarna  dengan  bau  samar.  Wt  per  mL  sekitar  0,66  GBP  sekitar  69°.  

Simpan dalam wadah kedap udara (Sweetman, 2009). 

Dampak negatif dari N-Heksana adalah iritan. Uap yang terhirup secara 

akut dapat  menyebabkan  SSP  depresi  dengan  sakit  kepala,  mengantuk,  

pusing,  dan berakibat pingsan. Pajanan kronis dan  penyalahgunaan n-heksana 

telah dikaitkan dengan  perkembangan  neuropati  perifer.  N-Heksana  merupakan  

konstituen  dari beberapa  perekat  dan  mungkin  terlibat  dalam  penyalahgunaan  

Gambar 2 3  Rumus struktur N-heksana 
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zat  volatil.  NHeksana  banyak  digunakan  sebagai  pelarut  industri,  sebagai  

pelarut  dalam  lem, dan sebagai ekstraksi pelarut dalam pengolahan makanan 

(Sweetman, 2009). 

N-Heksana (Ditjen POM, 1995) 

Nama resmi    : N - heksana 

Sinonim     : N-heksan 

RM/BM   : C6H14 / 86,18 

Pemerian  : Cairan jernih , mudah menguap berbau seperti eter lemah atau 

bau seperti potreleum. 

Kelarutan     : Praktis tidak larut dalam air, larut dalam etanol mutlak, dapat 

campur  dengan  eter, dengan  kloroform,  benzena,   dan sebagian besar minyak 

lemak dan minyak atsiri. 

Penyimpanan   : Dalam wadah tertutup rapat 

Kegunaan    : Sebagai pelarut ekstrak 

2.9 Tinjauan Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi  Lapis  Tipis  ialah  metode  pemisahan  fisikokimia.  

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

penyangga berupa plat  gelas, logam atau lapisan  yang cocok. Campuran  yang  

akan  dipisah berupa larutan yang ditotolkan baik berupa bercak ataupun pita, 

setelah plat atau lapisan  dimasukkan  ke  dalam  bejana  tertutup  rapat  yang  

berisi  larutanpengembang  yang  cocok  (fase  gerak),  pemisahan  terjadi  selama  

perambatan kapiler  (pengembangan),  selanjutnya  senyawa  yang  tidak  

berwarna  harus ditampakkan (Stahl, 1985). 

Pendeteksian bercak hasil pemisahan dapat dilakukan dengan beberapa 

cara.Untuk  senyawa  tak  berwarna  cara  yang  paling  sederhana  adalah  

dilakukan pengamatan  dengan  sinar  ultraviolet.  Beberapa  senyawa  organik  

bersinar  atau berfluorosensi jika disinari dengan sinar ultraviolet gelombang 

pendek (254  nm) atau  gelombang  panjang  (365  nm),  jika  dengan  cara  itu  

senyawa  tidak  dapat dideteksi  maka  harus  dicoba  disemprot  dengan  pereaksi  

yang  membuat  bercak tersebut  tampak  yaitu  pertama  tanpa  pemanasan,  

kemudian  bila  perlu  dengan pemanasan (Gritter, et al., 1991; Stahl, 1985)
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1.  Fase Diam 

Penyerap  yang  umum  ialah  silika  gel,  aluminium  oksida, kieselgur, 

selulosa  dan turunanya,  poliamida, dan lain-lain. Fase diam yang digunakan 

dalam  KLT merupakan penjerap  berukuran  kecil  dengan  diameter  partikel 

antara  10-30  μm.  Semakin  kecil  ukuran  rata-rata  partikel  fase  diam  dan 

semakin  sempit  kisaran  ukuran  fase  diam,  maka  semakin  baik  kinerja  KLT 

dalam hal efisiensinya dan resolusinya (Stahl, 1985). 

2.  Fase Gerak 

Fase  gerak  ialah  medium  angkut  dan  terdiri  atas  satu  atau  beberapa 

pelarut. Ia bergerak di dalam fase diam, yaitu suatu lapisan berpori, karena ada 

gaya kapiler. Yang digunakan hanyalah pelarut bertingkat mutu analitik dan, bila  

diperlukan,  sistem  pelarut  multikomponen  ini  harus  berupa  suatu campuran  

sesederhana  mungkin  yang  terdiri  atas  maksimum 3 komponen. Angka 

banding campuran dinyatakan dalam bagian volume sedemikian rupa sehingga  

volume  total  100,  misalnya,  benzena-kloroform-asam  asetat  96% dengan 

perbandingan 50:40:10 (Stahl, 1985). 

 

 


