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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan Bawang dayak 

2.1.1. Klasifikasi 

 Dalam ilmu taksonomi, berikut adalah klasifikasi dari bawang dayak 

(Eleutherine palmifolia Merr.) (Depkes, 2001) : 

Kerajaan   : Plantae 

Sub kerajaan  : Tracheobionta 

Divisi     : Magnoliophyta 

Sub Divisi  : Spermatophyta 

Kelas     : Monocotyledonae 

Bangsa   : Liliales 

Keluarga   : Iridaceae 

Marga    : Eleutherine 

Jenis   : (Eleutherine palmifolia Merr.) 

Nama Umum   : Bawang dayak, bawang sabrang 

Nama Daerah   : Bawang hantu atau bawang makkah, brambang sabang, bawang 

siyem, lulupan sapo, teki sabrang, bebawangan bereum, bawang 

berlian, bawang tiwai. 

2.1.2. Penyebaran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Penyebaran bawang dayak ditemukan mulai dari Malaysia hingga filipina, 

sumatera (bawang kapal), Kalimantan (bawang hantu atau bawang makkah), Jawa

Gambar 2. 1 Bawang Dayak (Harlita, 2018) 
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(bawang sabang, bawang siyem, lulupan sapi, teki sabrang, bebawangan 

beureum), Sulawesi dan Nusa Tenggara. Tumbuhan bawang dayak tumbuh di 

daerah pegunungan pada ketinggian 600-2000 meter diatas permukaan laut 

(Yusni, 2008)   

2.1.3. Morfologi 

 Bawang sabrang merupakan terna yang merumpun sangat kuat dengan 

tinggi 26 - 50 cm. Umbi berada dibawah tanah berbentuk bulat telur memanjang 

dan berwarna merah. Bunga warna putih, mekar jam lima sore hari dan jam tujuh 

menutup kembali. Daun tunggal, letak daun berhadapan, warna hijau muda, 

bentuk daun sangat panjang dan meruncing, tepi daun halus tanpa gerigi, pangkal 

daun berbentuk runcing, dan ujung daun meruncing permukaan daun atas dan 

bawah halus, tulang daun paralel atau sejajar (Krismawati dan Sabran, 2004). 

 Umbi bawang sabrang atau bawang dayak adalah tumbuhan yang 

termasuk kedalam suku iridaceae. Kandungan kimia umbi bawang sabrang yang 

telah dilaporkan adalah tanin, polifenol, flavonoid, kuinon, glikosida, asam 

stearat, asam galat, eleutherinone, eleutherol, eleutherine dan isoeleutherin. Umbi 

tanaman ini telah digunakan secara tradisional sebagai obat kanker payudara, 

sedang daunnya bermanfaat sebagai pencahar air susu ibu (Rusmiati, 2012). 

 Bawang dayak merupakan semak, berumpun, tumbuhan semusim dan 

tinggi sekitar 50 cm. Bawang dayak memiliki bagian-bagian antara lain : 

a. Daun 

 

Gambar 2. 2 Daun Bawang Dayak (Ririn, 2013) 

 Tunggal, lonjong dan berujung runcing dengan pangkal yang tumpul, 

pertulangan menyirip, warna hijau (daun seperti tanaman Anggrek tanah) (Yusni, 

2008).  
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b. Batang 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Batang Bawang Dayak (Harlita, 2018) 

  Tumbuh tegak atau merunduk, basah dan berumbi. Tumbuhan ini 

menykai tempat yang terbuka dan kaya akan tanah humus dan cukup lembab, 

untuk menanamnya menggunakan umbi (Yusni, 2008). 

c. Umbi 

  Bawang dayak mempunyai banyak jenis dengan bentuk dan jenis yang 

beragam seperti bawang merah, bawang putih dan berbagai jenis bawang lainnya. 

Ciri spesifik tanaman ini adalah umbi tanaman berwarna merah menyala dengan 

permukaan yang sangat licin. Letak daun berpasangan dengan komposisi daun 

bersirip ganda. Tipe pertulangan daun sejajar dengan tepi daun licin dan bentuk 

daun berbentuk pita berbentuk garis (Fatimah, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 4 Umbi Bawang Dayak (Harlita, 2018) 

 Pada tanaman bawang dayak umumnya berbentuk lonjong, bulat telur, 

merah seperti bawang merah, tidak berbau sama sekali. Umbi dapat dikonsumsi 
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setelah berumur 6 bulan dengan tinggi 20-40 cm dan lebar 1,5 cm-3cm (Yusni, 

2008). 

 

 

d. Bunga 

 

Gambar 2. 5 Bunga Bawang Dayak (Ririn, 2013) 

 Tanaman bawang dayak mempunyai bunga berupa bunga tunggal, 

warnanya putih, terdapat pada ketiak-ketiak daun atas, dalam rumpun-rumpun 

bunga yang terdiri dari 4-10 bunga. Bunganya mekar menjelang sore, jam 5 

sampai jam 7 sore dan kemudian menutup kembali (Becker, 1968). Bunga 

tunggal, warna putih, berkelopak 6 dan mekar pada waktu sore hari (Yusni, 2008).  

2.1.4. Khasiat 

 Bawang dayak pertama kali digunakan sebagai antikanker dan penurun 

kadar kolesterol darah. Efeknya sebagai antidiabetes baru diketahui belakangan 

ini. Selain itu, bawang dayak juga menggandung senyawa antioksidan yang 

sangat tinggi. Bawang dayak mengandung senyawa allicin dan alkaloid yang 

bersifat hipoglikemik alias mampu menurunkan kadar gula dalam darah. 

Kandungan allicin dalam bawang dayak juga dipercaya dapat menurunkan 

tekanan darah dan mengurangi kekentalan darah (Utami dan Mardiana, 2013: 17-

18).  

 Bawang dayak atau bawang hantu (Eleutherine americana Merr.) 

merupakan tanaman khas Kalimantan Tengah. Tanaman ini sudah secara turun 

temurun dipergunakan masyarakat Dayak sebagai tanaman obat. Secara empiris 

bawang dayak sudah dipergunakan masyarakat lokal sebagai obat berbagai jenis 

penyakit seperti kanker payudara, obat penurun darah tinggi (Hipertensi), 
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penyakit kencing manis (diabetes melitus), menurunkan kolesterol, obat bisul, 

kanker usus dan mencegah stroke (Galingging, 2009: 16).  

a. Aktivitas Antihipertensi 

 Fitria Suhaidarwati (2016) dalam penelitiannya " Uji Aktivitas 

Antihipertensi Ekstrak Etanol  Umbi Lapis Bawang Dayak (Eleutherine 

americana Merr.) Pada Hewan Coba Tikus (Rattus norvegicus) Jantan",  dimana 

pemberian ekstrak bawang dayak (Eleutherine americana Merr.)  terhadap tikus 

dapat menurunkan tekanan darah sistol dan diastol. ekstrak etanol umbi bawang 

dayak (Eleutherine americana Merr.) memiliki efek antihipertensi (mampu 

menurunkan tekanan darah sistolik sebesar ≥ 20 mmHg) dan pada dosis 

400mg/KgBB dapat menurunkan tekanan darah diastol yang tidak berbeda nyata 

dengan Kaptopril. 

b. Aktivitas Anti Tukak Lambung 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Windari, dkk (2017), bahwa 

senyawa bioaktif ekstrak bawang dayak mampu memberikan pengaruh nyata p> 

0.05 terhadap penurunan tukak lambung. Dosis ekstrak 500mg/kgBB tikus lebih 

memiliki kemampuan sebagai agen anti tukak lambung, hal tersebut ditunjukkan 

pada hasil signifikan peningkatan nilai aktivitas SOD, nilai indeks ulser, nilai 

ulser inhibisi, gambaran histopatologi, dan penurunan kadar MDA jika 

dibandingkan dosis ekstrak 250mg/kgBB tikus dan kontrol obat 50mg/kgBB 

tikus. Semakin tinggi dosis ekstrak yang diberikan maka akan semakin terlihat 

kemampuan ekstrak bawang dayak sebagai agen antitukak lambung.  

c. Aktivitas Antimikroba kulit 

 Hasil penelitian Ririn Puspadewi, dkk (2013) menunjukkan bahwa ekstrak 

etanol umbi bawang dayak mampu menghambat mikroba yang hidup di kulit 

dengan baik. KHM untuk Staphylococcus aureus adalah 1 %. Ekstrak etanol 

dengan konsentrasi 1% menghambat Staphylococcus aureus dengan diameter 

(14,49±0,51) mm yang berpotensi sama dengan tetrasiklin HCl pada konsentrasi 

0,06%, dengan diameter hambat (14,03±0,4163) mm. 
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d. Aktivitas Antidiabetes 

 Hasil penelitian Febrinda (2014), Penelitian ini menunjukkan bahwa 

ekstrak E. palmifolia pelarut air dan etanol mampu meningkatkan glukosa serum 

darah dan tingkat insulin serum pada tikus diabetes. Ekstrak mampu mencegah 

komplikasi diabetes melalui aktivitas antihiperlipid. Penelitian ini memberikan 

bukti ilmiah untuk penggunaan tradisional dari E. palmifolia dapat 

menyembuhkan diabetes. 

e. Aktivitas Antioksidan 

 Hasil penelitian Nur Candra (2017), penelitian ini menunjukan bahwa 

fraksi etanol-air memiliki aktivitas antioksidan tergolong sangat kuat dengan nilai 

IC50<50μg/mL. Sedangkan ekstrak, fraksi etil asetat, dan fraksi n-heksana tingkat 

intensitasnya tergolong kuat dengan nilai IC50 50- 100μg/mL. Nilai IC50 

(inhibitory concentration) dari vitamin C adalah 13,79 ± 0,101μg/mL.  

f. Aktivitas Antimitosis 

 Hasil penelitian Ahmad Efendi (2015), menunjukan bahwa ekstrak 

bawang dayak memiliki aktivitas antimitosis pada sel telur bulu babi, dengan nilai 

ppm pada ekstrak n-heksan 16,03 ppm; ekstrak etil asetat 2,07 ppm; ekstrak 

etanol 4,08 ppm. 

g. Aktivitas Antikanker  

 Hasil penelitian Trian (2017), menunjukan bahwa fraksi etil asetat dari 

umbi bawang sebrang mempunyai potensi antikanker terhadap cell line kanker 

serviks Hela dengan IC50 44,335 μ/mL,sedangkan fraksi n-heksan, kloroform dan 

air tidak memiliki potensi antikanker. 

2.1.5. Kandungan Bawang Dayak 

  Bawang dayak mengandung senyawa-senyawa kimia seperti alkaloid, 

glikosid, flavonoid, fenolik, steroid, dan tanin yang merupakan sumber potensial 

untuk dikembangkan sebagai tanaman obat. Alkaloid berfungsi sebagai 

antimikroba. Selain itu alkaloida, glikosida dan flavonoid juga berfungsi sebagai 

hipoglikemik sedangkan tanin biasa digunakan sebagai obat sakit perut (Rusmiati, 

2012).  
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 Hasil penelitian Pratiwi (2012) menunjukkan bahwa ekstrak etanol 70% 

umbi bawang dayak menggunakan metode DPPH memiliki aktivitas antioksidan 

IC50 sebesar 31,97μg/mL. Umbi bawang dayak diketahui mengandung senyawa 

tanin, alkaloid, saponin, fenol, flavonoid, dan triterpenoid/steroid (JCPS, 2017). 

 Pada penelitian "Aktivitas Antioksidan Ekstrak Etanol Dan Fraksi-Fraksi 

Umbi Eleutherine Palmifolia (L.) Merr Dengan Metode DPPH", memperlihatkan 

bahwa ekstrak dan fraksi-fraksi umbi bawang dayak memiliki keseragaman 

kandungan fitokimia.  

Tabel II. 1 Kandungan Senyawa Umbi Bawang Dayak (JCPS, 2017) 

Golongan 

Senyawa 

reagen Reaksi Ekstrak 

Etanol 

96% 

Fraksi 

Etanol-

air 

Fraksi 

Etil 

Asetat 

Fraksi n-

Heksan 

Flavonoid HCL+Mg Hijau 

sampai 

biru 

+ + + + 

Fenolik FeCl3 1% Hijau/biru + + + - 

Alkaloid Dragendroff 

dan Mayer 

Endapan 

merah 

Endapan 

Putih 

+ + + - 

Saponin Aquadest 

+HCL 2N 

Buih + + - - 

Triterpenoid Lieberman-

Burchad 

Merah + - + + 

Tanin NaCl 10 % 

+ garam 

gelatin 

Endapan - - - - 

 

2.1.6. Aktivitas Antibakteri Eleutherine palmifolia Merr. 

 Tazkiyatul (2014) dalam penelitiannya “ Efektivitas Ekstrak Bawang 

Dayak dalam Menghambat Pertumbuhan Bakteri Staphylococcus aureus”, dimana 

menunjukkan ekstrak bawang dayak yang menggunakan pelarut etanol 96% dapat 

memberikan efek hambat terhadap pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus 

dengan aktivitas antibakteri yang paling baik pada konsentrasi 40 mg/ml. Pada 

penelitiannya, menggunakan metode difusi agar yang ditunjukkan dengan 

Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

dengan konsentrasi 40 mg/ml dapat menghasilkan zona hambat sebesar 11,50 mm  
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 Menurut penelitian yang dilakukan Ifesan et al., (2009), penelitian ini 

dilakukan dengan jumlah isolat yang relatif tinggi dan dari sumber yang berbeda 

menunjukkan bahwa ekstrak etanol E. americana menghasilkan efek 

penghambatan pada S. aureus yang diisolasi dari makanan. Pengujian aktivitas 

antibakteri tersebut menggunakan difusi cakram. 

2.2. Tinjauan Bakteri  Staphylococcus aureus 

2.2.1. Klasifikasi dan Morfologi 

 

Gambar 2. 6 Bakteri Staphylococcus aureus (Sumber : Herriman, 2015) 

Ordo  : Eubacteriales 

Famili  : Micrococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Spesies : Staphylococcus aureus (Warsa, 1994) 

 Staphylococcus aureus adalah sel Gram positif berbentuk bulat 

berdiameter 0,8-1,0 μm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur 

seperti buah anggur, fakultatif anaerob, tidak membentuk spora, dan tidak 

bergerak. Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37 C, tetapi membentuk pigmen 

paling baik pada suhu kamar (20-25 C). Koloni pada perbenihan padat berwarna 

abu-abu sampai kuning keemasan, berbentuk bundar, halus, menonjol, dan 

berkilau (Jawetz et al., 1995 ; Warsa, 1994).  

 Hasil pewarnaan yang berasal dari perbenihan padat akan memperlihatkan 

susunan bakteri yang bergerombol seperti buah anggur, sedangkan yang berasal 

dari perbenihan cair bisa terlihat bentukan kuman yang lepas sendiri-sendiri, 

berpasangan atau rantai pendek (Tim Mikrobiologi FK UB, 2003). Beberapa galur 

dari Staphylococcus dapat membentuk kapsul dan medium perbenihan yang 
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mengandung bikarbonat yang dapat merangsang pembentukan kapsul ini (Tim 

Mikrobiologi FK UB, 2003).  

2.2.2. Tinjauan Singkat Bakteri  Staphylococcus aureus 

 Staphylococcus aureus merupakan nama spesies yang merupakan bagian 

dari genus Staphylococcus. Bakteri ini pertama kali diamati dan dibiakan oleh 

Pasteur dan Koch, kemudian diteliti secara lebih terinci oleh Ogston dan 

Rosenbach pada era tahun 1880-an. Nama genus Staphylococcus diberikan oleh 

Ogston karena bakteri ini, pada pengamatan mikroskopis berbentuk seperti 

setangkai buah anggur, sedangkan nama spesies aureus diberikan oleh Rosenbach 

karena pada biakan murni, koloni bakteri ini terlihat berwarna kuning-keemasan. 

Rosenbach juga mengungkapkan bahwa S. aureus merupakan penyebab infeksi 

pada luka dan furunkel. Sejak itu S. aureus dikenal secara luas sebagai penyebab 

infeksi pada pasien pascabedah dan pneumonia terutama pada musim 

dingin/hujan (Lowy FD, 1998).  

2.2.3. Patogenesis Bakteri  Staphylococcus aureus 

 Patogenesis infeksi S. aureus merupakan hasil interaksi berbagai protein 

permukaan bakteri dengan berbagai reseptor pada permukaan sel inang. 

Penentuan faktor virulen mana yang paling berperan sulit dilakukan karena 

demikian banyak dan beragam faktor virulen yang dimiliki S. aureus (DeLeo FR 

et al., 2009). 

 Sebagian bakteri Stafilokokus merupakan flora normal pada kulit, saluran 

pernafasan, dan saluran pencernaan makanan pada manusia. Bakteri ini juga 

ditemukan di udara dan lingkungan sekitar. S. aureus yang patogen bersifat 

invasif, menyebabkan hemolisis, membentuk koagulase, dan mampu meragikan 

manitol. Infeksi oleh S. aureus ditandai dengan kerusakan jaringan yang disertai 

abses. Beberapa penyakit infeksi yang disebabkan oleh S. aureus adalah bisul, 

jerawat, impetigo, dan infeksi luka. Infeksi yang lebih berat diantaranya 

pneumonia, mastitis, plebitis, meningitis, infeksi saluran kemih, osteomielitis, dan 

endokarditis. S. aureus juga merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, 

keracunan makanan, dan sindroma syok toksik (Kusuma, 2009).   

 Upaya pengobatan infeksi nosokomial S. aureus resisten penisilin 

membuahkan hasil ketika pada tahun 1959 ditemukan antimikroba semisintetik 

yang tahan terhadap penisilinase yaitu metisilin (methicillin). Keberhasilan ini 
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tidak bertahan lama karena dua tahun kemudian ditemukan galur S. aureus 

resisten terhadap metisilin yang dikenal dengan sebutan methicillin resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) (Chambers HF.1997). 

 Pengobatan Stafilokokus cukup menggunakan antibiotik lini pertama 

seperti ampisilin. Pada infeksi yang cukup berat, seperti sindroma renjatan toksik, 

diperlukan pemberian antibiotik secara oral atau intravena, seperti penisilin, 

metisillin, sefalosporin, eritromisin, linkomisin, vankomisin, dan rifampisin. 

Sebagian besar galur Stafilokokus sudah resisten terhadap berbagai antibiotik 

tersebut, sehingga perlu diberikan antibiotik berspektrum lebih luas seperti 

kloramfenikol, amoksilin, dan tetrasiklin (Brooks et al., 2007; Miller dan Kaplan, 

2009).  

2.2.4. Infeksi terkait dengan Stafilococcus aureus 

 Staphylococcus aureus adalah patogen utama manusia yang menyebabkan 

berbagai macam infeksi klinis. Ini adalah penyebab utama bakteremia dan infeksi 

endokarditis serta osteoarticular, infeksi kulit dan jaringan lunak, 

pleuropulmunary, dan infeksi lainnya (Tong et al, 2015). 

2.3. Pewarnaan Gram 

 Pewarnaan gram digunakan untuk mengetahui morfologi bakteri dan 

membedakan antara bakteri Gram positif dengan Gram negatif. Jika dilihat di 

bawah mikroskop, bakteri Gram positif akan berwarna ungu, karena dapat 

menahan kompleks pewarna primer karbol gentian violet iodium sampai akhir 

prosedur pewarnaan. Bakteri Gram negatif akan berwarna merah, karena 

kehilangan kompleks warna karbol gentian violetiodium dengan pembilasan 

alkohol, lalu terwarnai oleh pewarna tandingan air fuksin (Cappucino, 1987). 

 Menurut penelitian "Isolasi, Identifikasi dan Uji Sensitivitas 

Staphylococcus aureus terhadap Amoxicillin dari Sampel Susu Kambing 

Peranakan Ettawa (PE) Penderita Mastitis Di Wilayah Girimulyo, Kulonprogo, 

Yogyakarta" menyatakan bahwa Pewarnaan Gram bertujuan untuk mengamati 

morfologi sel Staphylococcus dan mengetahui kemurnian sel bakteri. Pengecatan 

Gram merupakan salah satu pewarnaan yang paling sering digunakan, yang 

dikembangkan oleh Christian Gram. Preparat apus bakteri dibuat dengan cara, 

mencampurkan satu usa biak bakteri dari PAD dengan NaCl fisiologis yang telah 

diteteskan pada gelas obyek, kemudian dibuat apus setipis mungkin, dikeringkan, 



16 

 

 

dan difiksasi di atas lampu spiritus. Preparat apus ditetesi pewarna pertama 

dengan karbol gentian violet selama 2 menit, warna dibuang, ditetesi lugol selama 

1 menit, kemudian preparat apus dilunturkan dengan alkohol 95% selama 1 menit. 

Selanjutnya alkohol dibuang, preparat dicuci dengan aquades dan diberi pewarna 

kedua dengan larutan fuschine selama 2 menit. Warna kemudian dibuang dan 

dibersihkan dengan aquades, dikeringkan dan diamati morfologi sel, serta 

warnanya di bawah mikroskop. Bakteri dikelompokkan sebagai Gram positif 

apabila selnya terwarnai keunguan, dan Gram negatif apabila selnya terwarnai 

merah (JSV, 2013). 

2.4. Tinjauan Bakteri  

 Bakteri merupakan uniseluler, pada umumnya tidak berklorofil, ada 

beberapa yang fotosintetik dan produksi aseksualnya secara pembelahan dan 

bakteri mempunyai ukuran sel kecil dimana setiap selnya hanya dapat dilihat 

dengan bantuan mikroskop. Bakteri pada umumnya mempunyai ukuran sel 0,5-

1,0 μm kali 2,0-5,0 μm, dan terdiri dari tiga bentuk dasar yaitu bentuk bulat atau 

kokus, bentuk batang atau Bacillus, bentuk spiral (Dwidjoseputro,1985). 

 Bahan sel bakteri (sitoplasma dan intinya) dikelilingi oleh membran 

sitoplasma yang berfungsi mengendalikan keluar masuknya suatu bahan ke dalam 

sel. Bagian luar yang menutupi membran sitoplasma ialah dinding sel yang kaku 

yang mengandung peptidoglikan. Peptidoglikan ini yang memberikan bentuk dan 

kakunya dinding sel (Lay dan Hastowo 1992).  

 Bakteri Gram positif memiliki struktur dinding sel yang tebal (15-80 nm) 

dan mempunyai lapisan tunggal (mono), peptidoglikan sebagai lapisan tunggal 

yang merupakan komponen utama dimana lebih dari 50 % berat kering pada 

beberapa bakteri (Pelczar dan Chan 2005). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah: 

a. Sumber energi, yang diperlukan untuk reaksi – reaksi sintesis yang 

membutuhkan energi dalam pertumbuhan dan restorasi, pemeliharaan 

keseimbangan cairan, gerak dan sebagainya.  

b. Sumber karbon 

c. Sumber nitrogen, sebagian besar untuk sintesis protein dan asam-asam 

nukleat.  
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d. Sumber garam-garam anorganik, khususnya folat dan sulfat sebagai anion 

; dan potasium, sodium magnesium, kalsium, besi, mangan sebagai kation.  

e. Bakteri-bakteri tertentu membutuhkan faktor-faktor tumbuh tambahan, 

disebut juga vitamin bakteri, dalam jumlah sedikit untuk sintesis 

metabolik esensial (Koes Irianto, 2006).  

2.4.1. Klasifikasi Bakteri  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 7 Struktur Sel Bakteri (Fardiaz, 1992) 

 Untuk memahami beberapa kelompok organisme, diperlukan klasifikasi. 

Tes biokimia, pewarnaan gram, merupakan kriteria yang efektif untuk klasifikasi. 

Hasil pewarnaan mencerminkan perbedaan dasar dan kompleks pada sel bakteri 

(struktur dinding sel), sehingga dapat membagi bakteri menjadi 2 kelompok, yaitu 

bakteri Gram-positif dan bakteri Gram-negatif.  

1. Bakteri Gram-negatif  

 a. Bakteri Gram Negatif Berbentuk Batang (Enterobacteriacea).  

 Bakteri gram negatif berbentuk batang habitatnya adalah usus manusia dan 

binatang. Enterobacteriaceae meliputi Escherichia, Shigella, Salmonella, 

Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus). Beberapa organisme seperti 

Escherichia coli merupakan flora normal dan dapat menyebabkan penyakit, 

sedangkan yang lain seperti salmonella dan shigella merupakan patogen yang 

umum bagi manusia. 

 Pseudomonas, Acinobacter dan Bakteri Gram Negatif Lain.  
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 Pseudomonas aeruginosa bersifat invasif dan toksigenik, mengakibatkan 

infeksi pada pasien dengan penurunan daya tahan tubuh dan merupakan patogen 

nosokomial yang penting . 

 Vibrio Campylobacter, Helicobacter, dan Bakteri lain yang 

berhubungan. 

 Mikroorganisme ini merupakan spesies berbentuk batang Gram-negatif 

yang tersebar luas di alam. Vibrio ditemukan didaerah perairan dan permukaan 

air. Aeromonas banyak ditemukan di air segar dan terkadang pada hewan 

berdarah dingin. 

 Haemophilus, Bordetella, dan Brucella.  

 Gram negatif Hemophilis influenza tipe b merupakan patogen bagi 

manusia yang penting. 

 Yersinia,Franscisella dan Pasteurella.  

 Berbentuk batang pendek Gram-negatif yang pleomorfik. Organisme ini 

bersifat katalase positif, oksidase positif, dan merupakan bakteri anaerob fakultatif 

(Jawetz,2004). 

2. Bakteri Gram-positif 

 Bakteri gram positif pembentuk spora : Spesies Bacillus dan Clostridium. 

Kedua spesies ini terdapat dimana-mana, membentuk spora, sehingga dapat hidup 

di lingkungan selama bertahun-tahun. Spesies Basillus bersifat aerob, sedangkan 

Clostridium bersifat anaerob obligat.  

 Bakteri Gram-positif Tidak Membentuk Spora: Spesies Corynebacterium, 

Listeria, Propionibacterium, Actinomycetes. Beberapa anggota genus 

Corynebacterium dan kelompok Propionibacterium merupakan flora normal pada 

kulit dan selaput lender manusia .  

 Staphylococcus 

 Berbentuk bulat, biasanya tersusun bergerombol yang tidak teratur seperti 

anggur. Beberapa spesies merupakan anggota flora normal pada kulit dan selaput 

lendir, yang lain menyebabkan supurasi dan bahkan septikemia fatal. 

Staphylococcus yang patogen sering menghemolisis darah, mengkoagulasi plasma 

dan menghasilkan berbagai enzim ekstraseluler. Tipe Staphylococcus yang 
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berkaitan dengan medis adalah Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis dan Staphylococcus saprophyticus.  

 Streptococcus 

 Merupakan bakteri gram-positif berbentuk bulat yang mempunyai 

pasangan atau rantai pada pertumbuhannya. Beberapa Streptococcus merupakan 

flora normal manusia tetapi lainnya bisa bersifat patogen pada manusia. Ada 20 

spesies diantaranya ; Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, dan jenis 

Enterococcus (Jawetz,2004).   

2.5. Tinjauan Antibakteri 

 Antibakteri adalah senyawa yang digunakan untuk mengendalikan 

pertumbuhan bakteri yang bersifat merugikan. Pengendalian pertumbuhan 

mikroorganisme bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi, 

membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi, dan mencegah 

pembusukan serta perusakan bahan oleh mikroorganisme (Sulistyo, 1971). 

Antimikrobia meliputi golongan antibakteri, antimikotik, dan antiviral 

(Ganiswara, 1995).  

2.5.1. Mekanisme Kerja Antibakteri 

 Antibakteri adalah suatu senyawa yang dapat membunuh atau menekan 

pertumbuhan bakteri, khususnya bakteri yang merugikan manusia. Berdasarkan 

mekanisme kerjanya, antibakteri dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu : 

1. Menghambat metabolisme sel bakteri 

 Mikroba membutuhkan asam folat untuk bisa bertahan hidup. Asam folat 

yang dibutuhkan mikroba didapatkan dari hasil sintesis asam amino benzoat 

(PABA). Sulfonamida adalah contoh obat yang bekerja menghambat metabolisme 

akan bersaing dengan PABA yang menghasilkan analog asam folat nonfungsional 

sehingga dinding sel sel bakteri (Departemen farmakologi dan terapeutik FKUI, 

2007). Antara lain beta-laktam (penisilin, sefalosporin, monobaktam, karbapenem, 

inhibitor beta-laktamase), basitrasin, dan vankomisin (Kemenkes, 2011).  

2. Menghambat sintesis dinding sel bakteri 

 Dinding sel mikroba terdiri dari peptidoglikan. Golongan antibiotik yang 

menghambat sintesis dinding sel bersifat bakterisidal karena tekanan osmotik intra 

sel lebih tinggi dari pada ekstra sel (Departemen farmakologi dan terapeutik 



20 

 

 

FKUI, 2007).  

3. Mengganggu kebutuhan membran sel bakteri 

 Antimikroba yang mengandung senyawa amonium-kuartener bila bereaksi 

dengan fosfat pada fosfolipid akan dapat merusak membran sel akibatnya protein, 

asam nukleat dan lain-lain akan keluar dari sel mikroba. Bakteri gram positif 

mengandung sedikit fosfor sehingga antimikroba polimiskin tidak efektif. Bila 

kandungan forfor menurun pada bakteri gram negatif maka akan resisten 

(Departemen farmakologi dan terapeutik FKUI, 2007).  

4. Menghambat sintesis protein sel bakteri 

 Sel mikroba menisntesis berbagai protein di ribosom sengan bantuan 

tRNA dan mRNA. Setiap ribosom memiliki dua submit yaitu ribosom 30S dan 

riboson 50S. Ribosom 30S dan ribosom 50S nanginya bersatu menjadi ribosom 

70S untuk dapat mensintesis protein (Departemen farmakologi dan terapeutik 

FKUI, 2007). Antara lain, aminoglikosid, kloramfenikol, tetrasiklin, makrolida 

(eritromisin, azitromisin, klaritromisin), klindamisin, mupirosin, dan 

spektinomisin (Kemenkes, 2011). 

5. Menghambat sintesis asam nukelat sel bakteri. 

 Antimikroba yang bekerja menghambat sintesis asam nukleat sel mikroba 

adalah rifampisin dan quinolon. Rifampisin berikatan dengan enzim polimerase 

RNA sehingga menghambat sintesis RNA dan DNA sel mikroba (Departemen 

farmakologi dan terapeutik FKUI, 2007). Antara lain, kuinolon, nitrofurantoin 

(Kemenkes, 2011).  

2.5.2. Golongan senyawa yang mempunyai aktivitas Antibakteri 

a. Flavonid  

 Flavonoid merupakan salah satu kelompok produk alami tanaman yang 

terbesar, terutama sebagai fenol, baik dalam kondisi bebas maupun sebagai 

glikosida yang berkaitan. Di alam, flavonoid ditemukan dalam bentuk flavon, 

flavonon, flavonol, isoflavon, dan antosianidin. Flavonoid menunjukkan sejumlah 

besar aktivitas di alam salah satunya yaitu antibakteri (Kar, 2007).  

 Flavonoid adalah senyawa fenolat terhidroksilasi (Cowan, 1999) dan 

merupakan senyawa C6-C3-C6 dimana C6 diganti dengan cincin benzen dan C3 

adalah rantai alifatik yang terdiri dari cincin piran. Flavonoid dibagi menjadi 7 
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tipe yaitu flavon, flavonol, flavonon, khalkon, xanton, isoflavon dan biflavon 

(Rahmi, 2013).  

 Banyak tanaman obat yang mengandung komponen flavonoid yang 

digunakan untuk terapi penyakit sirkulasi, mengurangi tekanan darah dan anti-

alergi. Efek farmakologi dari flavonoid yang berhubungan dengan kemampuan 

flavonoid untuk bekerja sebagai antioksidan yang kuat dan penangkap radikal 

bebas, membentuk khelat dengan logam dan berinteraksi dengan enzim (Bylka, 

M. and Pilewski, 2004). Flavonoid disintesis oleh tanaman sebagai respon 

terhadap infeksi mikroba, jadi secara in vitro flavonoid efektif sebagai substansi 

antimikroba yang membunuh banyak mikroorganisme. Kemungkinan aktivitasnya 

dikarenakan kemampuan flavonoid membentuk ikatan dengan protein terlarut 

(Cowan, 1999).  

b. Terpenoid 

 Terpenoid adalah senyawa yang mengandung karbon dan hidrogen, atau 

karbon, hidrogen dan oksigen yang tidak bersifat aromatis. Terpenoid merupakan 

senyawa-senyawa yang mudah menguap terdiri 10 atom C dan penyusun minyak 

atsiri (Achmad, 1986). Terpenoid dengan titik didih yang lebih tinggi disusun oleh 

diterpen (C20), triterpen (C30), dan tetraterpen (C40) dengan penambahan atom 

oksigen (Achmad, 1986; Cowan, 1999). Mekanisme dari terpenoid sebagai 

antibakteri tidak begitu jelas kemungkinan berhubungan dengan perusakan 

membran sel oleh senyawa lipofilik (Cowan, 1999).  

c. Alkaloid 

 Alkaloid dari tanaman kebanyakan amina tersier dan yang lainnya terdiri 

dari nitrogen primer, sekunder, dan quarterner (Poither, 2000). Semua alkaloid 

mengandung paling sedikit satu atom nitrogen yang biasanya bersifat basa dan 

sebagian besar atom nitrogen ini merupakan cincin aromatis (Achmad, 1986).  

 Mekanisme alkaloid sebagai antibakteri berhubungan dengan tingginya 

senyawa aromatik quartener dari alkaloid seperti barberine dan harmane yang 

mempunyai kontribusi untuk membentuk interkhelat dengan DNA. Alkaloid 

diterpenoid yang biasa diisolasi dari tanaman Ranunculaceae telah dibuktikan 

sebagai antibakteri (Cowan, 1999).  

d. Tanin 
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 Tanin merupakan penggambaran secara umum untuk golongan polimer 

fenolik (Cowan, 1999). Tanin merupakan bahan yang dapat merubah kulit mentah 

menjadi kulit siap pakai karena kemampuannya menyambung silangkan protein 

(Harborne, 1996) dan mengendapkan gelatin dalam larutan (Cowan, 1999). Berat 

molekulnya antara 500 sampai 28000 dan ditemukan pada bagian tanaman 

kuncup, batang, daun, buah dan akar. Tanin mempunyai aktivitas antibakteri 

melalui aksi molekulernya yaitu membentuk kompleks dengan protein melalui 

ikatan hidrogen dan ikatan hidrofobik (Cowan, 1999).  

e. Saponin 

 Saponin mempunyai efek antibakteri dan antijamur yang bagus. Efek 

antijamur dan antibakteri terganggu dengan adanya gugus monosakarida dan 

turunannya (Cheeke, 2000). Saponin dapat berfungsi seperti detergen. Detergen 

memiliki struktur yang dapat berikatan dengan molekul hidrofilik dan molekul-

molekul organik non polar (lipofilik) sehingga mampu merusak membran 

sitoplasma dan membunuh bakteri (Robber dkk., 1996 dalam Indrayudha dkk., 

2005).  

2.6. Metode Pengujian Antimikroba 

 Uji aktivitas mikroba dapat dilakukan dengan menggunakan 3 metode, 

yaitu metode difusi, dilusi dan bioautografi. metode difusi dan bioautografi 

merupakan teknik secara kualitatif karena metode ini hanya akan menunjukan ada 

atau tidaknya senyawa dengan aktivitas antimikroba. Disisi lain, metode dilusi 

digunakan untuk kuantitatif yang akan menentukan Konsentrasi Hambat 

Minimum (KHM) (Jawet et al., 2007). 

2.6.1. Metode Difusi 

 Metode yang paling luas digunakan adalah uji difusi cakram. Cakram 

keras filter yang mengandung sejumlah tertentu obat ditempatkan di atas medium 

padat yang telah diinokulasi pada permukaan dengan organisme uji. Setelah 

inkubasi, diameter zona jernih inhibisi disekitar cakram diukur sebagai ukuran 

kekuatan inhibisi obat melawan organisme uji tertentu. 

 Metode difusi dipengaruhi banyak faktor fisik dan kimia selain interaksi 

sederhana anatara obat dan organisme (misalnya, sifat medium dan kemampuan 

difusi, ukuran molekuler, dan stabilitas obat) (Jawet et al., 2007). 

Metode difusi dibagi menjadi beberapa cara yaitu : (Nuraina, 2015) 
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1. Metode Silinder Gelas  
 Metode silinder yaitu meletakkan beberapa silinder yang terbuat dari gelas 

atau besi tahan karat diatas media agar yang telah diinokulasi dengan bakteri. Tiap 

silinder ditempatkan sedemikian rupa hingga berdiri diatas media agar, diisi 

dengan larutan yang akan diuji dan diinkubasi. Setelah diinkubasi, pertumbuhan 

bakteri diamati untuk melihat ada tidaknya daerah hambatan disekeliling silinder. 

2. Metode kertas cakram disk diffusion 

 Metode cakram kertas yaitu meletakkan cakram kertas yang telah 

direndam larutan uji diatas media padat yang telah diinokulasi dengan bakteri. 

Setelah diinkubasi, pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada tidaknya 

daerah hambatan disekeliling cakram (Pratiwi, S. T, 2008). Efektifitas antibakteri 

menurut Greenwood (1995) dapat diklasifikasikan pada tabel berikut : 

 

Tabel II. 2 Klasifikasi Respon Hambatan Pertumbuhan Bakteri (JESBIO, 2014) 

Diameter Zona Terang Respon Hambatan Pertumbuhan 

>20 mm Kuat 

16-20 mm Sedang 

10-15 mm Lemah 

<10 mm Tidak ada 

 

Tabel II. 3 Klasifikasi Zona Hambat Bakteri (CLSI, 2013) 

Zona hambat agen antimikroba berdasarkan CLSI guidelines 2011 

Antibiotik Dosis Perlakuan Susceptible 

(mm) 

Intermedietly 

susceptible 

(mm) 

Resistant 

(mm) 

Chloramramphenicol 30μg 

 

Staphylococcus 

spp., 

Enterococcus 

spp., 

≤ 12 13-17 ≥ 18 

 

Haemophilus 

spp 

≤ 25 

 

26-28 ≥ 29 

 

Neisseria 

meningitidis 

≤ 19 

 

20-25 ≥ 26 

 

Lanjutan Tabel II.3 
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Antibiotik Dosis Perlakuan Susceptible 

(mm) 

Intermedietly 

susceptible 

(mm) 

Resistant 

(mm) 

Chloramramphenicol  Streptococcus 

pneumoniae 

≤ 20 - ≥ 21 

Streptococcus 

spp. 

≤ 17 

 

18-20 ≥ 21 

 

3. Metode cetak lubang (metode sumur) 

 Metode lubang yaitu membuat lubang pada agar padat yang telah 

diinokulasi dengan bakteri. Jumlah dan letak lubang disesuaikan dengan tujuan 

penelitian, kemudian lubang diisi dengan larutan yang akan diuji. Setelah 

diinkubasi, pertumbuhan bakteri diamati untuk melihat ada tidaknya daerah 

hambatan disekeliling lubang. 

2.6.2. Metode Dilusi 

 Sejumlah zat antimikroba dimasukan ke dalam medium bakteriologi padat 

atau cair. Biasanya digunakan pengenceran dua kali lipat zat antimikroba. 

Medium akhirnya diinokulasi dengan bakteri yang diuji dan diinkubasi. 

 Tujuan akhir metode dilusi adalah untuk mengetahui seberapa banyak 

jumlah zat antimikroba yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan atau 

membunuh bakteri yang diuji. Uji keretanan dilusi agak membutuhkan waktu 

yang banyak, dan kegunaannya terbatas pada keadaan-keadaan tertentu. Uji dilusi 

kaldu tidak praktis dan kegunaannya sedikit apabila dilusi harus dibuat dalam 

tabung pengujian, namun adanya serangkaian preparat dilusi kaldu untuk berbagai 

obat yang berbeda dalam lempeng mikrodilusi telah meningkatkan dan 

mempermudah metode. (Jawet et al., 2007). 

 Keuntungan uji dilusi adalah bahwa uji tersebut memungkinkan adanya 

hasil kuantitatif, yang menunjukan jumlah obat tertentu yang diperlukan untuk 

menghambat ( atau membunuh) mikroorganisme yang diuji (Jawet et al., 2007). 

2.6.3. Metode Bioautografi 

 Bioautografi adalah suatu metode pendeteksian untuk menemukan suatu 

senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas 

antimikroba tersebut pada suatu kromatogram.  
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 Ciri khas dari prosedur bioautografi adalah didasarkan atas teknik difusi 

agar, dimana senyawa antimikrobanya dipindahkan dari lapisan KLT ke medium 

agar yang telah diinokulasikan dengan merata bakteri uji yang peka. Dari hasil 

inkubasi pada suhu dan waktu tertentu akan terlihat zona hambatan di sekeliling 

spot dari KLT yang telah ditempelkan pada media agar. Zona hambatan 

ditampakkan oleh aktivitas senyawa aktif yang terdapat di dalam bahan yang 

diperiksa terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji. (Akhyar, 2010) 

Bioautografi dapat dibagi atas tiga kelompok, yaitu: (Akhyar, 2010) 

1. Bioautografi Langsung  

 Bioautografi langsung, yaitu dimana mikroorganismenya tumbuh secara 

langsung di atas lempeng Kromatografi Lapis Tipis (KLT)  

 Prinsip kerja dari metode ini adalah suspensi mikroorganisme uji yang 

peka dalam medium cair disemprotkan pada permukaan Kromatografi Lapis Tipis 

(KLT) yang telah dihilangkan sisa-sisa eluen yang menempel pada lempeng 

kromatogram. Setelah itu dilakukan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu.  

 Pengeringan Kromatogram dilakukan secara hati-hati dengan 

menggunakan hair dryer untuk menghiangkan sisa eluen. Senyawa dalam 

lempeng kromatogram dideteksi dengan menggunakan sinar UV pada panjang 

gelombang 254 nm dan 366 nm. Setelah diketahui letak dan jumlah senyawa aktif 

yang terpisah atau terisolasi, dengan timbulnya noda (spot) pada lempeng KLT, 

selanjutnya disemprotkan suspense bakteri uji sebanyak 5-6 ml di atas permukaan 

lempeng KLT tadi secara merata. Besarnya lempeng KLT yang sering digunakan 

adalah 20x20 cm dan untuk meratakan suspensi bakteri yang telah disemprotkan 

dapat menggunakan alat putar atau roller yang dilapisi dengan kertas 

kromatogram (Whatman, Clipton). Lempeng KLT diinkubasi semalam (1x24 

jam) dalam box plastik dan dilapisi dengan kertas, kemudian disemprot dengan 5 

ml larutan TTC (20 mg/ml)atau INT (5 mg/ml), INTB (5 mg/ml) serta MTT (2,5 

mg/ml) dan selanjutnya diinkubasi kembali selama 4 jam pada suhu 37 C.  

 

2. Bioautografi Kontak 

 Bioautografi kontak, dimana senyawa antimikroba dipindahkan dari 
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lempeng KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan bakteri uji yang peka 

secara merata dan melakukan kontak langsung.  

 Metode ini didasarkan atas difusi dari senyawa yang telah dipisahkan 

dengan Kromatogafi Lapis Tipis (KLT) atau kromatografi kertas. Lempeng 

kromatografi tersebut ditempatkan di atas permukaan Nutrien Agar yang telah 

diinokulasikan dengan mikroorganisme yang sensitif terhadap senyawa 

antimikroba yang dianalisis. Setelah 15-30 menit, lempeng kromatografi tersebut 

dipindahkan dari permukaan medium. Senyawa antimikroba yang telah berdifusi 

dari lempeng kromatogram ke dalam media agar akan menghambat pertumbuhan 

bakteri setelah diinkubasi pada waktu dan suhu yang tepat sampai noda yang 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme uji tampak pada permukaan 

membentuk zona yang jernih. Untuk memperjelas digunakan indicator aktivitas 

dehidrogenase.  

3. Bioautografi Pencelupan 

 Bioautografi pencelupan, dimana medium agar telah diinokulasikan 

dengan suspensi bakteri dituang di atas lempeng Kromatografi Lapis Tipis (KLT)  

 Pada prakteknya metode ini dilakukan sebagai berikut yaitu bahwa 

lempeng kromatografi yang telah dielusi diletakkan dalam cawan petri, sehingga 

permukaan tertutup oleh medium agar yang berfungsi sebagai base layer. Setelah 

base layernya memadat, dituangkan medium yang telah disuspensikan mikroba uji 

yang berfungsi sebagai seed layer. Kemudian diinkubasi pada suhu dan waktu 

yang sesuai. 

2.7. Tinjauan Antibiotik 

 Antibiotik adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme 

khususnya dihasilkan oleh fungi atau dihasilkan secara sintetik yang dapat 

membunuh atau menghambat perkembangan bakteri dan organisme lain (Utami, 

2011).  
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2.7.1. Klasifikasi Antibiotik 

 Antibiotik bisa diklasifikasikan berdasarkan mekanisme kerjanya, yaitu:  

1. Menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri, antara lain beta-

laktam(penisilin, sefalosporin, monobaktam, karbapenem, inhibitor beta-

laktamase), basitrasin, dan vankomisin.  

2. Memodifikasi atau menghambat sintesis protein antara lain, 

aminoglikosid, kloramfenikol, tetrasiklin, makrolida (eritromisin, 

azitromisin, klaritromisin), klindamisin, mupirosin, dan spektinomisin.  

3. Menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat antara lain, 

trimetoprim dan sulfonamid. 

4. Mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat antara lain, 

kuinolon, nitrofurantoin (Kemenkes, 2011). 

2.7.2. Mekanisme Resistensi Antibiotik 

 Pada prinsipnya tes kepekaan terhadap antimikroba adalah penentuan 

terhadap bakteri penyebab penyakit yang kemungkinan menunjukan resistensi 

terhadap suatu antimikroba atau kemampuan suatu antimikroba untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri yang tumbuh in vitro, sehingga dapat dipilih 

sebagai antimikroba yang berpotensi untuk pengobatan (Soleha, 2015). 

Mekanisme resistensi bakteri dapat terjadi dengan mekanisme sebagai berikut : 

(Soleha, 2015). 

1. Penguranagn akses antibiotik ke target porin pada membran luar. 

2. Inaktivasi enzimatis laktamase-  ( -laktamase) 

3. Modifikasi/ proteksi target resistensi terhadap  -laktam, tetrasiklin, dan 

kuinolon 

4. Kegagalan aktivasi antibiotik 

5. Efluks aktif antibiotik 

2.8. Tinjauan Kloramfenikol 

 Kloramfenikol adalah antibiotik berspektrum luas, menghambat bakteri 

Gram-positif dan negatif aerob dan anaerob, Klamidia, Ricketsia, dan 

Mikoplasma. Kloramfenikol mencegah sintesis protein dengan berikatan pada 

subunit ribosom 50S. Efek samping yang ditimbulkan adalah supresi sumsum 

tulang, grey baby syndrome, neuritis optik pada anak, pertumbuhan kandida di 
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saluran cerna, dan timbulnya ruam (Kemenkes, 2011).  

 Kloramfenikol aktif terhadap sejumlah organisme gram positif dan gram 

negatif, tetapi karena toksisitasnya penggunaan obat ini dibatasi hanya untuk 

mengobati infeksi yang mengancam kehidupan dan tidak ada alternatif lain 

(Mycek et al., 2001). Reseptor dari kloramfenikol adalah subunit 50S dari 

ribosom bakteri. Keberadaan kloramfenikol menyebabkan proses perlekatan dan 

pergerakan ribosom pada mRNA berjalan tanpa menghasilkan ikatan peptida. 

Ikatan kloramfenikol pada ribosom menyebabkan terjadinya distorsi pada 

komponen ribosom, sehingga mengganggu pembentukan ikatan peptida dan 

pergerakan ribosom (Nurtami dkk, 2002). 

2.9. Tinjauan Ekstrak 

 Ekstraksi adalah teknik pemisahan suatu senyawa berdasarkan perbedaan 

distribusi zat terlarut diantara dua pelarut yang saling bercampur. Pada umumnya 

zat terlarut yang diekstrak bersifat tidak larut atau larut sedikit dalam suatu pelarut 

tetapi mudah larut dengan pelarut lain. Metode ekstraksi yang tepat ditemukan 

oleh tekstur kandungan air bahan-bahan yang akan diekstrak dan senyawa- 

senyawa yang akan diisolasi (Harborne, 1996). Ekstraksi adalah suatu cara 

memisahkan komponen tertentu dari suatu bahan sehingga didapatkan zat yang 

terpisah secara kimiawi maupun fisik (Ira, 2013).  

 Proses pemisahan senyawa dalam simplisia, menggunakan pelarut tertentu 

sesuai dengan sifat senyawa yang akan dipisahkan. Pemisahan pelarut 

berdasarkan kaidah „like dissolved like’ artinya suatu senyawa polar akan larut 

dalam pelarut polar. Ekstraksi dapat dilakukan dengan bermacam-macam metode, 

tergantung dari tujuan ekstraksi, jenis pelarut yang digunakan dan senyawa yang 

diinginkan.  

2.9.1. Metode Ekstraksi  

 Dalam penelitian ini menggunakan ekstraksi bunga kenanga dengan 

metode maserasi yang akan dibuat di laboratorium Fakultas Teknologi Pertanian 

dengan bantuan asisten penelitian dan dibawah pengawasan dari petugas 

laboratorium. Metode ekstraksi dapat dibedakan menjadi lima cara yaitu:  

1. Maserasi 

 Maserasi merupakan metode ekstraksi paling sederhana. Proses maserasi 
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adalah proses menggabungkan bahan yang telah dihaluskan dengan bahan 

ekstraksi. Metode ekstraksi maserasi memiliki kelebihan karena pengerjaan dan 

alat yang digunakan lebih sederhana. Proses pengekstrakan simplisia dilakukan 

dengan menggunakan suatu pelarut tertentu, dengan beberapa kali pengocokan 

atau pengadukan pada temperatur ruang (kamar) yaitu pada suhu 40  C-50 C 

(Simanjuntak, 2008).  

2. Metode Perkolasi 

 Metode ini dilakukan dengan cara mencampur 10 bagian simplisia ke 

dalam 5 bagian larutan pencuci. Setelah itu dipindahkan ke dalam perkolator dan 

ditutup selama 24 jam setelah itu biarkan menetes sedikit demi sedikit. Kemudian 

ditambahkan larutan pencuci secara berulang-ulang hingga terdapat selapis cairan 

pencuci. Perkolat yang telah terbentuk kemudian diuapkan (Wientarsih dan 

Prasetyo, 2006).  

3. Digesti 

 Metode ini merupakan bentuk lain dari maserasi yang menggunakan panas 

seperlunya selama proses ekstraksi (Wientarsih dan Prasetyo, 2006).  

4. Infusi 

 Metode ini dilakukan dengan memanaskan campuran air dan simplisia 

pada suhu 90
o
C dalam waktu 5 menit. Selama proses ini berlangsung campuran 

terus diaduk dan diberi tambahan air hingga diperoleh volume infus yang 

dikehendaki (Wientarsih dan Prasetyo, 2006).  

5. Dekoksi 

 Metode yang digunakan sama dengan metode infusi hanya saja waktu 

pemanasannya lebih lama yaitu sekitar 30 menit (Wientarsih dan Prasetyo, 2006).  

2.9.2. Fraksinasi 

 Fraksinasi merupakan proses pemisahan anatara zat cair dengan zat cair. 

Fraksinasi dilakukan secara bertingkat berdasarkan tingkat kepolarannya yaitu 

dari non polar, semi polar, dan polar. Senyawa yang memiliki sifat non polar akan 

larut dalam pelarut non polar, yang semi polar akan larut dalam pelarut semi 
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polar, dan yang bersifat polar akan larut kedalam pelarut polar (Harborne, 1987). 

Fraksinasi dilakukan untuk mengetahui kelarutan zat aktif dalam berbagai pelarut 

organik yang digunakan. Dengan demikian, dapat diperoleh konsentrasi zat aktif 

yang paling tinggi dalam pelarut tertentu. Fraksinasi ekstrak etanol tanaman 

dilakukan menggunakan metode ektraksi cair-cair dengan corong pisah (Rusmiati, 

2007). 

2.10. Skrining Fitokimia 

 Skrining fitokimia merupakan tahap pendahuluan dalam suatu penelitian 

fitokimia yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang golongan senyawa 

yang terkandung dalam tanaman yang sedang diteliti. Metode skrining fitokimia 

dilakukan dengan melihat reaksi pengujian warna dengan menggunakan suatu 

pereaksi warna. Hal penting yang berperan penting dalam skrining fitokimia 

adalah pelarut dan metode ekstraksi (Kristianti, et al., 2008). 

2.11. Tinjauan Tentang Pelarut 

 Kandungan senyawa yang terdapat di dalam tanaman dapat ditarik oleh 

suatu pelarut saat proses ekstraksi. Pemilihan pelarut yang sesuai merupakan 

faktor penting dalam proses ekstraksi. Jenis dan mutu pelarut yang digunakan 

menentukan keberhasilan proses ekstraksi (Harborne, 1987). Proses ekstraksi 

dengan pelarut didasarkan pada sifat kepolaran zat dalam pelarut saat ekstraksi. 

Senyawa polar hanya akan larut pada pelarut polar, seperti etanol, metanol, 

butanol dan air. Senyawa non-polar juga hanya akan larut pada pelarut non-polar, 

seperti eter, kloroform dan n-heksana (Gritter et al., 1991). 

 Pelarut non polar (n-heksana, aseton) dapat mengekstrak likopen, 

triterpenoid dan sebagian kecil karotenoid, sedangkan senyawa xanthin dan 

senyawa polar lainnya akan terekstrak ke dalam pelarut polar (metanol, etanol) 

(Arifulloh, 2013). Sedangkan pelarut semi polar mampu menarik senyawa 

termasuk likopen, b-karoten, vitamin C, padatan terlarut dan totals fenol (Ma‟sum 

dkk., 2014). Pelarut yang digunakan harus dapat melarutkan zat yang 

diinginkannya, mempunyai titik didih yang rendah, murah, tidak toksik dan 

mudah terbakar (Harborne, 1987). 

 Etanol merupakan pelarut yang bersifat polar. Menurut Naidu dan 

Davidson (2000), komponen yang banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan dan 

bersifat polar antara lain senyawa dari golongan fenolik. Mekanisme komponen 
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antibakteri fenolik umumnya akan berinteraksi dengan protein yang ada pada 

dinding sel atau sitoplasma melalui ikatan hidrogen dan interaksi hidrofobik. 

Mekanisme lain kemungkinan adalah dengan mengganggu aktivitas enzim dalam 

sel (Nuraini, 2007) 

 Pada penelitian Fitri Rahmadani (2015) " Uji Aktivitas Antibakteri dari 

Ekstrak Etanol 6% Kulit Batang Kayu Jawa (Lannea coromandelica) Terhadap 

Bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Helicobacter pylori, 

Pseudomunas aeruginosa" menunjukan bahwa ekstrak etanol 96% pada kulit 

batang kayu jawa memiliki aktivitas sebagai antibakteri terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Helicobacter pylori, Pseudomunas 

aeruginosa. 

 Pada Penelitian Dian Nitami (2016) " Aktivitas Antibakteri Fraksi Etanol 

Kulit Batang Tumbuhan Berenuk (Crescentia Cujete L.)" menunjukan bahwa 

fraksi etanol kulit batang berenuk mampu menghambat pertumbuhan bakteri gram 

positif dan negatif dengan metode difusi agar. 

 Adapun penelitian Ayunda Mayang Kartika (2017) " Uji Aktivitas 

Antibakteri Fraksi Etanol Ekstrak Etanolik Daun Alpukat (Persea Americana 

Mill.) Terhadap Bakteri Shigella Dysenteriae" menunjukan bahwa Fraksi etanol 

daun alpukat mengandung senyawa alkaloid, tanin, dan flavonoid. Fraksi Etanol 

ekstrak etanolik daun alpukat memiliki aktivitas antibakteri. 

2.12. Kromatrografi Lapis Tipis 

 Metode kromatografi lapis tipis merupakan metode analisis baik kualitatif 

yang dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu senyawa. Kromatografi 

lapis tipis merupakan suatu cara pemisahan komponen senyawa kimia di antara 

dua fase, yaitu fase gerak dan fase diam. Kromatografi lapis tipis dibuat dengan 

berbagai pereaksi (eluen) untuk mengetahui eluen atau pereaksi yang dapat 

memperoleh komponen terbanyak dari ekstrak tanaman (Fannyda, 2014). 

2.13. Standar Mc. Farland  

 Standar McFarland digunakan untun standarisasi perkiraan jumlah bakteri 

yang terdapat dalam larutan suspensi dengan membandingkan kejenuhan dari tes 

sus pensi dengan standar Mc Farland. Standar Mc Farland adalah larutan kimia 

dari barium klorida dan asam sulfat, reaksi antara dua bahan ini menghasilkan 

endapan halus barium sulfat. Ketika dikocok, kekeruhan standar Mc Farland 
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secara visual dibandingkan dengan suspensi bakteri dari konsentrasi yang 

diketahui.  

Tabel II. 4 Standar McFarland (Dalynn Biological, 2014) 

Standar 

McFarland 
1% BaCl2 (ml) 1% H2SO4 (ml) 

Perkiraan 

suspensi bakteri / 

ml 

0,5 0,05 9,95 1,5 x 10
8
 

1,0 0,10 9,90 3,0 x 10
8
 

2,0 0,20 9,80 6,0 x 10
8
 

3,0 0,3 9,7 9,0 x 10
8
 

4,0 0,4 9,6 1,2 x 10
9
 

5,0 0,5 9,5 1,5 x 10
9 

6,0 0,6 9,4 1,8 x 10
9
 

7,0 0,7 9,3 2,1 x 10
9
 

8,0 0,8 9,2 2,4 x 10
9 

9,0 0,9 9,1 2,7 x 10
9 

10,0 1,0 9,0 3,0 x 10
9
 

 

 

 

 

 

 


