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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan tentang Pacar Air (Impatiens balsamina Linn) 

2.1.1 Klasifikasi 

 

Gambar 2.1 Pacar Air (Impatiens balsamina Linn) (Dalimartha, 2003) 

 

Kingdom  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub-divisio : Angiospermae 

Kelas   : Dicotylodeneae 

Ordo  : Balsaminales / geraniales 

Family  : Balsaminaceae 

Genus  : Impatiens 

Spesies  : Impatiens balsamina Linn 

(Tjitrosoepomo, 1993) 

2.1.2 Sinonim 

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

Balsamina mutila D.C (Dalimartha, 2003). 
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2.1.3 Nama Daerah 

Sumatera : Lahine, paru inai 

Jawa  : Pacar banyu 

Sunda  : Pacar cai 

Jakarta  : Kimhong 

Nusatenggara : Pacar toya, pacar aik 

Sulawesi  : Tilanggele duluku, kolendingi unggaagu 

Maluku  : Bunga taho, inai anyer 

Inggris  : Impatiens 

Cina  : Feng xian hua 

(Yuniarti, 2008) 

2.1.4  Morfologi 

Merupakan tanaman terna semusim, memiliki batang basah, bulat, 

berbuku-buku, licin, tegak, tinggi 30-80 cm, bercabang, berwarna hijau 

kekuningan. Percabangan monopodial. Batang tegak, tinggi 0,3-0,8 m, biasa 

ditanam sebagai tanaman hias atau tumbuhan liar pada tempat yang cukup 

mendapat air (Steenis, 2008; Dalimartha, 2003). 

 Tanaman ini memiliki daun tunggal, bertangkai pendek. Helaian daun 

dengan bentuk lanset memanjang, ujung dan pangkal runcing, tepi bergigi, 

pertulangan menyirip, dan berwarna hijau muda. Bagian bawah membentuk roset 

akar. Luas daunnya sekitar 2-4 inci. Pangkal daun bergigi tajam dan runcing ( 

Dalimartha, 2003). 

Bunga keluar dari ketiak daun, memiliki warna yang bermacam-macam, 

seperti merah, ungu, oranye, dan putih. Ada bunga yanga memiliki engkel dan ada 

yang dobel. Bungan zygomorph, berkelamin 2. Memiliki daun kelopak 3 atau 5, 

lepas atau sebagian 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 terkumpul 1-3. Setiap tangkai 
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hanya berbunga 1 dan tangkainya tidak beruas. Memiliki 5 kepala putik (Steenis, 

2008; Dalimartha, 2003). 

Buahnya kendaga, jika masak akan membuka menjadi lima bagian yang 

terpilin (Steenis et al., 2008). Biji tanaman pacar air memiliki bentuk bulat, kecil, 

dan berwarna hitam (Dalimartha, 2003). Tanaman ini merupakan terna berakar 

serabut (Dalimartha, 2003). 

2.1.5 Ekologi dan Penyebaran 

Tanaman I. balsamina L. berasal dari India. Di Indonesia tanaman ini 

banyak ditanam sebagai tanaman hias, kadang ditemukan tumbuh secara liar 

(Dalimartha, 2003). Tanaman ini biasanya tumbuh di rendah sampai ketinggian 

100 m dari permukaan laut. Habitatnya pada daerah tropis namun tidak bisa hidup 

pada daerah yang kering (Steenis, 2008). 

2.1.6 Khasiat 

Tanaman I. balsamina L. memiliki beberapa efek farmakologis, 

diantaranya dapat melancarkan peredaran darah dan melunakkan massa/ benjolan 

yang keras. Adapun efek farmakologis dari akar pacar air, diantaranya sebagai 

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

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

efek farmakologis dari bunga pacar air, diantaranya sebagai 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 untuk 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 Kimia 

Akar, batang, daun, bunga, dan biji tanaman I. balsamina  L. mengandung 

senyawa flavonoid, saponin, dan steroid (Dalimartha, 2003). Pada bunga pacar air 
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(I. balsamina L.)  terdapat beberapa bahan kimia yang terkandung dalam bunga 

pacar air, diantaranya anthocyanins, cyanidin, delphinidin, pelargonidin, 

malvidin, kaempherol, dan qurcetin. Sementara itu,akar pacar air mengandung 

cyaniding monoglycoside (Hariana 2013). 

2.2 Tinjauan Umum Staphylococcus Aureus 

2.2.1 Taksonomi 

Kingdom : Bacteria 

Filum  : Firmicutes 

Kelas  : Bacilli 

Ordo  : Bacillales 

Famili  : Staphylocooacaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Spesies  : Staphylococcus aureus 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Staphylococcus aureus menunjukkan gram positif cocci           

berpasangan, tetrad, dan cluster. Perbesaran 1000 kali (Jawetz et al., 

2013). 

2.2.2 Morfologi dan Sifat 

Staphylococcus aureus adalah bakteri gram positif berbentuk bulat, 

tersusun tidak beraturan seperti anggur. Bakteri ini menghasilkan berbagai macam 

enzim ekstraseluler dan racun yang berbahaya bagi manusia. Staphylococcus 

aureus merupakan bakteri paling pathogen bagi manusia. Bakteri ini tumbuh 

dengan mudah pada media yang bersifat aerobic. Tumbuh paling cepat pada suhu 

37
o 

C, tetapi bentuk pigmen terbaik pada kondisi suhu kamar (20-25
o
C). Tidak 

ada pigmen yang terbentuk pada suasana anaerob atau dalam kaldu (Jawetz et al., 

2013). 
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2.2.3 Enzim dan Toksin 

Staphylococcus dapat menyebabkan berbagai macam penyakit baik 

melalui cara berkembang biak ataupun dengan cara menyebar luas pada jaringan 

dan dengan cara memproduksi banyak zat ekstraseluler, seperti : 

A. Katalase 

Staphylococcus menghasilkan katalase yanga akan mengubah hydrogen 

peroksida menjadi air dan oksigen. Uji katalase dapat digunakan untuk 

membedakan  staphylococcus yang memberikan hasil positif pada uji tersebut 

sedangkan untuk Streptococcus memberikan hasil negatif (Jawetz et al., 2013). 

B. Koagulase dan Faktor Penggumpalan 

Staphylococcus aureus menghasilkan koagulase, suatu protein enzim-

seperti gumpalan oksalat atau sitrat plasma.Koagulase mengikat protrombin, 

kemudian menjadi enzimatis aktif dan memulai polimerisasi fibrin.Produksi 

koagulase dianggap identik dengan invasive potensi patogen. Faktor 

penggumpalan yang bertanggung jawab atas kepatuhan dari organisme untuk 

fibrinogen dan fibrin. Bila dicampur dengan plasma, Staphylococcus aureus akan 

membentuk gumpalan. Faktor penggumpalan berbeda dari koagulase. Karena 

faktor penggumpalan menginduksi imunogenik kuat respon dalam host, itu telah 

menjadi fokus dari vaksin. Namun, tidak ada vaksin manusia terhadap faktor ini 

yang tersedia saat ini (Jawetz et al., 2013). 

 

C. Enzim lain  

Enzim lain yang dihasilkan oleh Staphylococcus adalah hyaluronidase atau 

faktor penyebaran. Staphylokinase mengakibatkan fibrinolisis tetapi bertindak 

jauh lebih lambat daripada streptokinase, proteinase, lipase, dan β-laktamase 

(Jawetz et al., 2013). 

D. Hemolysins 

α-hemolisin adalah protein heterogen yang bekerja pada spektrum yang 

luas dari membran sel eukariotik. β-toksin degradasi sphingomyelin dan 

menyebabkan racun bagi banyak jenis sel, termasuk sel-sel darah merah manusia. 

δ-toxin adalah heterogen dan terurai menjadi subunit di nonionic deterjen. Ini 

mengganggu membran biologis dan mungkin memiliki peran dalam penyakit 
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diare S aureus. γ-hemolisin adalah leukocidin terdiri dari sebuah sel darah putih 

yang lisis dan terdiri dari dua protein yaitu S dan F. γ-hemolisin dapat berinteraksi 

dengan dua protein yang terdiri dari leukocidin Panton-Valentine untuk 

membentuk enam potensiracun. Keenam racun protein ini mampu efisien 

melisiskan sel darah putih dengan menyebabkan pembentukan pori di membran 

sel yang akan meningkatkan permeabilitas kationHal ini menyebabkan pelepasan 

besar mediator inflamasi sepertiIL-8, leukotrien, dan histamin, yang bertanggung 

jawab untuknekrosis dan peradangan yang parah (Jawetz et al., 2013). 

E. Panton-Valentine Leukocidin 

Toksin dari staphylococcus aureus memiliki dua komponen dan tidak 

seperti hemolisins kromosom yang memiliki kode seperti yang telah disebutkan 

diatas. Toksin ini dapat membunuh sel-sel darah putih manusia dan kelinci. Dua 

komponen tersebut disebut S dan F yang bertindak secara sinergis pada membran 

sel darah putih seperti yang dijelaskan pada toksin γ. Toksin ini merupakan factor 

virulensi yang penting dalam infeksi CA-MRSA (Jawetz et al., 2013). 

F.  Toksin Eksfoliatif 

Toksin epidermolitik dari staphylococcus aureus adalah dua protein yang 

berbeda dari berat molekul yang sama. Eksfoliatif toksin A dikodekan oleh 

ETAyang terletak di fag dan stabil panas (tahan mendidih selama 20 menit). 

Eksfoliatif toksin B plasmid dimediasidan panas labil (Jawetz et al., 2013). 

G. Toxic Shock Syndrome Toxin 

Beberapa strain staphylococcus aureus diisolasi hasil dari pasien yang 

mengalami sindrom syok toksik yang akan menghasilkan toksin yang disebut 

Toxic Shock Syndrome Toxin- 1 (TSST-1) yang sama dengan enterotoksin F. 

TSST-1 dengan mekanisme kerjanya mengikat molekul kelas histocompability 

(MHC) kelas II. Menghasilkan stimulasi sel T. Toksin ini berhubungan dengan 

demam, shock, dan keterlibatan multisystem, termasuk ruam pada kulit (Jawetz et 

al., 2013). 

H. Enterotoksin 

Ada beberapa enterotoksin (A-E, G-J, K-R dan U, V) yang mirip dengan 

TSST-1. Sekitar 50 % dari strain staphylococcus aureus dapat menghasilkan satu 

atau lebih enterotoksin tersebut. Enterotoksin dapat stabil dalam panas dan tahan 
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terhadap enzim usus.Merupakan penyebab penting dalam kasus keracunan 

makanan.Menelan 25 ug enterotoksin B dapat menyebabkan muntah dan 

diare.Efek emetik enterotoksin mungkin disebabkan hasil dari stimulasi sistem 

saraf pusat (pusat muntah) (Jawetz et al., 2013). 

2.2.4 Patogenesis dan Patologi 

Staphylococcus aureus terdapat didalam rongga hidung manusia sekitar 20-

50%. Kemampuan patogenesis staphylococcus aureus diperoleh dari hasil 

gabungan factor ekstraseluler dan racun secara bersama-sama. Secara patogen 

staphylococcus aureus invasif menghasilkan koagulase dan cenderung 

menghasilkan pigmen berwarna kuning dan menjadi hemolitik.Secara patogenik 

staphylococcus non invasif seperti S.epidermidis menghasilkan koagulase 

negative dan cenderung non hemolitik. Staphylococcus aureus mungkin 

menyebabkan pneumonia, meningitis, empiema, endokarditis, atau sepsis dengan 

nanah di setiap organ (Jawetz et al., 2013). 

2.2.5 Penemuan Klinik 

Infeksi staphylococcus aureus dapat ditemukan dari hasil kontaminasi 

langsung dari luka, seperti pasca operasi, infeksi luka atau infeksi setelah trauma 

(osteomielitis kronis setelah fraktur terbuka, meningitis). Jika staphylococcus 

aureus menyebar dan bakteremia maka akan menyebabkan endokarditis, 

hematogen osteomyelitis akut, meningitis, atau infeksi paru (Jawetz et al., 2013). 

2.3 Terapi  

Antibiotik adalah zat kimia yang dihasilkan oleh fungi dan bakteri, yang 

memiliki khasiat mematikan atau menghambat pertumbuhan kuman, sedangkan 

toksisitasnya bagi manusia relatif kecil (Tjay dan rahardja,  2007). Berdasarkan 

toksisitas selektifnya, antimikroba memiliki dua sifat yaitu bakteriostatik atau 

bersifat menghambat pertumbuhan mikroba dan bakterisidal atau bersifat 

membunuh mikroba.  

Bakterimia, endokarditis, pneumonia, dan infeksi berat lainnya yang 

disebabkan oleh staphylococcus aureus  memerlukan terapi intravena dengan 

menggunakan penisilin β-lactamase-resistant dalam jangka waktu yang lama. 

Vankomisin digunakan sebagai terapi kedua yang digunakan dengan nafcillin 
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yang resisten terhadap staphylococcus. Alternatif untuk pengobatan Methicillin-

Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) bakterimia dan endikarditis yang 

termasuk antimikroba baru seperti daptomycin, linezolid, dan quinupristin-

dalfopstin. Resistensi terhadap obat golongan eritromisin cenderung lebih banyak 

dan obat ini tidak boleh digunakan secara tunggal untuk pengobatan infeksi kronis 

(Jawetz et al., 2013). 

2.3.1 Eritromisin 

Eritromisin diperoleh dari Streptomyces erythreus dan memiliki rumus 

kimia C37H67NO13. Derivat dari eritromisin adalah klaritromisin, azitromisin, dan 

lain-lain. Senyawa ini terikat pada reseptor (a 23S cRNA) pada subunit 50S dari 

bakteri. Senyawa ini akan menghambat sintesis protein dengan menggangu reaksi 

translokasi dan firmasi kompleks inisiasi. Eritromisin merupakan obat pilihan 

pada infeksi yang disebabkan oleh organisme dan dapat digunakan sebagai 

pengganti penisilin (Jawetz et al., 2013). Eritromisin merupakan antibiotik 

golongan makrolida yang bekerja bakteriostatis terutama bakteri gram-positif dan 

spectrum kerjanya mirip penisilin-G. Absorbsinya tidak teratur, sering 

menimbulkan efek samping saluran cerna. Konsentrasi plasma puncak setelah 1-4 

jam (Sukandar, 2008). 

 

Gambar 2.3.1 Stuktur Eritromisin (Jawetz et al., 2013). 
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2.4 Tinjauan Tentang Ektrak 

Ekstrak merupakan sediaan kental yang diperoleh dengan cara 

mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut 

diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hinggs 

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

2.5 Tinjauan Tentang Metode Ekstraksi 

2.5.1 Pengertian Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga akan terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan 

pelarut cair. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat 

digolongkan kedalam golongan minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dan lain-lain. 

Dengan diketahuinya senyawa aktif yang terkandung dalam simplisia akan 

mempermudah untuk menentukan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat (Depkes 

RI. 2000). Ekstraksi ini didasarkan pada prinsip perpindahan massa komponen zat 

ke dalam pelarut, dimana perpindahan mulai terjadi pada lapisan antar muka 

kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut(Harbone, 1987). 

2.5.2 Pembuatan Serbuk Simplisia dan Klasifikasinya 

Pembuatan ekstrak awalnya merupakan tahapan pembuatan serbuk 

simplisia kering. Dari simplisia kemudian dibuat menjadi serbuk simplisia dengan 

peralatan tertentu sampai derajat kehalusan tertentu. Proses ini dapat 

mempengaruhi mutu ekstrak dengan standar beberapa hal sebagai berikut : 

(Depkes RI, 2000). 

(1) Semakin halus derajat serbuk simplisia, proses ekstraksi makin efektif 

dan efisien, namun semakin halus suatu serbuk, maka semakin rumit 

secara teknologi peralatan untuk melakukan tahapan filtrasi. 

(2) Selama penggunaan peralatan penyerbukan diamna ada gerakan dan 

interaksi dengan benda keras (logam, dll) maka akan timbul panas yang 

dapat mempengaruhi kandungan senyawa. Namun hal ini dapat di 

kompensasi dengan penggunaan nitrogen cair. 
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2.5.3 Maserasi 

Maserasi adalah proses ekstraksi simplisia yang paling sederhana dengan 

menggunakan pelarut yang cocok dengan beberapa kali pengadukan pada 

temperatur ruangan (kamar). Maserasi digunakan untuk menyari senyawa aktif 

yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung stirak, benzoin, dan 

lain-lain. Maserasi umumnya dilakukan dengan cara merendam 10 bagian serbuk 

simplisia dalam 75 bagian cairan pelarut (Depkes RI, 2000). 

2.5.4 Maserasi Kinetika 

Maserasi kinetik adalah maserasi yang dilakukan dengan cara pengadukan 

secara kontinyu pada kecepatan konstan (Depkes RI, 2000). Pada penelitian yang 

dilakukan Fauzana (2010), dilakukan maserasi kinetik dengan menggunakan 

kecepatan pengadukan 200 rpm, serta diperoleh nilai rendemen sebesar 12,20 % 

hingga 12,60 %, yang mana nilai rendemen tertinggi diperoleh pada lama waktu 

maserasi 24 jam yaitu sebesar 12,59 %. Nilai rendemen terendah diperoleh pada 

lama waktu maserasi 8 jam yaitu sebesar 12,22 %. 

2.5.5 Remaserasi 

Remaserasi adalah proses dilakukannya penambahan pelarut secara 

berulang setelah dilakukannya penyarian terhadap maserat pertama dan seterusnya 

(Depkes RI, 2000). 

2.5.6 Metode Ekstraksi Berkesinambungan 

Ekstraksi berkesinambungan adalah proses ekstraksi yang dilakukan 

berulangkali dengan menggunakan pelarut yang berbeda atau resirkulasi cairan 

pelarut dan prosesnya tersusun berurutan beberapa kali. Proses ini dilakukan 

untuk meningkatkan efisensi (jumlah pelarut) dan dirancang untuk jumlah bahan 

yang besar yang terbagi dalam beberapa bejana ekstraksi (Depkes RI, 2000). 

2.6 Tinjauan Pelarut 

Pelarut merupakan suatu zat untuk melarutkan zat lain atau obat dalam 

preparat larutan (Ansel, 2005). Untuk mendapatkan ekstrak total, maka cairan 

pelarut dipilih yang dapat melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang 

terkandung. Pada prinsipnya cairan pelarut harus memenuhi syarat kefarmasian 
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atau dalam perdagangan dikenal dengan kelompok spesifikasi “pharmaceutical 

grade”. Sampai saat ini berlaku aturan bahwa pelarut yang diperbolehkan adalah 

air dan alkohol (etanol) serta campurannya. Jenis pelarut lain seperti metanol dll 

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

(hidrokarbon aromatik), kloroform (dan segolongnya), aseton, umumnya 

digunakan sebagai pelarut untuk bertahap preparasi dan tahap pemurnian 

(fraksinasi) (Depkes RI, 2000). 

2.6.1 Tinjauan Etil Asetat 

Etil asetat (CH3CH2COOCH3) bersifat semi polar yang memiliki titik didih 

yang relatif rendah yaitu 77
o
C (Susanti, 2012). Secara umum digunakan sebagai 

pelarut, walaupun terkadang juga digunakan sebagai flavoring agent. Etil asetat 

berbentuk cairan, tidak berwarna, cairan yang mudah menguap, dan berbau sedap, 

serta mudah terbakar. Etil asetat dapat bereaksi keras dengan oksidasi kuat, asam 

kuat, dan nitrat yang dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Etil asetat dapat 

diperoleh dari destilasi dari campuran etanol dan asam asetat dengan adanya asam 

sulfat pekat.Hal ini juga disusun dari etilen menggunakan katalis aluminium 

alkoksida (HPE, 2015). 

Kelarutan bahan dalam pelarut tertentu sebagian besar tergantung fungsi 

dari polaritas pelarut. Pelarut bekerja di bawah aturan umum like dissolved like. 

Aturan tersebut mengacu pada polaritas keseluruhan zat terlarut. Berdasarkan 

konstanta dielektrik, yang mengacu pada polaritas, pelarut biasanya 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori: polar, pelarut semi polar, dan non – polar. 

Etil asetat merupakan pelarut yang tergolong pelarut pada kategori pelarut semi 

polar.Pelarut semi polar terdiri dari molekul dipolar yang kuat; namun, mereka 

tidak membentuk ikatan hidrogen. Etil asetat mampu melarutkan zat baik polar 

dan non - polar. Oleh karena itu, mereka dapat berfungsi sebagai media untuk 

sistem homogenitas multikomponen yang mengandung pelarut polar dan non - 

polar (Baki et al, 2015). 

2.7 Tinjauan Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi dapat diartikan sebagai prosedur pemisahan zat berkhasiat 

dan zat lain dalam sediaan, dengan cara penyarian berfraksi, penyerapan, 
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penukaran ion pada zat berpori, menggunakan cairan, atau gas yang mengalir. 

Kromatografi memiliki berbagai macam jenis, salah satunya kromatografi lapis 

tipis. Kromatografi lapis tipis (KLT) termasuk kromatografi planar yang 

didalamnya juga terdapat kromatografi kertas dan elektroforesis. Kromatografi 

lapis tipis digunakan pada pemisahan zat secara cepat, kemudian menggunakan 

zat penyerap berupa serbuk halus yang dilapiskan sama rata pada lempeng kaca. 

Lempeng yang dilapis, dapat dianggap sebagai “kromatografi kolom terbuka” dan 

pemisahan didasarkan pada penyerapan,  pembagian  atau  gabungannya,  

tergantung  jenis  penyerap  dan  cara pembuatan lapisan zat penyerap dan jenis 

pelarut  (Narwal, 2009). 

Untuk mengetahui kesesuaian zat yang diuji dengan pembanding maka 

bisa dilakukan  dengan  menghitung  nilai  Rf  (retention  factor).  Rumus  Rf  

sebagai berikut: (Stahl, 1985). 

 

Rf = 
                                        

                                 
 

Perhitungan  nilai  Rf  suatu  senyawa  yang  diuji  dan  senyawa  

pembanding harus  dilakukan  pada  plat  yang  sama.  Nilai  Rf  dari  suatu  

senyawa  akan  tetap konstan dari satu penelitian ke penelitian lainnya hanya jika 

kondisi  kromatografi berikut juga konstan:(Stahl, 1985). 

1.  Sistem pelarut 

2.  Adsorben 

3.  Ketebalan adsorben 

4.  Jumlah zat yang ditotolkan 

5.  Temperatur (suhu) 

2.7.1 Fase Diam 

Fase  diam  adalah  lapisan  partikel  padat  yang  tersebar  merata  dengan 

bantuan 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
 

 
 

(misalnya berwarna hijau terang saat fase diam disinari dengan sinar UV 254 nm) 

(Narwal, 2009). 

2.7.2 Fase Gerak 

Fase gerak merupakan pelarut tunggal atau pelarut campuran yang 

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

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

untuk kromatografi  diklasifikasikan berdasarkan kekuatan eluasi (kepolaran). 

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

Parameter lain seperti tegangan permukaan, viskositas, dan tekanan uap juga 

digunakan sebagai karakteristik  pelarut.  Saat  pelarut  telah  mencapai  bagian  

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

komponen  senyawa  terpisah dapat divisualisasikan (Narwal, 2009).   

2.8 Tinjauan tentang uji kepekaan Terhadap Antimikroba Secara In vitro 

Uji kepekaan antimikroba dimulai saat WHO memprakarsai pertemuan di 

Jenewa pada tahun 1977, tentang perhatian lebih luas mengenai resistensi 

antimikroba yang berhubungan dengan penyakit infeksi pada manusia atau hewan 

(soleha, 2015). Tujuan dari uji kepekaan bakteri terhadap obat-obatan secara in 

vitro adalah untuk mengetahui obat anti mikroba yang masih dapat digunakan. 

Penentuan kepekaan bakteri patogen dapat dilakukan dengan metode difusi, 

metode dilusi, dan uji bioautografi (Dzen et al. 2003). 

2.9 Metode Difusi Cakram 

Metode yang digunakan pada penelitian uji antibakteri ini adalah metode 

difusi cakram. Metode ini dilakukan dengan mendifusikan cakram kertas yang 

telah direndam larutan uji diatas media padat yang telah berisi bakteri. Pencelupan 

cakram pada larutan uji hingga seluruh permukaan kertas cakram basah. 

Pengamatan dilakukan setelah bakteri diinokulasi, pertumbuhan bakteri diamati 

untuk melihat zona bening disekitar cakram. Alasan pemilihan metode ini karena 

mudah dan sederhana untuk menentukan aktivitas antibakteri sampel yang di uji 

(Mulyadi, 2013). Prinsip dari metode difusi cakram adalah obat dijenuhkan dalam 

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

tertentu ditanam  pada media pembenihan agar  padat yang telah 
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dicampur  dengan mikroba yang diuji, kemudian diinkubasikan 37
o
C selama 18-

24 jam. Kemudian amati adanya area (zona) jernih disekitar cakram kertas yang 

menunjukan tidak adanya pertumbuhan mikroba. Metode ini dapat dipengaruhi 

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

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

obat) (Dzen et al. 2003). 

 


