
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1   Tinjauan Jatropha gossypifolia Linn 

2.1.1 Klasifikasi  

Kingdom   : Plantae 

Subkingdom  : Tracheobionta 

Super Divisi  : Spermatophyte 

Divisi    : Magnoliophyta 

Kelas    : Magnoliopsida 

Sub Kelas   : Rosidae 

Ordo    : Euphorbiales 

Famili   : Euphorbiaceae 

Genus   : Jatropha 

Spesies  : Jatropha gossypifolia Linn 

 

Tanaman Jatropha gossypifolia L umumnya tumbuh liar ditepi jalan, 

lapangan rumah atau semak-semak pada tempat-tempat  terbuka yang terkena 

sinar matahari di dataran rendah. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan. Perdu 

tahunan, tumbuh tegak, tinggi 1-2 m dengan rambut kelenjar, kebanyakan 

berbentuk bintang yang bercabang getah bersabun (Csurhes, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Daun, bunga, buah, dan akar Jatropha gossypifolia L (Singh and 

Surendra, 2013). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  7 

 

 
 

2.1.2 Nama Daerah 

Tanaman Jatropha gossyipifolia L dibeberapa daerah dikenal dengan nama 

jarak ulung (Lampung), jarak kosta merah, jarak landi, jarak cina (Jawa), kalake 

bacu, kalake jarak (Madura) ( kinho, 2011 ). 

      

2.1.3 Morfologi Tanaman 

Jatropha gossypifolia L. merupakan tumbuhan perdu tahunan, tumbuh tegak 

dengan tinggi  tinggi 1-2 meter,  dengan rambut kelenjar yang kebanyakan 

berbentuk bintang yang bercabang.Getahnya bersabun. Batang Jatropha 

gossypifolia L. berkayu, bulat, berwarna cokelat, kebanyakan berbentuk binatang 

yang bercabang.  

Daun tanaman J.Gossypifolia L diatur secara bergantian sepanjang batang. 

Pangkal pelepah daun memiliki panjang 2-7 cm, helaian daun menjari 3-5 lobus, 

45-90 x 50-130 mm, lobus kurang lebih berbentuk bulat panjang. Daun dewasa 

berwarna ungu dan lengket. Daun yang lebih tua umumnya mengkilap hijau dan 

beberapa memiliki pewarnaan ungu. Tangkai dan tepi daun ditutupi dengan kasar 

bergerigi kecil sampai besar, rambut coklat lengket. Daun gugur di musim dingin 

(adaptasi untuk musim kering). Daun baru diproduksi dengan mulainya musim 

hujan. Memiliki akar agak berdaging dan berakar umbi, adaptasi lain yang 

memungkinkan tanaman untuk bertahan dalam musim kering, tumbuh di tempat 

yang panas dan berpasir, di lingkungan tropis (Csurhes, 1999).  

Bunga Jatropha gossypifolia L berwarna ungu atau kemerahan dengan pusat 

kuning dan diproduksi pada kelompok batang bercabang di axils daun atas. Kedua 

bunga jantan dan betina berada diperbungaan yang sama, dengan 2-8 pada betina 

dan jantan 27-54 setiap perbungaan. Rata-rata rasio jantan:betina adalah 11:1. 

Setiap perbungaan dapat mekar selama 18 hari. Bunga jantan memiliki 8-12 

benang sari. Kepala sari bersel 2, pembukaan oleh celah longitudinal. Bunga 

betina lebih besar dari bunga jantan, memiliki 3 bentuk dan ovarium bersel 2-5 

dengan satu bakal biji per sel (Csurhes, 1999). 

 Batang  berkayu, bulat, banyak cabang, berwarna coklat. Daun tunggal, 

bertangkai panjang, helaian daun  bulat  telur sampai bulat, tajuk runcing 3-5, 
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panjang 7-22 cm, lebar 6-20 cm. Daun muda berwarna keunguan,  daun  tua  

berwarna ungu kecoklatan.  

Bunga Jatropha gossypifolia L.termasuk bunga  majemuk,  berbentuk corong, 

kecil, berwarna keunguan, keluar dari ujung tangkai. Dalam satu pohon terdapat 

bunga jantan dan bunga betina. Buah berkendaga tiga, bulat telur, sedikit berlekuk 

tiga dengan 6 alur memanjang, warnanya hijau, bila masak menjadi hitam. 

Biji Jatropha gossypifolia L. berbentuk  bulat, coklat kehitaman.  

Akar  Jatropha gossypifolia L. termasuk akar  tunggang, warnanya putih  

 ( kinho, 2011 ).    

 

2.1.4 Habitat dan Distribusi Geografis 

Jatropha gossypifolia L tanaman asli Amerika tropis, dari kawasan Karibia, 

Meksiko, Brazil Selatan dan Paraguay. Tanaman ini berasal dari lingkungan 

tropis, didaerah pasir dan berbatu tanah, dan termasuk savana. Di seluruh dunia 

J.Gossypifolia L digunakan sebagai tanaman hias dan tanaman obat. 

J.Gossypifolia L adalah dapat ditemukan di setidaknya 36 negara, termasuk 

Brazil, Peru, Puerto Rico, Dominika Republik Jamaika, Trinidad, Indonesia, 

Melayu Semenanjung (Singapura, Jurong), Florida, New Guinea, Kaledonia Baru, 

Guam, Palau, Kepulauan Mariana Utara, Hawai, India dan wilayah pesisir Afrika 

Barat. Di Indonesia, tanaman ini umumnya tumbuh liar di tempat yang kering 

seperti pulau Timor Barat, Sumba, Lombok dan Sumbawa. Di daerah Jawa, 

tanaman ini dapat ditemukan sepanjang pinggir jalan dengan kondisi daerah yang 

kering dan ketinggian rendah (Csurhes, 1999).  

 

2.1.5 Kandungan Tanaman 

Akar dari tanaman J.Gossypifolia L mengandung alkaloid. Daun 

mengandung  tanin,  kalsium  oksalat dan sulfur  pectic  substans.  Bagian batang  

mengandung tanin dan  sulfur. Minyak  dari  biji  jarak  mengandung co-

carcinogenic esters dari 12-deoxy-16-hydroxyphorbol yang berfungsi sebagai anti 

kanker (Kinho et al., 2011). Selain itu bagian daun juga mengandung triterpen. 

Bagian akar, batang dan biji J.Gossypifolia L mengandung lignoid. Seluruh 
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bagian tanaman J.Gossypifolia L mengandung diterpen. Getah tanaman 

mengandung protein (Silva et al., 2014).  

Tanaman  J.Gossypifolia L sering digunakan dalam pengobatan tradisional 

di India. Bagian akar dan daun digunakan untuk mengobati disentri, anemia, 

biliousness dan ulkus. Ekstrak tananaman J.Gossypifolia L sebagai pencahar, 

mengatasi muntah, mengobati sakit kepala, penyakit kelamin, luka pada kulit dan 

mulut, mengobati sakit perut, dan sebagai stimulan. Daun, biji dan akar untuk 

menurunkan demam, obat bisul, eksim, dan gatal-gatal. Lateks pada tanaman ini 

untuk mengobati maag, penyakit kulit (kusta),  dan infeksi gusi (Bhagat and 

Kulkarni, 2014). 

Bagian akar J.Gossypifolia L mengandung berbagai senyawa kimia seperti 

tanin, flavonoid, polifenol, saponin, steroid dan banyak senyawa kimia lainnya 

yang memiliki berbagai khasiat. Berdasarkan hasil penelitian akar J.Gossypifolia 

L dari berbagai senyawa kimia tersebut menunjukan adanya senyawa kimia yang 

memiliki khasiat sebagai antibakteri. 

Tabel II.1 Senyawa yang terkandung dalam  akar J.Gossypifolia L dengan 

analisis kualitatif (Bhagat and Kulkarni, 2014). 

No. Nama untuk 

Phtoconstituent 

Hasil 

1. Protein + 

2. Lemak + 

3. Pati + 

4. Tannin + 

5. Flavanoid + 

6. Polifenol  + 

7. Alkaloid + 

8. Saponin + 

9. Steroid + 

10. Lignin + 

11. Karbohidrat + 
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Tabel II.2 Senyawa yang terkandung dalam akar J.Gossypifolia L dengan analisis 

kuantitatif (Bhagat and Kulkarni, 2014). 

No Nama untuk 

Photoconstituent 

Hasil 

1. 

2. 

3. 

4.       

5.          

6.            

7.                       

Karbohidrat (%) 

Protein (%) 

Pati (%) 

Alkaloid(%)    

Flavanoids   

Polifenol( )   

Tanin (%) 

14,50 ± 0,97 

4,34 ± 0,03 

2,76 ± 0,64 

1,16 ± 0,05 

31,66 ± 0,2                            

10,54 ±  0,04  

2,37 ± 2,60 

 

2.1.6 Kegunaan Tanaman 

 Manfaat dan cara menggunakan akar  J.Gossypifolia L untuk mengobati 

penyakit sebagai berikut: 

- Pengobatan diabetes. Cara pembuatan : ambil akar J.Gossypifolia L 

secukupnya, kemudian dikeringkan dengan cara dijemur, setelah itu dibuat 

dalam bentuk bubuk kasar. Bubuk dari akar Jatropha Gossypifolia L direbus 

dengan air (Singh and Surendra, 2013). 

 

2.1.7 Aktivitas Biologi  

Tanaman J.Gossypifolia L telah dikenal sebagai tanaman obat yang 

digunakan setiap bagian tanaman dari J.Gossypifolia L untuk pengobatan 

tradisional pada manusia dan hewan. Beberapa penelitian dari J.Gossypifolia L 

menunjukkan  bukti  sifat  farmakologi  dari tanaman J. gossypiifolia L. Bagian 

akar J.Gossypifolia L memiliki aktivitas farmakologi sebagai antihipertensi, 

antikanker, dan antimikroba (Silva et al., 2014). Senyawa diterpenoids yang 

berhasil diisolasi pada bagian akar J.Gossypifolia L juga memiliki aktivitas 

biologis sebagai antikanker dengan konsentrasi 100, 50, 25, 12.5, 6.5, dan 3.125 

µg/ml (Falodun et al., 2012).  
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2.2    Candida albicans 

2.2.1 Klasifikasi 

Berdasarkan toksonomi menurut Waluyo (2004) adalah sebagai berikut : 

Divisio          : Eumycotina 

Classis          : Deuteromycetes 

Ordo             : Moniliales 

Familia         : Cryptococcaceae 

Sub Familia  : Candidoidea 

Genus           : Candida 

Spesies         : Candida albicans 

 

 

Gambar 2.2 Scanning mikroskop elektron pada C. albicans dan hasil isolasi C. 

albicans pada media SGA (Fathoni, 2012) 

 

2.2.2 Morfologi dan Identifikasi 

a. Morfologi 

Candida albicans secara mikroskopis berbentuk bulat, lonjong, atau bulat 

lonjong, ukuran 2-5 µ x 3-6 µ hingga 2-5,5 µ x 5-28,5 µ, dengan permukaan 

halus,  licin atau  berlipat-lipat, berwarna putih kekuning-kuningan dan berbau 

ragi. Candida albicans mempunyai struktur dinding sel yang kompleks, tebalnya 

100 sampai 400 nm. Dinding sel Candida albicans berfungsi sebagai  pelindung, 

sebagai target dari beberapa antimikotik dan memberi bentuk pada sel dan 

melindungi sel ragi dari lingkungannya. Terdapat enam lapisan sel (dari luar ke 
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dalam) pada dinding sel Candida albicans, yaitu fibrillar layer, mannoprotein, β-

glucan, β-glucan-chitin, mannoprotein dan membran plasma (Kusumaningtyas, 

2009). 

Candida albicans mempunyai tiga bentuk morfologi yaitu : 

 1. Yeast Like cells, terlihat sebagai kumpulan sel berbentuk bulat atauoval 

dengan variasi ukuran lebar 2-8 µm dan panjang 3-4 µm, diameter 1,5-5 µm. Sel-

sel tersebut dapat membentuk blastospora.  

2. Pseudohypha, karena blastospora tidak lepas dan terus membentuk tunas baru. 

3.Chlamydospora, dinding sel bulat dengan diameter 8-12 µm .Chlamydospora 

terbentuk jika Candida albicans di kultur pada medium kurang nutrien seperti 

Corn meal agar.  

 

A         B    C 

 

 

Gambar 2.3 Candida albicans. (A) Blastospora dan pseudohifa dalam eksudat. 

(B) Blastospora, pseudohifa, dan klamidospora (konidium) dalam biakan pada 

Sabouraud’s agar 20
o 

C ( C) Biakan muda membentuk tabung-tabung benih bila 

diletakkan dalam serum selama 3 jam pada 37
o
 C. 

b. Sifat biakan dan Sifat pertumbuhan 

Candida albicans dibiakan pada media Sabaroud Glukosa Agar selama 2-

4 hari pada suhu 37° C atau suhu ruang akan tampak koloni berbentuk bulat, 

warna krem, diameter 1-2 mm, konsistensi “smooth”, mengkilat, bau seperti ragi. 

Besar kecilnya  koloni tergantung pada umur biakan,.Tepi koloni terlihat hifa 

semu sebagai benang-benang halus yang masuk ke dalam media, pada media cair 

biasanya tumbuh pada dasar tabung (Dumilah, 1992). 
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 Tabel 1I .3  Uji biokimia pada Candida albicans ( Jawets, 2004) 

Uji biokimia Hasil Hasil 

Glukosa Positif, gas positif 

Laktosa Negatif 

Sukrosa Positif, gas positif 

Maltosa Positif, gas positif 

 

Pada kondisi  anaerob  dan  aerob, Candida  albicans  mampu  melakukan 

metabolism  sel.  Pertumbuhan  juga  lebih  cepat  pada  kondisi  asam  

dibandingkan dengan pH normal atau alkali (Biswas dan Chaffin, 2005). Proses 

peragian (fermentasi) pada Candida albicans dilakukan dalam suasana aerob  dan  

anaerob. Karbohidrat yang tersedia dalam larutan  dapat dimanfaatkan untuk 

melakukakan metabolisme sel dengan cara mengubah karbohidrat  menjadi CO2 

dan H2O dalam suasana aerob. Dalam suasana anaerob hasil fermentasi berupa 

asam laktat atau etanol dan CO2 (Waluyo, 2004). 

c. Patogenitas 

Candida albicans penyebab utama kandidiasis dan merupakan spesies 

yang paling patogen yang menyerang permukaan kulit, mukosa mulut dan vagina 

Faktor-faktor yang menyebabkan jumlah Candida albicans meningkat antara lain 

proses kehamilan, diabetes melitus, penggunaan kontrasepsi oral, antibiotika. 

(Dumilah, 1992). 

d.  Reproduksi 

Candida albicans memperbanyak diri dengan cara aseksual yaitu spora 

yang dibentuk langsung dari hifa tanpa adanya peleburan inti dengan membentuk 

tunas, maka spora Candida albicans disebut  dengan Blastospora atau sel 

ragi.Candida albicans membentuk  pseudohifa yang sebenarnya adalah rangkaian 

Blastospora yang dapat bercabang-cabang. Berdasarkan bentuk tersebut maka 

dikatakan bahwa Candida albicans menyerupai ragi atau yeast like, untuk 

membedakan dengan fungi yang hanya membentuk Blastospora (Jawetz, 2004). 

Candida  albicans merupakan fungi dimorfik karena kemampuannya 

untuk tumbuh  dalam dua bentuk yang berbeda yaitu sebagai sel tunas yang akan 

berkembang menjadi blastospora dan menghasilkan kecambah yang akan 
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membentuk hifa semu. Pada kondisi  anaerob, Candida albicans mempunyai 

waktu generasi yang lebih panjang (248 menit)  dibandingkan dengan kondisi 

pertumbuhan aerob  (98  menit). Walaupun Candida albicans tumbuh baik pada 

media padat, kecepatan pertumbuhan lebih tinggi pada media cair dengan 

digoyang pada suhu 37˚C (Tjampakasari, 2006). 

e. Identifikasi Jamur Candida albicans dengan Pewarnaan  

Pewarnaan jamur merupakan prosedur mewarnai jamur dengan 

menggunakan zat warna yang dapat menonjolkan struktur tertentu dari jamur  

yang kita amati. Penggunaan Lactophenol Biru Stain dalam memberi warna biru 

agar struktur jamur lebih terlihat ketika di amati di mikroskop (Minasari, 2009). 

Pewarnaan Lactophenol Cotton Blue (LPCB) adalah metode yang paling banyak 

digunakan dalam pewarnaan dan mengamati jamur. Komposisi dari Lactophenol 

Cotton Blue yaitu kristal, cotton blue 0,075 gr berfungsi untuk memberi warna 

pada sel kapang, asam laktat 20 ml yang berfungsi untuk menjernihkan latar 

belakang dan mempertajam struktur kapang, gliserol 40 ml berfungsi menjaga 

fisiologi sel dan menjaga sel terhadap kekeringan, kristal fenol dan air panas 70
o
C 

untuk membunuh jamur, serta air suling 40 ml (Astrid dan Leck, 1999) 

 

2.2.3  Struktur Sel Jamur Candida  albicans 

Secara umum anatomi sel terdiri dari 2 macam, yaitu eukariotik dan 

prokariotik. Jamur termasuk golongan eukariotik karena mempunyai beberapa 

struktur didalam sel/ organel, memiliki inti sel, terdapat pada organisme 

unicelluler (jamur) dan multicelluler (tumbuh- tumbuhan dan hewan ). 

Bagian – bagian dari  jamur Candida albicans adalah: 

a) Membran plasma 

Berfungsi sebagai membatasi antara sel dengan lingkungan diluarnya dan 

terjadi trasport senyawa keluar danmasuk dalam sel. 

b) Dinding sel 

Mengelilingi membran plasma.berfungsi sebagai sekat antara organ dalam 

dan luar. Dinding sel jamur mengandung kitin. 
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c) Nukleus (inti sel) 

Dikelilingi 2 lapis membran dengan pori yang memungkinkan senyawa 

kelur dan masuk inti sel. Selain itu mengandung kromatin. Pada sel ini 

merupakan tempat pengendalian bagi sel jamur. 

d) Nukleolus ( Anak inti sel) 

Terdapat di dalam inti sel dan bertanggung jawab untuk produksi ribosom. 

Ribosom merupakan tempat sintesis protein.terdapat juga sitoplasma 

merupakan bahan seperti jeli yang melapisi organel- organel. Pada sel ini 

merupakan tempat pengendalian bagi sel jamur. 

e) Golgi apparatus (badan golgi) 

Tempat dimana lemak dan protein yang berasal dari ER(Endoplasmic 

Reticulum) dikemas kembali dan dikirimkan ke membran plasma.Pada sel ini 

merupakan tempat transport bagi sel jamur. 

f) Vacuoles 

Merupakan kantong berisi cairan yang dikelilingi membran, dipakai untuk 

menyimpan makanan, cairan atau hasil sisa. Pada sel ini merupakan tempat 

penyimpanan bagi sel jamur. 

g) Mitokondria  

Menghasilkan energi untuk sel. Disebut “Powerhouse of the cell”. 

Mempunyai bentuk berlipat dari membran bagian dalam( cristae). Pada sel ini 

merupakan tempat pembentukan energi bagi sel jamur. 

h) Cytoskleton  

Jarinan tipis menguatkan organel. Microtubule (filamen berongga terdiri 

dari protein ) dan nicrofilanents (filament padat terdiri dari protein). Pada sel 

ini merupakan penunjang bagi sel jamur. 

i) Centrioles 

Dibuat dari protein. Mempunyai peranan membagi sel menjadi 2. 

Ditemukan pada hewan dan sel sel jamur. Pada sel ini merupakan tempat 

pembelahan  bagi sel jamur. 
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2.2.4. Tinjauan Umum Infeksi Jamur Candida albicans 

Candida albicans dapat menimbulkan serangkaian penyakit pada beberapa 

lokasi, antara lain : 

a)   Mulut 

Pada infeksi mulut (sariawan) terdapat selaput lendir di pipi dan tampak 

bercak – bercak putih yang sebagian besar terdiri dari pseudomiselum dan 

epitel terkelupas dari selaput lendir, hal ini terutama terjadi pada bayi. 

b) Genitalia Wanita  

Vulvovaginitis menyerupai sariawan tetapi menimbulkan iritasi, gatal 

yang hebat dan pengeluaran secret. 

c) Kulit 

Infeksi kulit terutama pada bagian bagian yang basah, hangat, seperti 

ketiak, lipatan paha, skotum atau lipatan – lipatan di bagian payudara. Infeksi 

paling sering terjadi pada orang gemuk dan penderita diabetes. 

d) Kuku 

Penebalan  dan alur transversal pada kuku yang ditandai dengan rasa sakit, 

bengkak kemerahan pada lipatan kuku, menyerupai peronikhia progeneli, 

dapat mengakibatkan kuku tunggal. 

e) Gastrointestinal 

Infeksi  gastrointestinal terdapat di bagian saluran pencernaan. Infeksi 

paling sering terjadi pada daerah pencernaan, misal diare. Diare dapat diderita 

dari anak kecil sampai dewasa.  

f) Paru- paru dan organ lain 

Infeksicandida dapat menyerupai invasi sekunder paru-paru, ginjal, dan 

organ- organ lain dimana terdapat penyakit sebelumnya. Pada penderita 

leukemia yang tidak terkendali dan penderita yang mengalami penekanan 

imun atau pembedahan, lesi- lesi yang disebabkan oleh candida dapat terjadi 

pada banyak organ. 

g) Kandidiasis mukotan menahun 

Kelainan infeksi ini merupakan tanda kegagalan kekebalan sekunder 

(jawtetz et al., 1986). 
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2.3 Terapi infeksi untuk jamur 

Infeksi merupakan suatu keadaan mikrorganisme tumbuh dan 

mengalahkan sistem pertahan tubuh. Mikroorganisme ini akan merusak tubuh 

yang bersifat patogen berkembangbiak dan mengakibatkan terjadinya infeksi. 

Infeksi jamur  tersebut mengakibatkan jamur  tumbuh di jaringan dan akan 

terdeteksi didalam darah (James et al., 2008).  

Hal ini dikarenakan jamur Candida albicans terdiri atas beragam 

mikroorganisme yang dapat menginfeksi berbagai sistem hospes dan 

memproduksi sejumlah besar faktor virulensi mulai bentuk struktural sampai 

toksin yang diekresikan. Faktor – faktor ini tidak hanya pada genetik galur 

tertentu tetapi juga pada tempat infeksi dan kondisi hospes (Dzen et al., 2003). 

Selain itu, faktor dari jamur Candida albicans yang menyebabkan sukarnya dalam 

penanganan adalah adanya resistensi jamur terhadap antibiotik. 

2.3.1. Terapi 

Antibiotik telah lama digunakan untuk mengobati infeksi. Penggunaan 

antibiotik akhir – akhir ini digunakan tidak rasional, seperti durasi pemakaian 

yang tidak tepat dan dosis yang tidak sesuai dapat menyebabkan jamur resisten 

terhadap antibiotik. Resisten terhadap antibiotik dapat menyebabkan 

menyempitnya pemilihan obat dan lamanya waktu terapi karena pengobatan yang 

tidak efisien (Martha et al., 2014). 

Penggunaan antibiotik sintesis yang semakin luas menyebabkan prevalensi 

resistensi antibiotik oleh jamur meningkat  secara signifikan, sehingga berdampak 

terhadap morbiditas dan meningkatnya angka kematian. Resistensi jamur terhadap 

berbagai  obat antijamur telah banyak dilaporkan. Seperti halnya jamur spesies 

Candida  telah banyak yang resisten pada golongan fluconazole (golongan azol) 

and amphotericin B (golongan polien) (Seneviratne et al., 2008; Sardi et al., 

2011). Dipasaran terdapat obat antijamur golongan azol yang sring ditemui adalah 

nystatin. 

Pengobatan terhadap infeksi yang disebabkan jamur Candida albicans 

dilakukan dengan pemberian nystatin oral pada rongga mulut dan tenggorokan. 

Sedangkan pengobatan terhadap infeksi yang disebabkan jamur Candida albicans 

dilakukan dengan pemberian nystatin topikal pada kulit. 
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2.4     Aktivitas Antijamur 

Antijamur adalah senyawa atau zat yang membunuh atau memperlambat 

pertumbuhan jamur yang patogen dan memulihkan kembali flora normal kulit 

dengan cara memperbaiki ekologi kulit atau membran mukosa yang merupakan 

tempat berkembangnya koloni jamur. 

Tabel II.4  Golongan Obat Antijamur beserta Target Kerjanya (Martinez-Rossi et 

al., 2008) 

Chemical class Drug Target 

Azoles  Miconazole 

 Ketoconazole 

 Fluconazole 

 Itraconazole 

 Terconazole 

 Voriconazole 

 Posaconazole 

Ergosterol synthesis 

Polyenes  Amphotericin B 

 Nistatin 

Ergosterol (membrane 

function) 

Pyrimidine  Flucytosine DNA and RNA synthesis 

Echinocandins  Caspofungin 

 Micafungin 

 Anidulafungin 

Glucan synthesis 

 

Beberapa mekanisme kerja obat antijamur dari beberapa golongan : 

1. Golongan polien 

Salah astu obat yang digunakan adalah amfoterisin B. Amfoterisin B 

menyerang  sel  yang sedang tumbuh dan sel matang. Amfoterisin B berikatan 

kuat dengan ergosterol yang terdapat membran sel jamur. Ikatan ini 

menyebabkan membran sel bocor sehingga terjadi kehilangan beberapa bahan 

intrasel dan mengakibatkan kerusakan yang tetap pada sel. Resistensi terhadap 

amfoterisin ini mungkin disebabkan terjadiya perubahan reseptor sterol pada 

membran sel (Maschmeyer G, 2002: Lubis, 2008). 
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2. Golongan pirimidin 

Obat yang biasa digunakan adalah flusitosin memiliki spektrum agak 

sempit.. Flusitosin ini masuk ke dalam sel jamur dengan bantuan sitosin 

deaminase dan dalam sitoplasma akan bergabung dengan RNA setelah 

mengalami deaminase menjadi 5-fluorourasil dan fosforilasi. Sintesis protein 

sel jamur terganggu akibat penghambatan langsung sintesis DNA oleh 

metabolit fluorourasil. Keadaan ini tidak terjadi pada sel mamalia karena 

dalam tubuh sel mamalia flusitosin tidak dirubah menjadi  fluorourasil 

(Maschmeyer G, 2002:  Lubis, 2008). 

3. Golongan azol 

Salah satu obat yang digunakan adalah Mikonazol. Mikonazol ini 

bekerja dengan cara masuk ke dalam sel jamur dan menyebabkan kerusakan 

dinding sel sehingga permeabilitas terhadap berbagai zat intraseluler 

meningkat atau terjadi gangguan sintesis asam nukleat atau penimbunan 

perioxida dalam sel jamur yang menyebabkan kerusakan. Obat yang sudah 

menembus  ke dalam lapisan tanduk kulit akan menetap disana sampai 4 hari 

(Maschmeyer G, 2002: Lubis, 2008). 

4. Golongan Echinocandins 

Salah astu obat yang digunakan adalah caspofugin. Caspofungin ini 

dapat menghambat sintesis β-(1,3)-D-glucan yang merupakan komponen 

dinding sel jamur Caspofungin mempunyai aktifitas spektrum yang terbatas. 

Caspofungin efektif terhadap Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavusdan 

Aspergillus terreustetapi tidak efektif terhadap dermatofit ( Lubis, 2008). 

 

2.4.1 Nystatin 

Nystatin merupakan antibiotika antifungal yang berasal dari streptomyces 

noursei. Obat ini berguna mengatasi infeksi yang terjadi pada kulit, tenggorokan, 

mulut, dan vagina. Nystatin termasuk obat antijamur golongan polien. Mekanisme 

kerja sebagai antijamur yaitu berikatan dengan ergosterol secara irreversible 

sehingga permeabilitas membran sel tersebut terganggu dan komponen 

intraseluler dapat hilang.  Ergosterol merupakan komponen yang sangat penting 

dari membran sel jamur. Golongan polien ini tidak efektif terhadap dermatofit dan 
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penggunaanya terbatas secara klinis yaitu untuk pengobatan infeksi yang 

disebabkan oleh  Candida albicans dan Candida spesies yang lainnya ( Lubis, 

2008). 

2.4.2 Tinjauan senyawa metabolit sekunder  yang mempunyai aktivitas 

sebagai antijamur 

Senyawa metabolit sekunder adalah senyawa-senyawa kimia pada 

tanaman yang distribusinya sangat beragam dari tanaman satu dengan yang lain. 

Beberapa senyawa metabolit sekunder tersebut memiliki peranan penting pada 

tanaman antara lain sebagai zat pertumbuhan tanaman, komponen pigmen dan bau 

pada bunga, zat antiherbivora, zat antifungi, serta membantu proses simbiosis 

dengan tanaman tertentu (Harborne, 1999). 

1.  Tanin 

Tanin merupakan senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan, memiliki 

rasa pahit dan kelat yang bereaksi dengan menggunkan protein dan senyawa  

organik lainnya seperti asam amino dan alkaloid (Ryzki, 2014). Tanin 

ditemukan hampir di setiap bagian dari tanaman, seperti pada kulit kay,kayu, 

daun, buah dan akar (Cowan, 1999). 

Mekanisme kerja Tanin sebagai antijamur yaitu mampu mengerutkan 

dinding sehingga dapat menggangu permaeabilitas sel. Dengan terganggunya 

permeabilitas sel jamur, maka pertumbuhan jamur tersebut bisa terhambat 

atau mati (Maliana et al., 2013 ). Contoh senyawa tanin yang dikenal adalah 

condensed  tannin  merupakan  polimer polyflavanoid, sebagian  besar  terdiri 

dari 4 flavonoid monomer, yaitu catechin, epicatechin, epigallocatechin, dan 

epicathecin gallate yang biasanya terdapat pada tumbuhan bakau (Rhizophora 

spp.). Dilakukan uji pemanfaatan tanin dari kulit kayu bakau sebagai 

pengganti gugus fenol pada resin fenol formaldehid dengan konsentrasi (60%, 

70%, 80% dan 90%) (Danarto et al., 2011). 

2. Flavonoid 

Flavanoid  merupakan sub kelompok senyawa polifenol memiliki 

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

infeksi antimikroba. Studi epidemologis telah secara konsisten telah 

menunjukkan bahwa asupan tinggi flavanoid memiliki efek protektif terhadap 
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penyakit yang disebabkan jamur atau virus. Efek flavanoid sangat banyak 

terhadap beberapa organisme dan efek ini dapat menjelaskan mengapa 

tumbuhan yang mengandung flavanoid dapat dipakai dalam pengobatan. 

Flavanoid dapat bekerja sebagai antivirus, antialergi, antimikroorganisme dan 

antioksidan yang dapat mengendalikan radikal bebas yang dapat 

menyebabkan tumor (Farook et al., 2007)  

Flavonoid merupakan hidroksilasi zat fenolik yang disintesis dari 

tanaman secara invitro, berperan dalam pengatasan infeksi bakteri sehingga 

flavonoids sangat efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri terhadap 

berbagai macam mikroorganisme. Aktivitas antibakteri flavonoids 

berdasarkan kemampuannya membentuk kompleks dengan protein 

ekstraseluler dan terlarut dengan dinding sel. Flavonoid bersifat lipofilik yang 

dapat merusak membran sel bakteri (Cowan,1999). Mekanisme kerja 

flavonoid sebagai antijamur adalah  dengan merusak permeabilitas barrier 

mikroorganisme, sehingga terjadi kerusakan membran sel (Robinson, 1995). 

Contoh senyawa flavonoid yang dikenal adalah genistein dan daidzein yang 

merupakan senyawa flavonoid golongan isoflavon yang biasanya terdapat 

pada kacang kedelai merupakan senyawa antioksidant yang mempunyai 

fungsi dapat mencegah penyakit kanker terutama kanker prostat pada laki-laki 

dan kanker payudara pada wanita. Dilakukan isolasi dan identifikasi  senyawa  

flavonoid dari  biji  kedelai  (Glycine  max) dengan panjang gelombang pada 

pita I 312,9 nm dan 268,2 nm pada Spektrofotometri UV-Vis (Asih, 2009). 

3. Polifenol 

Polifenol merupakan senyawa yang tersebar luas sebagai zat warna 

alam yang menyebabkan warna pada bunga, kayu, dan buah berbeda- beda. 

Polifenol ini memiliki ciri khas yaitu banyaknya gugus fenol dalam 

molekulnya. 

Mekanisme kerja polifenol sebagai antijamur yaitu mampu 

mendenaturarasi protein sel dengan cara ikatan yang terbentuk antara 

polifenol dan protein mengakibatkan struktur protein menjadi rusak. Ikatan 

hydrogen tersebut mempengaruhi permeabilitas dinding sel dan membran 

sitoplasma yang tersusun atas proteinmenjadi terganggu yang ditandai adanya 
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lisis pada sel tersebut (Pelczar dan Chan, 1998).  Contoh senyawa polifenol 

yang dikenal adalah katekin dan epikatekin merupakan senyawa polifenol 

yang biasanya terdapat pada kakao, berperan sebagai antioksidant. Aktivitas 

antioksidant polifenol pada kakao dapat mencegah terbentuknya radikal 

bebas, melindungi oksidasi LDL darah, mempengaruhi antimutagenik dan 

menghambat tumor. Dilakukan penelitian aktivitas antioksidant ekstrak 

polifenol kasar dari kakao hasil penyaringan menggunakan energi gelombang 

mikro dengan kosentrasi 5µg, 12,5µg, 25µg, 50µg, 75µg, 100µg, dan 125µg 

(Supriyanto et al, 2006). 

4. Alkaloid 

Alkaloid merupakan senyawa nitrogen heterosiklik. Alkaloid telah terbukti 

memiliki khasiat sebagai antimikroba pada beberapa tanaman tertentu. Alkaloid  

mempunyai mekanisme penghambatan dengan cara berikatan dengan DNA. Hal 

ini diduga karena alkaloid memiliki gugus basa  yang  mengandung  nitrogen.  

Gugus  basa  ini akan bereaksi dengan senyawa asam yang ada pada jamur seperti  

DNA  yang  merupakan  penyusun utama  inti  sel.  Dengan  terganggunya  DNA  

maka sintesis  protein  dan  asam  nukleat  dalam  sel akan terganggu. Hal ini 

mengakibatkan denaturasi protein sehingga mampu merusak membran sel (Jawetz 

et al., 1986).  

Beberapa contoh senyawa alkaloid yang dikenal adalah: 

a. Kafein yang merupakan senyawa alkaloid yang terdapat pada biji kopi. 

Penyusun  utamanya  adalah senyawa  turunan  protein  disebut  dengan  

purin xantin. Kandungan  kafein  pada  kopi  selain memberikan  dampak  

negatif  terhadap  manusia juga  memberikan  dampak  positif  salah  

satunya peningkat kapasitas kerja paru-paru pada penderita asma 

bronkial. Dilakukan pengujian kandungan kafein pada kopi 

menggunakan spektrofotometri uv-vis, larutan standar dengan 

konsentrasi 1 ppm, 3 ppm, 6 ppm, 9 ppm, 12 ppm dan 15 ppm 

(Arwangga et al., 2016). 

b. Papain yang merupakan senyawa alkaloid yang terkandung dalam daun 

papaya. Alkaloid yang terdapat pada daun papaya merupakan senyawa 

yang bersifat racun dan menimbulkan rasa pahit dilidah, senyawa ini 
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merupakan garam sehingga bisa mendegradasi dinding sel dan dapat 

masuk serta merusak sel. Dilakukan pengujian larutan daun pepaya 

(carica papaya) sebagai larvasida terhadap kematian larva nyamuk aedes 

aegypti dengan kosentrasi 0,8%, 1%, 5%, 10%, 15%, dan 20% (Ariesta et 

al., 2013). 

5. saponin 

Saponin merupakan senyawa jenis glikosida yang banyak ditemukan 

pada tumbuhan. Memiliki karakteristik berupa buih apabila di reaksikan 

dengan air dan dikocok, maka akan terbentuk buih yang dapat bertahan lama. 

Saponin memiliki rasa pahit, menusuk dan menyebabkan bersin, serta iritasi 

pada selaput lendir (Ryzki, 2014). Saponin  bekerja  dengan meningkatkan 

permeabilitas membran sel sehingga membran  menjadi  tidak  stabil  dan  

mengakibatkan hemolisis sel (Rosidah et al., 2014). Mekanisme kerja saponin 

sebagai antijamur dengan membentuk kompleks dengan sterol dan 

mempengaruhi permeabilitas membran (simons et al., 2006). 

Saponin bereaksi dengan  porin (protein transmembran) pada  

membran  luar  dinding  sel jamur kemudian membentuk ikatan polimer yang 

kuat  sehingga  mengakibatkan  rusaknya  porin. Rusaknya  porin  yang  

merupakan  pintu  keluar masuknya  senyawa  yang  akan  mengurangi 

permeabilitas  dinding  sel  jamur  yang  akan mengakibatkan sel jamur akan 

kekurangan nutrisi, sehingga pertumbuhan jamur terhambat atau mati. 

Contoh senyawa saponin yang dikenal adalah Glikosida yang tersusun 

dari gula berikatan dengan aglikon (sapogenin) yang biasanya terdapat pada 

tanaman belimbing wuluh. Saponin  yang  terdapat  pada  belimbing  wuluh 

adalah saponin triterpen. Dilakukan penelitian kandungan saponin buah, daun 

dan tangkai daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L) isolat  yang  

diperoleh  dari  hasil  KLT  preparatif diukur  secara  kuantitatif dengan 

spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 209 nm (Fahrunnida dan 

Rarastoeti., 2015). 
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2.5   Uji Aktivitas Antijamur Secara Invitro 

Aktivitas antijamur dapat diukur dengan cara invitro untuk menentukan 

potensi zat antijamur  dalam larutan, konsentrasi dalam cairan tubuh dan jaringan, 

dan kepekaan mikroorganisme terhadap obat pada konsentrasi tertentu (Jawetz et 

al., 1996). Uji kepekaan antijamur secara invitro dapat dilakukan dengan cara : 

2.5.1. Metode Dilusi  

Metode dilusi atau pengenceran digunakan untuk memperkirakan 

konsentrasi senyawa uji media agar atau dalam suspensi kaldu dengan 

menenetukan nilai MIC. Prinsip dalam metode ini dengan pengenceran agar, pada 

berbagai konsentrasi senyawa diuji zat antijamur yang kemudian dicampur dengan 

media agar. Kemudian diinokulasi dan setelahnya diinkubasi. Konsentrasi 

terendah zat antijamur menunjukkan tidak ada pertumbuhan jamur terdeteksi 

dengan nilai MIC (Choma and Grzelak, 2010).  

A). Pengenceran Serial Dalam Tabung  (Tube Assay) 

Cara ini digunakan untuk menentukan KHM (kadar hambat minimal) dan 

KBM (kadar bunuh minimal) dari obat antijamur. Prinsip dari metode ini 

dilakukan menggunakan satu seri tabung reaksi yang diisi media cair dan sel 

jamur  yang diuji dengan jumlah tertentu. Kemudian masing – masing tabung diisi 

dengan obat yang telah diencerkan secara serial. Selanjutnya seri tabung 

diinkubasi pada suhu 37
o
C selama 18–24 jam dan diamati terjadi kekeruhan pada 

tabung. Konsentrasi terendah obat pada tabung yang ditunjukkan dengan hasil 

biakan yang mulai tampak jernih (tidak ada pertumbuhan jamur) adalah KHM dari 

obat. Sedangkan biakan dari semua tabung yang jernih diinokulasikan pada media 

agar padat, diinkubasikan dan keesokan harinya diamati ada tidaknya koloni 

jamur yang tumbuh. Konsentrasi terendah obat pada biakan padat yang 

ditunjukkan dengan tidak adanya pertumbuhan koloni jamur adalah KBM dari 

obat terhadap jamur uji (Dzen et al., 2003).  

b). Metode  Agar (Agar dilution methods) 

 Pengujian dilakukan pada berbagai konsentrasi zat antijamur yang dicampur 

dengan media agar. Cawan petri yang bersisi campuran tersebut diinokulasi dan 

kemudian diinkubasi. Konsentrasi terendah dari zat antijamur, terdeteksi dengan 
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tidak adanya pertumbuhan jamur, hasil tersebut ditetapkan sebagai nilai MIC 

(Choma and Grzelak, 2010). 

 

2.5.2. Metode Difusi  

Metode difusi sering digunakan dalam pengujian antijamur untuk 

mengetahui kerentanan zat murni dengan cara membandingkan senyawa polar 

dengan non-polar. Metode dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu : 

a). Metode Cakram Kertas (Paper disck method)  

Metode cakram secara kuantitatif sering digunakan untuk mendeteksi 

penghambatan zat mikroba pada susu di Amerika Serikat. Prinsip dalam metode 

ini menggunakan cakram kertas filter (diameter sekitar 6 mm), mengandung 

senyawa uji ditempatkan pada permukaan media agar yang sebelumnya 

diinokulasi dengan mikroorganisme uji (harus dihindari jika pengujian dengan 

cara mencelupkan kertas saring, disarankan dilakukan pada permukaan media 

agar). Agen antijamur berdifusi ke media agar dengan menghambat 

perkecambahan dan pertumbuhan mikroorganisme uji. Cawan petri diinkubasi 

dengan waktu dan suhu tertentu, setelah itu dilakukan pengukuran zona hambat 

pada pertumbuhan jamur. Prosedur yang sama dilakukan dalam E-tes, di mana 

garis-garis yang digunakan sebagai pengganti cakram. 

b). Metode Cylinder Cup 

 Pada metode ini menggunakan silinder yang terbuat dari stainless steel atau 

porselen dengan ukuran (8 mm x 6 mm x 10 mm), yang telah diinokulasi dengan 

jamur. Tiap silinder ditempatkan pada permukaan cawan petri, dan diisi dengan 

sampel. Setelah inkubasi, silinder akan dihapus dan zona inhibisi diukur. 

c). Metode Sumur  Agar (hole-plate assay) 

 Prinsip dari metode ini dilakukan pada beberapa milimeter lubang yang 

diameternya dipotong, permukaan media agar diinokulasi dan lubang diisi dengan 

sampel. Cawan petri dengan temperature kamar, sebelumnya sudah diinkubasi. 

Senyawa yang berdifusi pada  media agar diuji dengan mengamati senyawa yang 

menyebabkan penghambatan pertumbuhan mikroorganisme. Aktivitas zat 

antijamur ditentukan dengan mengukur pertumbuhan zona inhibisi (Choma and 

Grzelak, 2010). 
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2.5.3. Metode Bioautografi 

 Bioautografi adalah suatu metode yang digunakan dalam pencarian 

antibiotik baru dengan cara melokalisasi aktivitas antijamur pada kromatogram. 

Metabolit bioautografi dengan aktivitas antijamur diidentifikasi sebagai zona 

bening MHA plate yang mengandung inokulum jamur dan plat KLT 

dikembangkan dalam sistem pelarut (Pawle and Singh, 2014). Metode tersebut 

berdasarkan pada aktivitas biologi analit baik sebagai antibakteri, antifungi, 

antitumor maupun antiprotoza. Prinsip uji mikrobiologi pada bioautografi 

menggunakan metode difusi. Metode tersebut sama dengan metode pada uji 

sensitivitas kerja antibiotik. Besar daya hambat pertumbuhan jamur pada metode 

difusi diperoleh dengan mengukur diameter zona hambat bioautografi sering 

digunakan untuk mendeteksi antibiotik yang dapat dianalisis dengan KLT atau 

kromatografi kertas. Efek biologi senyawa yang dapat dikatakan menghambat 

pertumbuhan organisme dinyatakan sebagai zona hambat (Susanti et al. 2009). 

Metode bioautografi dibedakan menjadi 3 bagian yakni : 

1. Bioautografi kontak 

Bioautografi kontak merupakan senyawa antijamur yang dipindahkan dari 

plat KLT ke medium agar kemudian dinokulasikan jamur uji yang peka secara 

merata dan melakukan kontak langsung. Metode ini dilakukan berdasarkan 

metode difusi yang diaktifkan pada kromatogram kemudian ditempatkan 

menghadap ke bawah lapisan media agar yang telah diinokulasikan dengan 

mikroorganisme sensitif terhadap senyawa antijamur yang dianalisis.  Kemudian  

Lempeng kromatogram diangkat kembali  dan cawan petri yang berisi media agar 

diinkubasi pada suhu suhu 37
o
C selama 24 jam dan 48 jam . Pengamatan 

dilakukan dengan melihat zona hambat yang terbentuk sebagai daerah yang terang 

yang tidak ditumbuhi jamur (kusumangnityas, 2008 ) 

2. Bioautografi langsung (deteksi KLT) 

 Bioautografi langsung  merupakan metode dimana mikroorganisme tumbuh 

secara langsung diatas kromatografi lempeng tipis (KLT). Prinsip kerja dari 

metode ini adalah  pada plat KLT disemprot atau  dicelupkan  ke  dalam  suspensi  

jamur atau  bakteri. Bioautogram  tersebut kemudian diinkubasi pada suhu 37
o
C 

selama  24 jam dan 48 jam. Dalam teknik ini kromatogram dikembangkan  pada 
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kertas Whatman no. 3 mm  dengan  propanol-air  (85:15)  dan  setelah  

pengeringan disemprot  dengan  suspensi  konidia  glomerella  cingulata. Setelah  

berada  di  pelat  KLT  sampel  dapat dilakukan analisis  dengan  spektrometri 

kromatografi  cair  untuk  menetapkan  ada senyawa  baru antibakteri  dan  

antijamur (Dewanjee et al., 2014). 

 Untuk visualisasi pertumbuhan  jamur, digunakan garam tetrazolium yang 

dikonversi  oleh  dehidrogenase  mikroorganisme hidup untuk  intens berwarna  

formazen. Garam ini disemprotkan ke bioautogram  dan  inkubasi pada pada 37
o
C 

selama 24 jam dan 48 jam. Zona putih yang terlihat jelas dengan latar belakang 

ungu pada pelat KLT menunjukkan adanya aktivitas antibakteri dari sampel ( 

kusumangnityas, 2008 ) 

3. Bioautografi Perendaman (Agar Overlay Bioautografi) dengan MTT 

(methyl thiazole tetrazolium) 

 Bioautografi perendaman merupakan kombinasi  dari bioautografi  kontak  

dan bioautografi langsung.  Dalam  metode  ini, medium agar telah diinokulasikan 

dengan suspensi jamur dituangkan diatas lempeng Kromatogram Lapis Tipis 

(KLT). untuk membuat lapisan tipis Lempeng kromatogram yang telah dieluasi 

diletakan dalam cawan petri, sehingga permukaan tertutupi oleh media agar. 

Setelah dilakukan pemadatan, kemudian diinkubasi dan dilakukan pewarnaan.  

 Pengamatan dilakukan  pada daerah yang bewarna putih kekuningan (warna 

MTT) dan diinkubasi pada 37
o
C selama 4-6 jam. Pengamatan dilakukan pada 

daerah yang bewarna putih kekuningan (warna MTT) yang menandakan ada 

aktivitas antijamur  dengan latar belakang warna ungu pada daerah yang 

ditumbuhi jamur. Nilai harga Rf pada daerah yang menunjukkan zona hambat 

diukur (kusumangnityas, 2008 ) 

 

2.6     Ekstraksi 

2.6.1 P engertian Ekstraksi  

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 
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tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan 

(Depkes RI, 2014).  

 Terdapat beberapa macam ekstrak yang dihasilkan  antara lain : 

1) Tinktura adalah ekstrak dari tanaman obat yang dibuat dengan etanol pada 

berbagai konsentrasi, eter atau campurannya. 

2) Ekstrak cair adalah ekstrak yang lebih pekat daripada tinktura.Hasil ekstrak 

cair dengan penyari etanol harus di diamkan ditempat yang sejuk selama satu 

bulan kemudian di saring. 

3) Ekstrak encer adalah ekstrak yang dibuat seperti ekstrak cair tetapi terdapat 

perbedaan antara konsentrasi simplisia yang disari dengan konsentrasi akhir 

ekstrak. 

4) Ekstrak kental adalah ekstrak yang diperoleh dari ekstrak cair yang diuapkan 

larutan penyarinya hingga membentuk masa kental sehingga apabila hangat 

tidak berbentuk cair. 

5) Ekstrak kering adalah ekstrak tanaman yang diperoleh secara pemekatan dan 

pengeringan ekstrak cair dibawah kondisi temperatur dan tekanan rendah. 

 

2.6.2. Tinjauan Tentang Metode Ekstraksi 

Tahapan proses pembuatan ekstrak (Depkes RI, 2000)  : 

a. Pembuatan serbuk simplisia  

Proses awal pembuatan ekstrak adalah pembentukan serbuk simplisia 

kering dengan peralatan tertentu sampai derajat kehalusan tertentu. Proses ini 

dapat mempengaruhi mutu ekstrak, karena semakin halus serbuk simplisia 

proses ekstraksi akan semakin efektif dan efisien. 

b. Cairan penyari  

Cairan penyari proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang optimal 

untuk zat kandungan berkhasiat, dengan demikian zat tersebut dapat dipisahkan 

dari bahan dan zat kandungan lainnya serta ekstrak hanya mengandung 

sebagian besar zat kandungan yang diinginkan.  

c. Separasi dan pemurnian  

Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan zat yang tidak dikehendaki 

semaksimal mungkin tanpa dipengaruhi zat kandungan yang dikehendaki. 
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Dalam hal ini termasuk juga pemisahan dari sisa pelarut yang tidak 

dikehendaki. Sehingga diperoleh ekstrak yang lebih murni. 

d. Pemekatan dan penguapan  

Pemekatan berarti peningkatan jumlah atau konsentrasi zat terlarut 

dengan cara menguapkan pelarut sampai menjadi kandungan kering sehingga 

ekstrak menjadi kental dan pekat.  

e. Pengeringan ekstrak  

Dilakukan dengan menghilangkan pelarut dari bahan sehingga 

menghasilkan serbuk, massa kering dan rapuh tergantung proses dan peralatan 

yang digunakan. 

f. Rendemen  

 Rendemen adalah perbandingan ekstrak yang diperoleh dengan ekstrak 

sebenarnya. 

 

2.6.3 Metode  Ekstraksi 

Ekstraksi dalam pengertian farmasetika adalah proses pemisahan senyawa 

aktif berkhasiat obat dari jaringan tanaman atau hewan menggunakan pelarut 

selektif sesuai dengan prosedur standart. Produk yang diperoleh dari ekstrak 

tanaman dapat berwujud cairan, setengah padat atau serbuk yang dimaksudkan 

untuk penggunaan oral  atau eksternal (Handa, 2008) 

Terdapat berbagai macam metode ekstraksi yang akan digunakan antara lain : 

A. Cara dingin  

Ekstraksi dengan cara dingin diproses pada temperatur ruangan atau tanpa 

pemanasan. 

1. Maserasi 

Perbandingan simplisia dan pelarut pada maserasi yaitu satu bagian 

simplisia dilarutkan dalam seluruh bagian pelarut pada wadah tertutup. 

Campuran dibiarkan setidaknya selama tiga hari pada suhu ruangan 

dengan pengadukan sesekali hingga simplisia terlarut sempurna (Depkes 

RI, 2009; Handa, 2008). 
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 Beberapa faktor yang mempengaruhi maserasi yaitu sebagai 

berikut (Agoes, 2007): 

1) Perbandingan simplisia dengan pelarut 

2) Proses pelarutan zat dari sel yang terdisintegrasi 

3) Imbibisi dari simplisia 

4) Proses pelarutan dari sel utuh 

5) Kecepatan tercapainya kesetimbangan tubuh 

6) pH (untuk sistem pelarut air) 

7) Interaksi antara konstituen pelarut dan struktur bahan 

8) Lipofilisitas (dalam hal menggunakan pelarut campur) 

Metode maserasi yang digunakan saat ini telah dilakukan beberapa 

modifikasi dari metode maserasi sebagai berikut: 

1. Maserasi kinetik 

Maserasi kinetik yaitu proses maserasi yang disertai dengan 

pengadukan terus menerus dengan kecepatan konstan  sehingga proses 

ekstraksi lebih efektif yang baik (Agoes, 2007; Singh, 2008).  

2. Remaserasi 

Remaserasi berarti dilakukan pengulangan  penambahan 

pelarut secara berkala setelah  dilakukan penyaringan maserasi  

pertama dan seterusnya (Depkes R1, 2009; Depkes R1, 2000). 

3. Maserasi dengan sonifikasi 

Maserasi dengan sonifikasi menggunakan gelombang 

ultrasonik 20 KHz sampai dengan 2000 KHz. Metode ini 

menghasilkan proses ekstraksi yang lebih cepat karena gelombang 

ultrasonik dapat membantu meningkatkan permeabilitas  dinding sel. 

2.  Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi pada suhu ruangan dengan pelarut yang 

selalu baru sampai sempurna (Depkes R1, 2000).  Metode ini  efektif untuk 

senyawa yang tidak tahan pemanasan  serta ering digunakan pada pembuatan 

tinktur dan ekstrak cair. Kelemahan  dari metode ini yaitu pelarut  yang 

diperlukan dalam jumlah besar dan proses yang lama (Handa, 2008; Seidel, 

2006). 
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Menurut aturan BPOM (2010), pada metode perkolasi  campuran 

simplisia  dan pelarut menggunakan perbandingan 10;2,5-5 yang kemudian 

didiamkan dalam bejana tertutup. Setelah tiga jam, campuran dipindahkan 

kedalam perkolator dan cairan penyari yang dituang  sampai mulai menetes 

dan masih terdapat  selapis cairan penyari di atas simplisia. Campuran 

dibiarkan selama 24 jam, campuran diteteskan dengan kecepatan 1 ml per 

menit sambil ditambahkan berulang-ulang cairan penyari sehingga selalu  

terdapat  selapis cairan penyari di atas simplisia sampai diperoleh bagian 

perkolat. Massa diperas dan ditambahkan cairan penyari  hingga diperoleh 

100 bagian. Larutan  kemudian dipindahkan ke dalam bejana  terutup dan 

dibiarkan  selama 2 hari lalu disaring. 

B. Cara panas  

Ekstraksi dengan cara panas menggunakan suhu tertentu diatas temperatur 

ruangan atau dengan pemanasan seperti soxhlet, digesti, infus, dan dekok (Depkes 

RI, 2000). 

1. Soxhlet 

Soxhlet adah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru menggunakan alat 

khusus sehingga terjadi  ekstraksi  secara terus menerus  dalam jumlah pelarut 

yang relatif konstan karena adanya pendingin balik (Depkes RI, 

2000).Soxhlet dapat mengekstraksi sejumlah senyawa besar senyawa aktif 

dengan lebih sedikit pelarut yang digunakan , tidak diperlukan proses filtrasi, 

dan suhu tinggi yang dapat dipertahankan dari pemanasan labu. Kekurangan 

dari metode ini yaitu tidak memungkinkan  dilakukan proses pengadukan  dan 

kemungkinan terjadinya  penguraian dari senyawa aktif akibat pemanasan 

dari waktu yang lama sehingga tidak cocok untuk  bahan aktif yang tidak 

tahan pemanasan (Handa, 2008;Rane, 2008). 

2. Digesti 

Digesti adalah ekstraksi dengan pelarut cara maserasi kinetik  pada suhu 

yang lebih tinggi  daripada suhu kamar .Temperatur  yang umum digunakan  

adalah 40 – 45 
0
C. Metode ini cocok untuk bahan aktif yang tahan pemanasan 

(Bart, 2011; Depkes RI, 2000). Digesti memerlukan waktu yang lama untuk  

mencapai ekstraksi yang sempurna (Bart, 2011). 
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3. Infusi 

Infus adalah ekstraksi  dengan pelarut air  pada temperatur penangas air  

yaitu 96 – 98 
0
C selama 15 – 20 menit (Depkes R1, 2000). Infus yang 

mengandung bukan bahan yang berkhasiat keras dibuat  dengan 

menggunakan 10% simplisia. Pembuatan infus merupakan cara yang paling 

sederhana untuk membuat sediaan herbal dari bahan lunak seperti daun dan 

bunga (BPOM , 2010).Maksimal waktu penggunaan sediaan infus adalah 12 

jam sejak ekstrak dibuat untuk menghindari  adanya pertumbuhan jamur dab 

bakteri(Singh, 2008). 

4. Dekoksi 

Dekoksi adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi  

sediaan herbal dengan air pada suhu 90
0
C selama 30 menit. Pada 100 bagian 

dekok dibuat dari 10 bagian simplisia jika tidak ditentukan perbandingan 

yang lain  atau tidak mengandung bahan yang berkhasiat (BPOM, 2010). 

 

2.7    Tinjauan pelarut 

2.7.1  Jenis Pelarut 

Jenis pelarut berkaitan dengan keamanan dan efisiensi proses penarikan zat 

berkhasiat pada tanaman obat (Agoes, 2007). Selain kelarutan, beberapa kriteria 

untuk memilih pelarut yang tepat dalam proses ekstraksi yaitu (Bart, 2011): 

1) Selektifitas, berguna untuk mempersingkat tahapan ekstraksi terutama jika 

didinginkan pemisahan beberapa komponen maka pelarut yang memiliki 

selektifitas terhadap gugus atau senyawa tertentu sangat penting untuk 

menjadi bahan pertimbangan. 

2) Dapat digunakan kembali yaitu kemampuan pelarut kembali ke bentuk 

senyawa asalnya selama proses ekstraksi setelah dilarutkan dengan simplisia. 

3) Viskositas dan titik didih. Viskositas yang tinggi menyulitkan proses 

pemisahan. Adapun titik didih pelarut sebaiknya lebih rendah daripada suhu 

disekitar area ekstraksi. 
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4) Tegangan permukaan, semakin rendah tegangan permukaan maka 

kemampuan untuk membasahi zat semakin tinggi sehingga pelarut dengan 

mudah menembus membran. 

5) Tidak beracun dan mudah terbakar. 

6) Tidak menyebabkan korosif, pelarut yang korosif dapat merusak peralatan 

sehingga menambah biaya dalam proses ekstraksi. 

7) Stabil dengan panas dan secara kimia terutama terkait dengan kemampuan 

pelarut untuk digunakan kembali. 

8) Ketersediaan dan biaya terkait pemeliharaan alat akibat penggunaan pelarut 

9) Ramah lingkungan. 

Beberapa pelarut yang sering digunakan dalam proses ekstraksi produk   

bahan alam sebagai berikut: 

Tabel II.5 Sifat Fisikokimia Pelarut yang Sering Digunakan pada Proses  

Ekstraksi Produk Bahan Alam (Seidel, 2006 ) 

Pelarut 
Indeks 

Polaritas 

Titik 

didih 

(
0 

C ) 

Viskositas 

(cPoise) 

Kelarutan 

dalam Air 

(% v/v) 

N-heksan 0.0 69 0,33 0,001 

Etil Asetat 4,4 77 0,45 8,7 

Etanol 5,2 78 1,20 100 

Air 9,0 100 1,00 100 

 

Hingga saat ini di indonesia berlaku aturan bahwa pelarut yang 

diperbolehkan untuk semua proses ekstraksi pada tanaman obat adalah air, alkohol 

(etanol), serta campurannya (Depkes RI, 2000). Etanol atau campurannya dengan 

air merupakan pelarut dengan daya ekstraktif terbesar untuk semua bahan  alam 

berboot molekul rendah seperti flavanoid (Agoes, 2007).  

 

2.7.2 Etil Asetat  

 Pelarut  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  etil  asetat. Etil 

asetat ( merupakan bahan kimia organik yang tidak berwarna, berbentuk 

cairan, mudah menguap dengan bau seperti buah, harum, sedikit bau asam, 
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dengan rasa yang menyenangkan ketika diencerkan dan merupakan senyawa 

kimia yang mudah terbakar (Rowe et al., 2009). Etil asetat adalah jenis pelarut 

yang bersifat semi polar. Pelarut ini memiliki titik didih yang relatif rendah yaitu 

77
o
C sehingga memudahkan pemisahan minyak dari pelarutnya dalam proses 

destilasi (Susanti et al., 2012). Etil asetat merupakan senyawa yang memiliki 

indeks polaritas sebesar 4,4.sehingga mampu menarik senyawa dengan rentang 

polaritas lebar dari senyawa polar maupun non polar. 

Tabel II.6 Sifat Fisika Etil Asetat (Azura et al., 2015). 

Sifat Fisika Keterangan 

Wujud Cairan bening 

Berat molekul 88,105 gr / mol 

Densisitas 0,897 gr / ml 

Titik Leleh -83,6
o
C 

Titik didih 77, 1
o
C 

Titik nyala -4
o
C 

(Data diambil pada keadaan standar 25
o
C, 100 Kpa). 

 Sifat kimia Etil asetat adalah pelarut polar menengah yang volatile (mudah 

menguap), tidak beracun, dan  tidak higroskopis yang merupakan senyawa kimia 

ester dari etanol (EtOH) dan asam asetat (HAc). Etil asetat dibuat melalui reaksi 

esterifikasi Fischer dari asam asetat dan etanol. Reaksi esterifikasi Fischer adalah 

reaksi pembentukan ester dengan cara merefluks sebuah asam karboksilat bersama 

sebuah alkohol dengan katalis asam. Asam yang biasanya digunakan sebagai 

katalis adalah asam sulfat (Anonim, 2011). Etil asetat digunakan sebagai pelarut 

tinta, perekat, dan resin. Selain penggunaannya sebagai pelarut etil asetat juga 

berfungsi sebagai bahan aditif pada bensin serta dapat berguna sebagai bahan 

baku kimia serbaguna (Azura et al., 2015). 

 

2.8     Kromatografi Lapis Tipis  

2.8.1 Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis  tipis merupakan metode pemisahan fisikokimia dengan 

fase statsionernya (fase diam) berupa lapisan tipis suatu absorben misalnya gel 

silika, yang dilapiskan pada plat dan menggunakan fase gerak berupa campuran 
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dari suatu pelarut. Sampel kemudian diletakan pada plat, kemudian plat diletakan 

berdiri dengan ujung bawah berupa campuran pelarut dan plat dibiarkan 

mengembang. Ketika pelarut naik akibat aksi kapiler pada absorbsen, komponen 

sampel terbawa dengan kecepatan yang berbeda dan dapat dilihat pada deretan 

titik - titik setelah platnya dikeringkan dan diwarnai atau dilihat dibawah cahaya 

ultraviolet yang menghasilkan nilai Rf (Sumawinata, 2003). Nilai Rf adalah hasil 

pembagian antara jarak perpindahan dengan bercak dengan jarak pengembangan 

pelarut dan dituliskan dalam bentuk nilai desimal (Cairns, 2008).  

Kentungan dari penggunaan KLT adalah memerlukan waktu analisis yang 

cepat, penggunaan alat – alatnya yang sedikit, sederhana, dan  dengan harga yang 

murah, serta memiliki daya analisa yang baik (Wardhani dan Nanik, 2012).  

Secara luas KLT banyak digunakan untuk berbagai analisis tumbuhan obat. 

Kromatogram yang dihasilkan merupakan pola yang menggambarkan senyawa 

dalam setiap tumbuhan obat sehingga bermanfaat dalam kendali mutu tumbuhan 

obat baik untuk pencirian  bahan mentah maupun produk akhir. 

Menurut Alegantina dan Ani (2010), untuk mengetahui kesesuaian zat yang 

diuji dengan pembanding maka dilakukan dengan menghitung nilai Rf (retention 

factor). Perhitungan nilai Rf suatu senyawa yang diuji dan senyawa pembanding 

harus dilakukan pada plat yang sama. Rumus Rf sebagai berikut: 

 

 

 

2.8.2 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. Ukuran partikel 

pada fase diam berperan penting, semakin kecil dan seragam akan meningkatkan 

daya pemisahan, fase diam yang paling banyak digunakan untuk KLT adalah 

silika gel karena silika gel mempunyai kekuatan pemisahan yang sangat baik 

(Nyiredy, 2002). 

 

Rf = 
(Jarak yang ditempuh oleh senyawa dari titik asal) 

(Jarak yang ditempuh oleh pelarut dari titik asal) 
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2.8.3 Fase Gerak 

Fase gerak merupakan medium angkut yang terdiri atas satu atau beberapa 

pelarut. Fase gerak bergerak pada fase diam karena adanya gaya kapiler. Pelarut 

yang digunakan sebagai fase gerak hanyalah pelarut bertingkat mutu analitik dan 

bila diperlukan sistem pelarut multikomponen ini harus berupa suatu campuran 

komponen yang sederhana, yang terdiri maksimum 3 komponen (Nyiredy, 2002).  


