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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Pacar Air (Impatiens balsamina Linn) 

2.1.1 Klasifikasi 

 

Gambar 2. 1Pacar Air (Impatiens balsamina Linn) (Dalimartha, 2003) 

Kingdom   : Plantae  

Subkingdom  : Tracheobionta  

Superdivision  : Spermatophyta 

Division  : Magnoliophyta 

Class   : Magnoliopsida 

Subclass  : Rosidae 

Order   : Geraniales 

Family   : Balsaminaceae  

Genus   : Impatiens L. 

Species   : Impatiens balsamina L. 

(Anonim, 2016) 

2.1.2 Sinonim 

Impatiens arcuata Benth., Impatiens coenuta L., Impatiens ericocarpa 

Launert, Impatiens lobbianna Turez, Impatiens longifolia Wight, Impatiens rosea 
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Lindl., Impatiens stapfiana Gilg, Balsamina cornuta DC, Balsamina coccinea DC 

(Lim, 2014). 

2.1.3 Nama Daerah 

Sumatera : Lahine, paru inai 

Jawa   : Pacar banyu 

Sunda  : Pacar cai 

Jakarta  : Kimbong 

Nusatenggara : Pacar toya, pacar aik 

Sulawesi  : Tilanggele duluku, kolendingiunggaagu 

Maluku  : Bunga taho, inaianyer 

Inggris   : Impatiens 

Cina    : Feng xianhua 

(Yuniarti, 2008) 

2.1.4 Morfologi 

Pacar air merupakan tanaman herbal tahunan dengan tinggi 20-60 cm dan 

tidak lebih dari 90. Arah tumbuhnya tegak, batangnya licin dan lemah ketika 

masih berumur muda, berair dan jarang bercabang dengan ruas-ruas. Daunnya 

berseling tetapi lebih rendah atau kadang-kadang berlawanan, tidak bertangkai 

hingga petiolate pendek 1-2 cm, lanset memanjang, berbentuk elips sempit atau 

oblanceolate 4-12 x 1,5-3 cm, berpembuluh lateral 4-7 pasang, pinggirannya 

sangat bergerigi dan ujungnya runcing. Bunga soliter atau fasikula 2-3 di ketiak 

daun, pada tanaman yang padat bunganya, 2-3 cm melintang diatas 1-2 cm gagang 

bunga dengan daun yang linier. Bunga putih, merah muda atau ungu, merah atau 

beraneka ragam, sederhana atau dengan kelopak ganda, berkelopak 3, kelopaknya 

lateral, bulat telur sampai bulat telur-lanset, menyempit pada dasar kelopak 

sampai 10-20 mm. Benang sarinya 5; berfilamen lurus; kepala sari bulat telur, 

puncaknya tumpul. Buahnya terdiri dari 4-5 ruang dengan panjang 1-2 cm, 

menyempit di kedua ujungnya, dapat pecah. Bijinya banyak, hitam kecoklatan, 

bulat, 1,5-3 mm (Lim, 2014). Tanaman ini merupakan terna berakar serabut 

(Dalimartha, 2003). 
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2.1.5 Habitat Dan Distribusi Grafis 

 Jenis tanaman ini berasal Asia selatan di India dan daratan Asia Tenggara. 

Tanaman ini banyak ditanam di kebun dan telah dibudidayakan diluar daerah 

tropis dan subtropis. Pacar air telah diperkenalkan ke Cina Selatan, Eropa selatan 

dan Turki (Lim, 2014). Di Indonesia tanaman ini tersebar merata dan ditanam 

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

tumbuh liar (Steenis et al., 2008). Meskipun spesies iklim hangat, masih bisa 

tumbuh di luar setelah es mencair di daerah beriklim sedang. Di daerah asalnya, 

tanaman ini ditemukan pada ketinggian 1.250 m dari permukaan laut di daerah 

terbuka basah atau sebagai semak hutan. Pacar air beradaptasi pada banyak tanah 

termasuk tanah liat berat, tapi lebih suka pada tanah yang lembab, berdrainase 

baik, kaya humus tanah, bersinar matahari yang penuh sampai tempat teduh (Lim, 

2014). 

2.1.6 Manfaat Tanaman Pacar Air 

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, diantaranyapeluruh 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 (cronicappendicitis), 

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 Senyawa Pacar Air 

Menurut Alston and Hagen (1958) dalam Lim (2014), kaempferol 

ditemukan di kelopak dan dari semua jenis kelopak yang dianalisis, sementara 

quercetin jumlahnya terbatas pada kelopak. Leucoanthocyanins terdeteksi di 
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kedua kelopak dan kuncup muda, dan cyanidin dan delphinidin terdeteksi dari 

tunas dari semua fenotipe dengan cyanidin umumnya yang mendominasi. Klein 

and Hagen (1961) melaporkan bahwa antosianin diproduksi pada berbagai warna 

bunga pacar air sesuai fenotipenya, sebagai berikut: Di fenotipe bunga merah 

muda, pada kelopak lengkap kelopak, anthocyanidins (pelargonidin) dan flavonol 

(kaempferol); kelopak kulturanthocyanidins (pelargonidin, cyanidin, peonidin) 

dan flavonol (kaempferol, quercetin); dan kelopak anthocyanidins (pelargonidin, 

cyanidin, peonidin) dan flavonol (kaempferol, quercetin). Di fenotip bunga merah 

pada kelopak lengkap anthocyanidins (pelargonidin) dan flavonol (kaempferol); 

kelopak kultur anthocyanidins (pelargonidin, cyanidin) dan flavonol (kaempferol, 

quercetin); dan kelopak anthocyanidins (pelargonidin, cyanidin) dan flavonol 

(kaempferol, quercetin). Di fenotip bunga ungu pada kelopak lengkap 

anthocyanidins, sedikit flavonol (malvidin, kaempferol, myricetin); kelopak  yang 

dikultur anthocyanidins (cyanidin) dan flavonol (malvidin, kaempferol, 

myricetin); dan kelopak sedikit anthocyanidins dan flavonol (malvidin, 

kaempferol, quercetin, myricetin). Senyawa yang didapat dari isolasi bunga pacar 

air yang dilakukan Ishiguro and Oku (1997) adalah kaemferol, kuersetin dan 

derivat 1,4-naftoquinon (Lim, 2014).  

2.2 Tinjauan Umum Escherichia coli 

 Escherichia coli adalah bakteri anaerob fakultatif yang dominan sebagai 

flora kolon manusia.Organisme ini biasanya berkolonisasi pada saluran 

pencernaan.E. coli biasanya tidak membahayakan jika masih berada pada lumen 

usus.Namun, apabila host lemah atau mengalami imunosupresi atau ketika keluar 

dari gastrointestinal, bahkan bakteri E. coli "nonpatogenik" dapat menyebabkan 

infeksi.Infeksi akibat patogen E. coli dapat terbatas pada permukaan mukosa atau 

dapat menyebarkan ke seluruh tubuh.Tiga sindrom klinis umum hasil dari infeksi 

inheren patogen E. coli yaitu infeksi saluran kemih, sepsis/meningitis, dan 

penyakit enterik/diare (Nataro dan Kaper, 1998).Patogenik E. coli dapat 

diklasifikasikan ke dalam patotipe oleh faktor virulensi mereka, bersama-sama 

dengan jenis penyakitnya. Enam tipe E. coli yang mampu menghasilkan penyakit 

pencernaan pada manusia adalah enteropathogenic E. coli (EPEC), 

enterotoksigenik E. coli (ETEC), enteroaggregative E. coli (EAEC), 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

enteroinvasive E. coli (EIEC), difusif adherent E. coli dan enterohemorrhagi E. 

coli (EHEC). Beberapa menganggap verotoxigenic E. coli (VTEC) menjadi 

patotipe keenam, dan EHEC untuk menjadi bagian dari VTEC (Anonim, 2016). 

 

2.2.1 Taksonomi 

Kingdom: Bacteria 

Phylum: Proteobacteria 

Class: Gamma Proteobacteria 

Order: Enterobacteriales 

Family: Enterobacteriaceae 

Genus: Escherichia 

Species: E. coli 

 (Todar, 2012) 

 

Gambar 2. 2 Escherichia colidengan mikroskop elektron (Todar, 2012) 

2.2.2 Morfologi dan Sifat 

Escherichia coli berbentuk bulat cenderung ke batang yang panjang, 

biasanya berukuran 0,5 x 1 - 3 μ dan tunggal atau berpasang-pasangan/rangkaian 

pendek. Bergerak bergerak dengan menggunakan flagella peritrik atau tidak 

bergerak.Biasanya tidak berbentuk kapsul dan tidak membentuk spora.E. coli 

merupakan bakteri Gram negatif anaerob fakultatif. E. coli dapat tumbuh dengan 

mudah pada medium nutrien sederhana, selain itu E. coli dapat menyebabkan 

diare akut (Melliawati, 2009; Rostinawati, 2009). Dinding sel bakteri gram negatif 

tersusun atas membran luar, peptidoglikan dan membran dalam.Peptidoglikan 

yang terkandung didalam bakteri gram negatif memiliki struktur yang lebih 
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kompleks jika dibandingkan dengan bakteri gram positif. Membran luarnya terdiri 

dari lipid, liposakarida dan protein. Peptidoglikan berfungsi menyebabkan sel 

kaku, memberi bentuk sel serta mencegah sel mengalami lisis (Purwoko, 2007). 

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

dekarboksilase, dan menfermentasi manitol dan menghasilkan gas dari glukosa. 

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

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

pembeda seperti media agar EMB akan menunjukkan warna kemilau ”metallic 

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

dengan tes MUG yang positif (Carroll, 2013). Menurut Dwidjoseputro (1978) 

dalam Elfidasari et al., (2011) suhu yang baik untuk pertumbuhan bakteri ini 

adalah antara 8
o
C – 46

o
C, tetapi suhu optimalnya adalah 37

o
C. Oleh karena itu, 

bakteri tersebut dapat hidup dalam tubuh manusia dan vertebrata lainnya. 

2.2.3 Macam-Macam Bakteri Escherichia Coli 

a. Enteropathogenic E. coli (EPEC) 

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

negara berkembang.EPEC sebelumnya dikaitkan dengan wabah diare yang terjadi 

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

Patogenisitasnya membutuhkan dua faktor penting, bundel akan membentuk pilus 

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

locus of enterocyte effacement (LEE) yang akan mendukung karakteristik 

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

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

dapat berlangsung lama atau kronis (Carroll, 2013). 

b. Enterotoxigenic E. coli (ETEC) 

ETEC merupakan penyebab utama diare pada bayi dan pada kasus 

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

sanitasi buruk. Penyakit bervariasi dari sedikit ketidaknyamanan hingga parah 

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

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

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

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

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

kolera di kedua struktur dan cara kerjanya (Todar, 2012). 

c. Enteroaggregative E coli (EAEC) 

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

orang di negara berkembang. Organisme ini juga merupakan penyebab dari 

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

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

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

karakteristik histopatologis lesinya dan beberapa kandidat virulensi faktornya 

telah dapat dijelaskan. Strain EAEC karakteristiknya dapat meningkatkan sekresi 

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

(Nataro dan Kaper, 1998). 

d. Enteroinvasive E. coli (EIEC) 

EIEC mirip Shigella dalam mekanisme patogen dan jenis penyakit klinis 

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

menyebabkan kerusakan sel yang luas. Sindrom klinisnya identik dengan disentri 

Shigella dan termasuk diare disentri seperti demam. EIEC tampaknya adhesins 

fimbrial yang kurang tetapi memiliki keadaan adhesin yang spesifik seperti dalam 

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

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

Shigella mereka tidak menghasilkan toksin shiga (Todar, 2012). 

e. Enterohemorrhagic E. coli (EHEC) 

Sebagian besar individu terinfeksi dengan EHEC O157: H7 karena 

mengkonsumsi makanan dan air yang terkontaminasi, atau selama kontak dengan 

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

infeksi bagi manusia diperkirakan kurang dari 100 organisme, dan mungkin 

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

sering dikaitkan dengan makanan yang kurang matang atau produk hewani yang 

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

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

yang tidak dipasteurisasi serta keju. Wabah lain telah dikaitkan dengan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

terkontaminasinya bebrapa sayuran seperti selada, bayam, berbagai kecambah dan 

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

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

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

dan perdarahan submukosa di usus ascending dan melintang dapat 

dimanifestasikan sebagai "thumbprinting" pola pada barium enema radiografi 

(Nataro dan Kaper, 1998). 

2.3 Tinjauan Umum Infeksi 

 Infeksi merupakan suatu keadaan masuknya mikroorganisme kedalam 

tubuh, berkembang biak dan menimbulkan penyakit. Keadaan ini dapat ditinjau 

sebagai suatu tipe parasitisme yang terjadi bila satu organisme hidup dengan 

merugikan organisme lain yaitu inangnya. Di dalam tubuh inang, parasit 

berkembangbiak dan aktif secara metabolik (Tjay dan Rahardja, 2002).Penyakit 

infeksi masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting, 

khususnya di negara berkembang. Salah satu obat andalan untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah antimikroba antara lain antibakteri/antibiotik, antijamur, 

antivirus, antiprotozoa. Antibiotik merupakan obat yang paling banyak digunakan 

pada infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Berbagai studi menemukan bahwa 

sekitar 40-62% antibiotik digunakan secara tidak tepat antara lain untuk penyakit-

penyakit yang sebenarnya tidak memerlukan antibiotik (Permenkes, 2011). 

2.4 Tinjauan Tentang Antibiotik 

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

yang memiliki khasiat mematikan 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).  

2.4.1 Mekanisme Kerja Kloramfenikol 

Kloramfenikol adalah zat yang berasal dari kultur Streptomyces 

venezuelae tetapi sekarang diproduksi secara sintetis. Kloramfenikol pada 

prinsipnya merupakan bakteriostatik, dan memiliki spektrum, dosis, dan kadar 

dalam darah yang mirip dengan tetrasiklin. Kloramfenikol telah digunakan untuk 

mengobati berbagai jenis infeksi (misalnya, dari salmonella, meningokokus, 
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H.influenzae), tetapi tidak lagi menjadi obat pilihan untuk setiap infeksi 

(Carrol,2013). Kloramfenikol adalah antibiotik spektrum luas bakteriostatik yang 

aktif terhadap kedua organisme aerobik dan anaerobik gram positif dan gram 

negatif (Tjay dan Rahardja, 2007).Kloramfenikol adalah inhibitor poten dari 

sintesis protein mikroba.Mengikat secara reversibel subunit 50S dari ribosom 

bakteri dan menghambat pembentukan ikatan peptida. Kebanyakan bakteri gram 

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

negatif dihambat pada konsentrasi 0,2-5 mcg / mL. Resistensi kloramfenikol 

disebabkan karena kerusakan obat oleh enzim (kloramfenikol acetyltransferase) 

yang berada di bawah kendali plasmid (Deck dan Winston, 2012). 

 

Gambar 2. 3 Stuktur Kloramfenikol (Carrol,2013) 

2.5 Tinjauan Tentang Ekstrak dan Pelarut 

2.5.1 Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan 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 diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan (Farmakope Indonesia edisi V, 2014). 

2.5.2 Tinjauan pelarut 

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

mempengaruhi proses ekstraksi. Pemilihan pelarut pada umumnya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor antara lain: 
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1. Selektivitas Pelarut dapat melarutkan semua zat yang akan diekstrak dengan 

cepat dan sempurna 

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

sehingga pelarut mudah diuapkan tanpa menggunakan suhu tinggi pada proses 

pemurnian dan jika diuapkan tidak tertinggal dalam minyak 

3. Pelarut tidak larut dalam air 

4. Pelarut bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan komponen lain 

5. Harga pelarut semurah mungkin 

6. Pelarut mudah terbakar 

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. 

(alcohol turunannya), heksana dll. (hidrokarbon aliphatik), toluen dll. 

(hidrokarbon aromatik), klorofom (dan segolongannya), aseton, umumnya 

digunakan sebagai pelarut untuk tahap separasi dan tahap pemurnian (fraksinasi). 

Khusus metanol, dihindari penggunaannya karena sifatnya yang toksik akut dan 

kronik, namun demkian jika dalam uji ada sisa pelarut dalam ekstrak menunjukan 

negatif, maka metanol sebenarnya pelarut yang lebih baik dari etanol (Depkes RI, 

2000). 

2.5.2.1 Etanol 

Etanol Sering digunakan sebagi pelarut dalam laboratorium karena 

mempunyai kelarutan yang relatif tinggi dan bersifat inert sehingga tidak bereaksi 

dengan komponen lainnya (Susanti et al., 2012).Etanol (etil alkohol) berwarna 

bening, cairan tak berwarna dengan karakteristik bau yang khas. Dalam larutan 

airencer, memiliki rasa agak manis tapi dalam larutan yang lebih pekat memiliki 
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rasa seperti terbakar. Etanol (CH3CH2OH) merupakan alkohol yaitu sekelompok 

senyawa molekul kimia yang mengandung gugus hidroksil (-OH) yang terikat 

pada atom karbon. Etanol meleleh pada suhu -114,1°C, mendidih pada suhu 

78,5°C, memiliki massa jenis 0,789 g/mL pada suhu 20°C dan konstanta 

dielektrik 30. Etanol memiliki titik beku yang rendah sehingga membuatnya 

bermanfaat sebagai cairan dalam termometer untuk suhu di bawah -40°C yang 

merupakan titik beku air raksa dan untuk tujuan suhu rendah lainnya seperti untuk 

antibeku dalam radiator mobil (Shakhashiri, 2009). 

2.6Tinjauan Tentang Uji Kepekaan Terhadap Antimikroba Secara In vitro 

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

untuk mengetahui obat antimikroba yang masih dapat digunakan.Penentuan 

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

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

pemeriksaan uji kepekaan terhadap antimikroba, antara lain : 

a. Merupakan metode yang langsung mengukur aktivitas satu atau lebih 

antimikroba terhadap inokulum bakteri 

b. Merukapan metode yang secara langsung mendeteksi keberadaan 

mekanisme resistensi spesifik pada inokulum bakteri 

c. Merupakan metode khusus untuk mengukur interaksi antara mikroba dan 

antimikroba 

(Al-Ani et al. 2015) 

Kemampuan antimikroba dalam melawan bakteri dapat diukur menggunakan 

metode yang biasa dilakukan, yaitu: 

a. Metode Dilusi 

Metode dilusi terdiri dari dua teknik dikusi pembenihan cair dan 

teknik dilusi agar yang bertujuan untuk penentuan antivitas antimikroba 

secara kuantitatif, antimikroba dilarutkan kedalam media agar atau kaldu 

yang kemudian ditanami bakteri yang akan dites. Setelah diinkubasi 

semalam maka konsentrasi terendah yang dapat menghambat pertumbuhan 

bakteri disebut dengan MIC (minimal inhibitory cencentration). Dilusi 

pembenihan cair terdiri dari mikrodilusi dan makrodilusi. Pada prinsipnya 

pengerjaannya sama hanya berbeda dalam volume. Pada makrodilusi 
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volume yang digunakan lebih dari 1 ml, sedangkan mikrodilusi volume 

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

sesuai dengan pengenceran akan ditambahkan ke dalam agar, sehingga 

akan memerlukan pembenihan agar sesuai jumlah pengenceran ditambah 

satu pembenihan agar untuk kontrol tanpa penambahan antibiotik dan 

konsentrasi terendah antibiotik yang mampu menghambat pertumbuhan 

bakteri merupakan MIC antibiotik yang diuji. 

Keuntungan dan kerugian metode dilusi memungkinkan penentuan 

kualittatif dan kuantitatif dilakukan bersama-sama. MIC dapat membantu 

dalam penentuan tingkat resistensi dan dapat menjadi petunjuk 

penggunaan antimikroba. Kerugian dari metode ini yaitu tidak efisien 

karena pengerjaannya yang rumit, memerlukan banyak alat dan bahan, 

serta memerlukan ketelitian dalam proses pengerjaannya termasuk 

persiapan konsentrasi antimikroba yang bervariasi. 

b. Metode Difusi 

Cakram kertas yang telah dibubuhkan sejumlah tertentu 

antimikroba, ditempatkan pada media yang telah ditanami organisme yang 

akan diuji secara merata. Tingginya konsentrasi dari antimikroba 

ditentukan oleh difusi dari cakram dan pertumbuhan organisme uji 

dihambat penyebarannya sepanjang difusi antimikroba (terbentuk zona 

jernih disekitar cakram), sehingga bakteri tersebut merupakan bakteri yang 

sensitif terhadap antimikroba. Ukuran zona jernih tergantung kepada 

kecepatan difusi antimikroba, derajat sensitifitas mikroorganisme, dan 

kecepatan pertumbuhan bakteri. Zona hambat cakram antimikroba pada 

metode difusi berbanding terbalik dengan MIC. Semakin luas zona 

hambat, maka semakin kecil konsentrasi daya hambat minimum MIC. 

Untuk derajat kategori bakteri dibandungkan terhadap diameter zona 

hambat yang berbeda-beda setiap antimikroba, sehingga dapat ditentukan 

kategori resisten, intermediate atau sensitif terhadap antimikroba uji 

(Soleha, 2015). 
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2.7 Tinjauan Tentang 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 diinkubasikan 37
o
C selama 18-24 jam.Selanjutnya diamati 

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). 

2.8 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  ada kromatografi  kertas  dan  elektroforesis.  

Kromatografi  lapis  tipis  digunakan  pada pemisahan zat secara cepat, dengan 

menggunakan zat penyerap berupa serbuk halus yang  dilapiskan  serba  rata  pada  

lempeng  kaca. Lempeng yang dilapis, dapat dianggap sebagai “kolom 

kromatografi terbuka” dan pemisahan didasarkan pada penyerapan, pembagian 

atau gabungannya, tergantung jenis  penyerap dan cara pembuatan lapisan zat 

penyerap dan jenis pelarut  (Narwal, 2009; Materia Medika Indonesia, 1995). 

 

Gambar 2. 4 Kromarografi Planar (Narwal, 2009) 

Untuk mengetahui kesesuaian zat yang diuji dengan pembanding maka 

bisa dilakukan  dengan  menghitung  nilai  Rf  (retention  factor).  Perhitungan 
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nilai Rf suatu senyawa yang diuji dan senyawa pembanding harus dilakukan  pada 

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

penelitian ke penelitian lainnya hanya jika kondisi kromatografi berikut juga 

konstan: 

1.  Sistem pelarut 

2.  Adsorben 

3.  Ketebalan adsorben 

4.  Jumlah zat yang ditotolkan 

5.  Temperatur (suhu) 

(Stahl, 1985) 

 

Gambar 2. 5 Rf =  b/a (Narwal, 2009) 

2.8.1 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. Beberapa dari fase 

diam ditambahkan dengan bubuk fluoresen untuk mempermudah visualisasi lebih 

lanjut (misalnya berwarna hijau terang saat fase diam disinari dengan sinar UV 

254 nm). Ada beberapa fase diam, misalnya: 

1.  Silika gel tak termodifikasi 
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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) 

 

2.8.2 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).  
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