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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tijauan Bintaro (Cerbera manghas)

2.1.1 Klasifikasi

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledoneae

Subkelas : Sympetalae

Ordo : Contortae

Famili : Apocynacea

Genus : Cerbera

Nama Lain : Suicide tree, sea mango, pong-pong tree 

Spesies : Cerbera manghas  L

Sinonim : Cerbera lactaria, Cerbera odollam

(Tjitrosoepomo, 2007)

2.1.2 Deskripsi Umum

Tanaman bintaro dikenal dengan nama mangga laut, babuto, buta badak, 

kayu gurita dan dalam bahasa inggris sea mango (Pranowo, 2010). Tumbuh di 

sekitar aliran sungai berair payau di daratan rendah sampai 800 meter di atas 

permukaan laut. Saat ini belum mulai di budidayakan sebagai salah satu 

komoditas perkebunan, hanya dijadikan sebagai tanaman hias di perumahan atau 

jalan (Tarmidi, dkk., 2007). Daerah penyebaran tanaman ini meliputi Tanzania, 

Madagaskar, India, Myanmar, Indo-China, Taiwan, Jepang bagian selatan, daerah 

Melanesia, hingga Australia (Anonim, 2002).

Bintaro merupakan tanaman berbentuk pohon dengan ketinggian mencapai 

10-20 meter dan banyak percabangan. Batangnya tegak, berkayu, bulat, dan 

berbintik-bintik. Batangnya berkayu, bulat licin, dan bergetah. Pohon bintaro 

diperkuat dengan akar yang kokoh bersifat akar tunggang bewarna cokelat 

(Rohimatun dan Suriati, 2011).

Pohon bintaro biasanya dimanfaatkan sebagai tanaman penaung/pelindung 

yang biasa ditanam dipekarangan rumah atau ditaman-taman. Kayunya digunakan 

sebagai ornament, hiasan dalam ruangan dan arang (Anonim, 2002).
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2.1.3 Morfologi

Gambar 2 1Pohon Bintaro (Cerbera manghas)
(Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2011)

 

Gambar 2 2 Bintaro (Cerbera manghas) A) pohon, B) daun, C) bunga, D) buah, 
E) biji.

(Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2011)

Daun yang dimiliki pohon bintaro memiliki ciri-ciri, antara lain daun 

tunggal dan berbentuk lonjong, tepi daun rata, ujung pangkalnya meruncing, 

pertulangan daun menyirip, permukaan licin, dengan ukuran panjang 15-20 cm, 

lebar 3-5 cm, dan bewarna hijau. 

Alat reproduksi tanaman ini adalah dengan bunga yang memiliki 

karakteristik bewarna putih, berbau harum, dan terletak di ujung batang. 

Bunganya termasuk dalam bunga majemuk yang memiliki tangkai putik 2-2,5 cm 

dengan kepala sari bewarna cokelat dan kepala putiknya bewarna hijau keputihan. 

Didalam buah bintaro ini terdapat biji yang berbentuk oval, panjang, pipih, dan 

warnanya putih (Rohimatun dan Suriati, 2011).

Buahnya mirip mangga kecil saat warnanya masih hijau dengan serat batok 

hijau yang menutup biji bulat berukuran 2 cm x 1,5 cm dan terdiri dari dua bagian 
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daging buah. Jika terpajan oleh udara, biji putih ini akan berubah menjadi warna 

ungu, kemudian abu-abu tua dan akhirnya berubah menjadi coklat atau hitam 

(Utami,2010). Buah Bintaro merupakan buah drupa (buah biji) yang terdiri dari 

tiga lapisan yaitu epikarp atau eksokarp (kulit bagian terluar buah), mesokarp 

(lapisan tengah berupa serat seperti sabut kelapa), dan endokarp (biji yang dilapisi 

kulit biji atau testa). Biji yang terdapat di dalam endokarp terkadang meghasilkan 

dua biji berbentuk ellips atau oval dalam satu buah (Handoko, dkk., 2012).

Pohon bintaro diperkuat dengan akar yang kokoh bersifat akar tunggang 

bewarna cokelat.Seluruh bagian tanaman ini bergetah berwarna putih seperti susu 

(Rohimatun dan Suriati, 2011).

2.1.4 Kandungan Cerbera manghas

Gambar 2 3Struktur Kimia Senyawa Cerberin
(Gaillard, 2004)

Cerberin merupakan senyawa monoasetil neriifolin yang termasuk kedalam 

golongan alkaloid atau glikosida (Utami, 2010). Cerberin merupakan glikosida 

bebas N yang bekerja sebagai racun jantung yang sangat kuat dengan cara 

menghambat saluran ion kalsium di dalam otot jantung (BPPP, 2011).

Spesies Cerbera diketahui mengandung serangkaian glikosida jantung dari 

jenis cardenolide. Biji berisi cardenolide berasal dari tanghinigeninaglycones dan 

digitoxigenin, seperti cerberin, neriifolin dan thevetin B. Cardenolide utama yang 

terkandung dalam kulit kayu dan akar adalah gentiobiosyl-thevetoside dan 

thevetosideglucosyl. Cardenolide di daun adalah neriifolin dan deacetyltanghinin 

(Khanh, 2001).
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Selain glikosida jantung, pada daun, buah dan kulit batang mengandung 

saponin. Daun dan buahnya juga mengandung polifenol, disamping itu kulit 

batangnya mengandung tanin (Tarmadi dkk., 2007). Akar bintaro mengandung 

saponin, tanin, steroid, flavonoid, dan gums (Rahman dkk., 2011). Tanghinigenin 

adalah suatu glikosida jantung yang terisolasi dari biji Cerbera manghas (HuaJiao 

et al., 2010). Ekstrak metanol biji bintaro mengandung alkaloid, tanin, dan 

saponin (Tarmadi dkk., 2007).

2.1.5 Manfaat Tanaman

Seluruh bagian dari tanaman bintaro beracun karena mengandung senyawa 

golongan alkaloid, yang bersifat repellent. Disamping itu, tanaman bintaro juga 

memiliki khasiat dan kandungan kimia. Saat ini terus dikembangkan berbagai 

manfaat dari tanaman bintaro.

a. Akar 

Akar tanaman bintaro bermanfaat untuk melancarkan buang air besar atau 

sebagai obat pencahar (Rohimatun dan Suriati, 2011).

b. Kulit batang 

Selain akar, kulit batang pohon bintaro bermanfaat juga sebagai obat 

pencahar. Kandungan kimia pada kulit batang bintaro adalah flavonoid dan 

steroid (Rohimatun dan Suriati, 2011).

c. Getah 

Apabila cabang-cabang pohon dirusak, keluarlah getah yang berwarna putih 

seperti susu. Getah ini digunakan pula sebagai obat pencahar dan untuk mengobati 

sengatan ikan (Towaha dan Indriati, 2011).

d. Daun 

Ekstrak methanol daun bintaro memiliki kandungan kimia yang dapat 

berguna sebagai antikanker payudara dan ovarium. Selain itu, bermanfaat juga 

sebagai obat pencahar.Kandungan kimia yang terdapat dalam daun ini yaitu 

saponin, steroid, dan flavonoid (Utami,2010).

e. Biji 

Biji bintaro merupakan bagian yang paling beracun dibandingkan bagian 

yang lainya. Kandungan kimia yang terkandung, yaitu steroid, triterpenoid, 

saponin, dan alkaloid yang terdiri dari cerberine, serberosida, neriifolin, dan 
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thevetin. Senyawa alkaloid ini memiliki karakter toksik, repellent, dan antifeedant 

pada serangga (Utami,2010). 

f. Minyak 

Minyak bintaro digunakan sebagai obat kudis dan membunuh kutu kepala. 

Minyak yang diperoleh dari biji beracun. Minyak bintaro berpotensi sebagai 

bahan bakubiodiesel dan merupakan salah satu alternatif energi pada masa depan 

(Towaha dan Indriati, 2011).

2.1.6 Aktivitas Biologi dari Cerbera manghas

Selain beberapa fungsi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat, tanaman 

bintaro juga telah diteliti oleh banyak ilmuwan bahwasanya tanaman tersebut 

memiliki banyak aktifitas biologis. Aktivitas biologis dari Cerbera manghas  

yaituminyak bintaro digunakan sebagai obat kudis dan membunuh kutu kepala 

(Rohimatun dan Suriati, 2011; Towaha dan Indriati, 2011). Ekstrak methanol 

daun bintaro memiliki kandungan kimia yaitu saponin, steroid, dan flavonoid 

yang dapat berguna sebagai antikanker payudara dan ovarium. Selain itu, 

bermanfaat juga sebagai obat pencahar.

Senyawa kimia yang terdapat di dalam ekstrak bintaro mempunyai efek 

penghambat perkembangan hama tikus. Pada daun, buah, dan kulit batang 

tanaman bintaro mengandung saponin, daun dan buahnya mengandung polifenol 

yang dikenal sangat toksik terhadap serangga dan bisa menghambat aktifitas 

makan hama, dan kulit batangnya mengandung Tanin (Salleh dalam tarmadi, 

2007).

Dalam penelitian Rizal, dkk., (2015), menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat 

daging buah bintaro sebagai antibakteri pada bakteri Staphylococcus aureus 

memiliki zona hambat tertinggi sebesar 10,95 mm yang tergolong aktivitas 

antibakteri sedang terhadap Staphylococcus aureus.

2.1.7 Aktivitas Biologi Famili Apocynceae

Neeraj Kumar, et al., (2007) menemukan senyawa alkaloid baru yang 

dikenal dengan nama holadisenterin bersama senyawa yang telah diketahui yaitu 

konnesin, dan kursesin yang diisolasi dari kulit batang tumbuhan Holarrhena 

antidysentericadan tumbuhan ini biasa digunakan sebagai obat diare, asma, 

disentri dan malaria.
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Pada tahun 2005, Andrade, M.T memperoleh senyawa alkaloid indol yang 

diisolasi dari tumbuhan Tabernaemontana australis (Muell.Arg) yaitu 

koronaridin, voakangin, voakangin hidroksindolein, rupikulin, ibogamin, ibogain, 

ibogalin, desetil-voacangin.

Renault, et al., (1999) menemukan suatu alkaloid yang digunakan sebagai 

kemoterapi anti kanker yaitu vindolin, katarantin, vuidolimin, yang diisolasi dari 

tumbuhan Catharanthus roseus (tapak dara).

Pada tahun 2001 Walter, L et al., menemukan 7 senyawa alkaloid indol 

yang dapat menghambat sejumlah aktivitas biologis seperti anti-tumor, anti- 

mikrobial, anti-hipertensif dan menekan sistem syaraf pusat, diantaranya adalah 

N-metilvoakalotin, 19S-heineani, koronaridin, dan voakangin yang diisolasi dari 

kulit akar tanaman Tabernaemontana laeta Mar.

2.2 Tinjauan Infeksi

2.2.1 Etiologi

Penyakit infeksi bisa disebabkan oleh infeksi endogen, infeksi eksogen dari 

lingkungan dan infeksi tidak langsung. Infeksi endogen, yaitu mikroorganisme 

yang berada pada permukaan mukosa atau yang ada dalam tubuh sebagai infeksi 

laten. Infeksi eksogen dari lingkungan dapat ditularkan secara langsung melalui 

kontak atau transmisi droplet dari pejamu atau sumber lain yang terinfeksi 

(misalnya tanah). Infeksi tidak langsung bisa dibawa oleh vektor, udara, atau 

akibat transmisi melalui alat yang terinfeksi seperti transfusi darah (Jawetz et al., 

2012). Salah satu penyebab penyakit infeksi adalah bakteri (Radji, 2011). Bakteri 

yang dapat menyebabkan terjadiya infeksi contohnya Staphylococcus aureus.

Sebagian bakteri Staphylococcus 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 
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endokarditis. S. aureus juga merupakan penyebab utama infeksi nosokomial, 

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

Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) adalah bakteri 

Staphylococcus aureus yang resisten terhadap antibiotik Methicillin.  Kebanyakan 

infeksi MRSA terjadi pada pasien yang mengalami proses hospitalisasi seperti 

rumah sakit, nurshing home dan pusat hemodialisis. Infeksi biasanya berhubungan 

dengan tindakan operasi, pemasangan infus, dan kateterisasi. Infeksi juga dapat 

terjadi pada orang sehat yang bukan merupakan pasien. Penularan terjadi melalui 

kontak langsung dari kulit ke kulit. Berbagai infeksi tersebut sebagian besar 

terjadi pada pasien yang sebelumnya telah mengalami kolonisasi Staphylococcus 

aureus atau MRSA (Gladwin dan Trattler, 2007).

2.2.2 Terapi Infeksi

Antibiotik telah lama digunakan untuk mengobati penyakit infeksi.Antibiotik 

merupakan zat anti bakteri yang diproduksi oleh berbagai spesies mikroorganisme 

(bakteri, jamur, dan actinomycota) yang dapat menekan pertumbuhan dan atau 

membunuh mikroorganisme lainnya. Penggunaan umum sering meluas kepada 

agen antimikroba sintetik, seperti sulfonamid dan kuinolon (Goodman Gillman).

Ada tiga cara mengklasifikasikan antibiotik, yaitu berdasarkan sifat antibiotik 

(bakteriostatik atau bakterisid), berdasarkan target antibiotik pada bakteri, dan 

berdasarkan struktur kimia antibiotik. Bakterisid adalah sifat antibiotik yang dapat 

membunuh bakteri, bersifat menetap (irreversible), sedangkan bakteriostatik 

adalah sifat antibiotik yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri, bersifat 

sementara (reversible). Konsentrasi hambat lebih rendah daripada konsentrasi 

bakterisid (Mims et al., 2004 ; Setiabudi, 2005).

Antibiotik yang bersifat bakteriostatik lebih berhasil dalam pengobatan 

karena menghambat peningkatan jumlah bakteri dalam populasi, dan selanjutnya 

mekanisme pertahanan host yang akan menangani infeksi bakteri. Tetapi, pada 

pasien dengan gangguan sistem imun, sebaiknya antibiotik yang digunakan adalah 

bersifat bakterisid (Istiantoro dkk, 2007).

Pembagian lain juga sering berdasarkan mekanisme atau target kerja 

antibiotik tersebut pada bakteri yaitu :

a. Antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b. Antibiotik yang merusak fungsi membran sel bakteri. 

c. Antibiotik yang menghambat sintesis protein. 

d. Antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat (Katzung, 2004).

2.3 Tinjauan Bakteri Staphylococcus aureus

2.3.1 Klasifikasi dan Morfologi

Kingdom : Bacteria 

Filum  : Firmicutes 

Class  : Bacili 

Ordo  : Bacillales 

Famili  : Staphylococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Species : Staphylococcus aureus (G.M. Garrity, et al., 2007).

Gambar 2 4 Bakteri Staphylococcus aureus (Perbesaran 1000x)
(Wistreich Collection)

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif berbentuk bulat 

berdiameter 0,7-1,2 µm, tersusun dalam kelompok-kelompok yang tidak teratur 

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

bergerak (Gambar 2.1). Bakteri ini tumbuh pada suhu optimum 37 ºC, tetapi 

membentuk pigmen paling baik pada suhu kamar (20 -25 ºC). Koloni pada 

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

halus, menonjol, dan berkilau. Lebih dari 90% isolat klinik menghasilkan S. 
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aureus yang mempunyai  kapsul polisakarida atau selaput tipis yang berperan 

dalam virulensi bakteri (Jawetz et al., 2005 ; Novick et al., 2000).

Bakteri ini termasuk golongan prokariotik (bersel tunggal) dengan struktur 

selnya hanya terdiri dari dinding sel, membran sel, ribosom, dan bahan genetic 

(Yuwono, 2005). S. aureus mengandung polisakarida dan protein yang berfungsi 

sebagai antigen dan merupakan substansi penting didalam struktur dinding sel, 

tidak membentuk spora, dan tidak membentuk flagel. Dinding selnya bakteri ini 

juga mengandung asam teikoat sekitar 40% dari berat kering dinding selnya. 

Asam teikoat yaitu beberapa kelompok antigen dari Staphylococcus yang 

mengandung aglutinogen dan N-asetilglukosamin (Jawetz,E.2005).

2.3.2 Patogenisitas

Staphylococcus aureus patogen menghasilkan koagulase dan pigmen 

kuningbersifat hemolitik dan meragikan manitol. Gambaran infeksi lokal S.aureus 

adalah suatu infeksi folikel rambut, atau suatu abses biasanya suatu infeksi 

peradangan yang hebat, terlokalisir, sakit, yang mengalami pernanahan sentral dan 

yang sembuh dengan cepat bila nanah kemudian dikeluarkan ( Jawetz,E.2005 ).

Sebagian bakteri Staphylococcus 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. S. aureus dapat menyebabkan infeksi bakteri pada kulit umumnya dalam 

bentuk impetigo, abses, dan luka lecet yang terinfeksi, sebagai tambahan 

sindroma “scalded skin” (luka bakar) yang disebabkan oleh strain S. aureus (Chin, 

2000).

Infeksi oleh S. aureus ditandai dengan kerusakan jaringan yang disertai 

abses bernanah. 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 (Ryan, et al., 2004; Warsa, 2011).

Staphylococcus aureus ini juga mengandung lysostaphin yang dapat 

menyebabkan lisis sel darah merah. Toksin yang dibentuk oleh Staphylococcus 
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aureus yaitu haemolysin alfa, beta, gamma delta dan apsilon. Toksin lainnya yang 

dihasilkan oleh S. aureus yaitu leukosidin, enterotoksin dan eksfoliatin. 

Enterotosin dan eksoenzim dapat menyebabkan keracunan makanan terutama 

yang mempengaruhi saluran pencernaan, leukosidin dapat menyerang leukosit 

sehingga daya tahan tubuh akan menurun sedangkan eksofoliatin adalah toksin 

yang dapat menyerang kulit dengan tanda-tanda kulit terkena luka bakar. 

(Schlegel, 2000).

2.3.3 Pengobatan

Pengobatan terhadap infeksi S. aureus dapat dilakukan melalui pemberian 

antibiotik, yang disertai dengan tindakan bedah, baik berupa pengeringan abses 

maupun nekrotomi. Pemberian antiseptik lokal juga sangat dibutuhkan untuk 

menangani furunkulosis (bisul) yang berulang. Pada infeksi yang cukup berat, 

diperlukan pemberian antibiotik secara oral atau intravena, seperti penisilin, 

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

tetapi saat ini penggunaan antibiotik telah menyebabkan terjadinya resistensi 

bakteri S. aureus terhadap zat antibiotik seperti methicillin, sehingga dapat diberi 

antibiotic lainnya, seperti vankomisin, teicoplanin, dan linezolid. Namun, 

meningkatnya penggunaan antibiotik vankomisin telah membuat mekanisme 

resistensi dan berkurangnya sensitifitas pada S.aureus terhadap vankomisin. Hal 

ini diduga karena adanya perubahan dan pengaturan ulang dinding sel (VRSA) 

sehingga perlu diberikan antibiotik berspektrum lebih luas seperti kloramfenikol, 

amoksilin, dan tetrasiklin (Warsa, 2011; Jawetz et al., 2005).

Untuk mengurangi resiko infeksi oleh bakteri S. aureus ini yaitu dengan 

cara mengembalikan fungsi dari bagian tubuh yang terluka, mengurangi resiko 

terjadinya infeksi dan meminimalkan terbentuknya bekas luka dengan cara 

melakukan beberapa tindakan dasar seperti mencuci tangan, membersihkan luka, 

membersihkan kulit disekitar luka, menutup luka, mengganti perban sesering 

mungkin dan pemakaian gel yang mengandung antibiotik (Ryan, et al., 2004). 

2.4 Tinjauan Kloramfenikol

2.4.1 Mekanisme Kerja Kloramfenikol

Kloramfenikol merupakan suatu antibiotik berspektrum luas yang berasal 

dari beberapa jenis streptomyces misalnya S. Venezuelae, S. Phaeochromogenes 
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var. chloromycetius dan S. omiyanensis. Setelah para ahli berhasil mengelusidasi 

strukturnya, maka sejak tahun 1950 kloramfenikol sudah dapat di sintesis 

secaratotal. S. Venezuelae petama kali diisolasi oleh Burkholder pada tahun 1947 

dari contoh tanah yang diambil di Venezuela. Filtrat kultur cair organisme 

menunjukkan aktivitas terhadap bakteri gram negatif dan rikestia. Bentuk kristal 

antibiotik ini diisolasi oleh Bartz pada tahun 1948 dan dinamakan kloromisetin 

karena adanya ion klorida dan didapat dari suatu aktinomisetes (Wattimena, 

2001). 

Kloramfenikol bekerja dengan menghambat sintesis protein kuman. Obat ini 

terikat pada ribosom subunit 50s dan menghambat enzim peptidil tansferase 

sehingga ikatan peptida tidak terbentuk pada proses sintesis protein kuman 

(Setiabudy, 2007). Kloramfenikol diabsorpsi cepat dan hampir sempurna  dari 

saluran cerna, karena obat ini mengalami penetrasi membran sel secara cepat. 

Setelah absorpsi, kloramfenikol didistribusikan secara luas ke seluruh jaringan 

dan cairan tubuh. Metabolit utama kloramfenikol adalah glukuronida–nya yang 

bekerja antibiotik, yang dibuat di hati dan diekskresikan melalui ginjal (Katzung, 

2004).

Menurut Annisa dkk. (2013) diketahui bahwa S. aureus masih sensitif  

terhadap antibiotik vancomycin, linezolid, chlorampenicol, dan trimetoprim-

sulfametoxazole.

2.5 Tinjauan Golongan Senyawa yang Memiliki Aktivitas Antibakteri

2.5.1 Saponin

Gambar 2 5 Struktur Saponin Steroid
(Robbers)

Saponin adalah glikosida triterpen yang merupakan senyawa aktif 

permukaan dan bersifat seperti sabun yang jika dikocok kuat akan menimbulkan 

busa. Saponin konsentrasi rendah sering menyebabkan hemolisis sel darah merah 

pada tikus. Pada umumnya saponin bereaksi netral (larut dalam air), beberapa ada 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

yang bereaksi asam (sukar larut dalam air), dan sebagian kecil ada yang bereaksi 

basa (Harborne, 2006; Sirait, 2007).

Berdasarkan ketidaklarutannya dalam air dan tidak beracun terhadap hewan, 

saponin merupakan glikosida sterol, sedangkan berdasarkan gugusnya saponin 

dibedakan menjadi saponin terpenoid dan saponin steroid. Saponin terperoid 

tersusun dari sistem cincin oleanana atau ursana. Glikosidasterol mengandung 1-6 

unit monosakarida (glukosa, galaktosa, dan ramnosa) danaglikonnya disebut 

sapogenin, yang mengandung satu atau dua gugus karboksil (Poedjiadi dan 

Supriyanti, 2009).

Menurut penelitian Wulandari (2014) menunjukkan bahwa senyawa saponin 

steroida (Kardenolida) yang terdapat pada ekstrak etanol daun Cerbera manghas 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan 

Salmonella typhi.

2.5.2 Flavonoid

Gambar 2 6 Struktur Flavonoida
(Grotewold, 2006)

Senyawa flavonoid mempunyai aktivitas fitokimia yangberfungsi 

menghancurkan mikroba, terutama bakteri gram positif.  Selain itu,senyawa aktif 

flavonoid berperan sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsidari 

mikroorganisme.Aktivitas farmakologi dari flavonoid adalah sebagai 

antiinflamasi, analgesik, dan antioksidan (Shabella, 2013).

Aktivitas antibakteri dari flavonoid disebabkan karena kemampuan untuk 

membentuk kompleks dengan protein ekstraseluler dan protein terlarut dan 

membentuk kompleks dengan dinding sel bakteri.Salah satu golongan flavonoid, 

katekin, diketahui memiliki aktivitas antimikrobial.Katekin menginaktivasi toksin 

kolera dari Vibrio spp dan menghambat isolasi bakteri glucosyltransferase pada S. 

mutan (Grotewold, 2006).
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Pada penelitian Saputra (2017) menunjukkan bahwa senyawa flavonoid dari 

fraksinasi bunga Cerbera manghas memiliki aktivitas antibakteri terhadap bakteri 

Staphylococcus aureus.

2.5.3 Polifenol

Gambar 2 7 Struktur Inti Tanin
(Robinson)

Polifenol berperan dalam memberi warna pada tumbuhan seperti warna 

daun.Kandungan polifenol dapat melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat 

radikal bebas, penghambat enzim hidrolisis dan oksidatif dan bekerja sebagai 

antibakteri (Pourmourad, 2006).

Tanin merupakan polifenol yang memiliki kemampuan menekan proliferasi 

sel bakteri dengan cara memblokir enzim esensial dari metabolisme mikroba 

seperti enzim proteolitik (Onyekaba et al, 2013).

Pada penelitian Jannah (2013) menunjukkan bahwa senyawa tannin pada 

ekstrak etanol daun Cerbera manghas memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri Shigella sonneidan Staphylococcus saprophyticus.

2.5.4 Alkaloid

Alkaloida adalah golongan senyawa yang mempunyai struktur heterosiklik 

dan mengandung atom N di dalam intinya. Sifat umum yang dimiliki oleh 

golongan senyawa ini adalah basa, rasa pahit, umumnya berasal dari tumbuhan 

dan berkhasiat secara farmakologis.Struktur golongan alkaloid amat beragam, dari 

yang sederhana sampai yang rumit (Onyekaba et al, 2013).

Fungsi senyawa alkaloid adalah menghambat pertumbuhan bakteri gram 

positifdan gram negatif. Mekanisme kerjanya adalah mengganggu terbentuknya 

jembatan seberang silang komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri, 

sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan 

kematian sel (Epifanio, 2005).
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Pada penelitian Jannah (2013) menunjukkan bahwa senyawa alkaloid pada 

ekstrak etanol daun Cerbera manghas memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri Shigella sonneidan Staphylococcus saprophyticus.

2.6 Tinjauan Metode Penyarian

2.6.1 Ekstraksi

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak terlarut dengan pelarut cair. Simplisia 

yang diekstraksi mengandung berbagai senyawa aktif yang dapat larut dan 

senyawa aktif yang tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein, dan lain-

lain. Dengan diketahuinya senyawa aktif yang dikandung simplisia akan 

mempermudah pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat (Depkes RI, 2000). 

Dalam pembuatan ekstrak untuk keperluan farmasi, hal berikut harus jelas 

dan diperhatikan :

1. Jumlah simplisia yang akan diekstraksi. Jumlah ini akan digunakan untuk 

perhitungan dosis obat. 

2. Derajat kehalusan simplisia. Hal ini penting untuk mengupayakan agar 

penarikan dapat berlangsung semaksimal mungkin. Kehalusan menyangkut 

luas permukaan yang akan berkontak dengan pelarut untuk ekstraksi.

3. Jenis pelarut yang akan digunakan. Hal ini menyangkut keamanan karena 

pelarut yang digunakan untuk keperluan farmasi sangat terbatas jumlahnya. 

Selain itu, pelarut akan menentukan efisiensi proses penarikan zat 

berkhasiat dari tanaman obat. 

4. Suhu/suhu penyari akan menentukan jumlah dan kecepatan penyaringan. 

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

yang tersari. 

6. Proses ekstraksi. Ada kalanya proses ekstraksi harus terlindung dari cahaya 

karena kemungkinan akan ada komponen ekstrak yang peka terhadap 

cahaya (Agoes, 2009).

2.6.2 Maserasi

Maserasi adalah proses ekstraksi simplisia menggunakan pelarut dengan 

beberapa kali pengadukan pada suhu ruangan. Prosedurnya dilakukan dengan 

merendam simplisia dalam pelarut yang sesuai dalam wadah tertutup. Pengadukan 
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dilakukan dapat meningkatkan kecepatan ekstraksi. Kelemahan dari maserasi 

adalah prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Ekstraksi secara 

menyeluruh juga dapat menghabiskan sejumlah besar volume pelarut yang dapat 

berpotensi hilangnya metabolit. Beberapa senyawa juga tidak terekstraksi secara 

efisien jika kurang terlarut pada suhu kamar (27°C). Ekstraksi secara maserasi 

dilakukan pada suhu kamar (27°C), sehingga tidak menyebabkan degradasi 

metabolit yang tidak tahan panas (Departemen Kesehatan RI, 2006).

Perendaman suatu bahan dalam pelarut dapat meningkatkan permeabilitas 

dinding sel dalam tiga tahapan, yaitu masuknya pelarut kedalam dinding sel 

tanaman atau pembengkakan sel, kemudian senyawa yang terdapat dalam dinding 

sel akan terlepas dan masuk ke dalam pelarut, diikuti oleh difusi senyawa yang 

terekstraksi oleh pelarut keluar dari dinding sel (Fauzana, 2010). 

2.6.2.1 Maserasi Kinetik

Maserasi kinetik dilakukan dengan cara merendam simplisia dengan etanol 

kemudian diaduk secara terus menerus dan didiamkan semalam. Dengan 

pengadukan tersebut, cairan penyari menembus dinding sel dan masuk ke dalam 

rongga sel yang mengandung zat aktif dan karena adanya perbedaan konsentrasi 

antara larutan di dalam dan di luar sel, maka larutan yang lebih pekat akan didesak 

keluar sehingga serbuk dapat terekstraksi sempurna (Arista, 2013). 

Maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada suhu yang lebih tinggi 

dari suhu ruangan, yaitu secara umum dilakukan pada suhu 40-50°C (Departemen 

Kesehatan RI, 2006).

2.6.2.2 Maserasi Sonikasi

Maserasi sonikasi atau maserasi dengan menggunakan ultrasonik 

merupakan modifikasi dari metode maserasi dimana ekstraksinya difasilitasi 

dengan menggunakan ultrasonik pada frekuensi > 20 kHz. Getaran ultrasonik 

memberikan efek pada proses ekstrak dengan prinsip meningkatkan permeabilitas 

dindig sel, menimbulkan gelembung spontan (cavitation) sebagai stress dinamik 

serta menimbulkan fraksi interfase (Depkes RI, 2000).

2.6.3 Tinjauan Pelarut

Pelarut organik berdasarkan konstanta elektrikum dapat dibedakan menjadi 

dua yaitu pelarut polar dan pelarut non-polar. Konstanta dielektrikum dinyatakan 
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sebagai gaya tolak menolak antara dua pertikel yang bermuatan listrik dalam 

suatu molekul. Semakin tinggi konstanta dielektrikumnya maka pelarut bersifat 

semakin polar (Sudarmadji dkk, 2007).

Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi dipilih berdasarkan kemampuannya 

melarutkan zat aktif dalam jumlah maksimum dan seminimum mungkin 

melarutkan unsur yang tidak diinginkan (Ansel, 2008).

Pelarut yang bersifat polar mampu mengekstrak senyawa alkaloid kuartener, 

komponen fenolik, karotenoid, tanin, gula, asam amino dan glikosida. Pelarut 

semi polar mampu mengekstrak senyawa fenol, terpenoid, alkaloid, aglikon dan 

glikosida. Pelarut non polar dapat mengekstrak senyawa kimia seperti lilin, lipid 

dan minyak yang mudah menguap (Harborne, 2006).

Pelarut merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam proses 

ekstraksi, sehingga banyak faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan 

pelarut (Guenther 2006). Terdapat dua pertimbangan utama dalam memilih jenis 

pelarut, yaitu pelarut harus mempunyai daya larut yang tinggi dan pelarut tidak 

berbahaya atau tidak beracun. Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi  harus 

dapat melarutkan ekstrak yang diinginkan saja, mempunyai kelarutan yang besar, 

tidak menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen ekstrak, dan titik 

didih kedua bahan tidak boleh terlalu dekat (Guenther 2006).

2.7 Kromatografi Lapis Tipis

Kromatografi merupakan suatu metode pemisahan senyawa yang didasarkan 

atas perbedaan laju perpindahan dari komponen dalam campuran. Pemisahan 

dengan metode kromatografi dilakukan dengan memanfaatkan sifat fisik dari 

komponen campuran tersebut, seperti kelarutan, sampel, adsorbs, dan kepolaran 

(Skoog, et al., 2014).

Kromatografi lapis tipis merupakan jenis kromatografi padat cair yang 

menggunakan bahan padat sebagai fasa diam dan pelarut sebagai fasa geraknya. 

Fasa diam yang terdiri dari bahan berbutir-butir ditempatkan dalam penyangga 

berupa pelat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Campuran yang akan 

dipisahkan, yang berupa larutan, kemudian ditotolkan pada pelat KLT (fasa 

diam). Kemudian pelat diletakan dalam bejana tertutup yang telah terisi larutan 

eluen (fasa gerak). Pemisahan terjadi berdasarkan perbedaan laju alir dari senyawa 
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terhadap fasa diamnya. Selanjutnya, senyawa yang tidak berwarna harus 

ditampakan dengan disinari UV atau disemprotkan larutan kromium sulfat (Stahl, 

2008).

Kromatografi lapis tipis adalah prosedur yang umum, mudah, cepat dan 

murah yang memberikan hasil berapa banyak komponen yang terdapat dalam 

campuran. Metode ini berguna untuk identifikasi komponen, menentukan 

kemurnian dan mengikuti kemajuan dari reaksi sintesis kimia. Metode ini juga 

dapat mengoptimasi sistem pelarut untuk masalah pemisahan. KLT juga 

digunakan untuk mendukung identitas suatu komponen dari sebuah campuran 

dengan cara membandingkan Rf komponen dengan Rf komponen yang telah 

diketahui (disarankan keduanya dilakukan pada plate KLT yang sama). Beberapa 

alasan digunakannya KLT yaitu :

1. Waktu yang dibutuhkan untuk visualisasi dari hampir keseluruhan 

komponen dari sampel pendek 

2. Pada KLT dapat digunakan kromatografi fingerprint sehingga cocok 

digunakan untuk monitoring identitas dan kemurnian tanaman dan 

mendeteksi adanya senyawa berbeda pada sampel 

3. Prosedur pemisahan yang benar dapat digunakan untuk menganalisis profil 

fitokimia dari tanaman atau campuran tanaman (Debenedetti, 2008). 

Perkiraan identifikasi diperoleh dengan pengamatan bercak dengan harga Rf 

yang identik dan ukuran yang hampir sama, dengan menotolkan bahan uji 

dan pembanding pada lempeng yang sama (Kemenkes, 2009).

Rf =  (Gandjar, 2012).
𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢h 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑝𝑢h 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑔𝑒𝑟𝑎𝑘

2.7.1 Fase Diam

Plate merupakan lapisan partikel padat (fase diam) berbentuk lapisan tipis 

(~0.25 mm) yang melebar pada bahan seperti gelas, aluminium atau lembaran 

plastik.Selain itu, memiliki pengikat seperti gypsum yang dicampurkan kedalam 

fase diam agar lebih menempel. Pada beberapa kasus, ditambahkan serbuk 

fluorescent ke dalam fase diam untuk visualisasi lebih jauh (misalnya warna hijau 

terang ketika fase diam diberikan sinar UV 254 nm). Ada beberapa tipe fase diam 

yaitu, silica gel tidak dimodifikasi, Nano-TLC atau HPTLC, silica gel 
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dimodifikasi (RP-18, RP-18 chiral modifikasi, amino, cyano), Aluminium oxide, 

selulosa (fiber, mikrokristalin), polyamide (Debenedetti, 2008). 

Pelarut dapat berjalan ke atas plate fase diam dengan noda sampel pada 

pengikat tepat diatas pelarut. Berdasarkan pengikat, pemisahan bisa terjadi 

kromatografi partisi atau kromatorgrafi penyerapan (umumnya menggunakan 

selulosa, silica gel dan alumina) (Debenedetti, 2008).

Keuntungan menggunakan KLT adalah sifat pemakaian plate fase diam 

sekali pakai. Sampel tidak perlu menjalani pembersihan yang khusus seperti 

HPLC. Keuntungan lainnya adalah kemampuan untuk mendeteksi komponen 

secara luas dengan harga murah, menggunakan pereaksi yang reaktif (uap iodine 

dan asam sulfuric) atau indikator lain (Debenedetti, 2008).

2.7.2 Fase Gerak

Fase gerak pada kromatografi lapis tipis adalah pelarut atau campuran 

pelarut yang bergerak maju kedalam pori fase diam akibat adanya tekanan 

kapilaritas. Istilah “eluent” juga digunakan untuk menyebut fase gerak. Pelarut 

yang cocok untuk kromatografi bisa diklasifikasikan berdasarkan kekuatan eluasi 

(polaritas). Pendekatan pertama untuk menentukan kepolaran adalah dielectric 

constant (DC). Parameter seperti tegangan permukaan, viskositas, dan tekanan 

uap juga bisa untuk menentukan karakteristik pelarut. Ketika pelarut sampai pada 

plate fase diam bagian atas, plate dikeluarkan dari ruang eluasi, dikeringkan 

kemudian komponen yang terpisah divisualisasi (Debenedetti, 2008).

2.8 Tinjauan Uji Kepekaan terhadap Antibakteri In Vitro

Uji kepekaan terhadap obat-obatan secara in vitro bertujuan untuk 

mengetahui obat antibakteri yang masih dapat digunakan untuk mengatasi infeksi 

oleh mikroba tersebut. Uji kepekaan terhadap obat antibakteri pada dasarnya dapat 

dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

1. Metode dilusi 

2. Metode difusi cakram 

3. Bioautografi

2.8.1 Metode Dilusi

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

KBM (kadar bunuh minimal) dari obat antibakteri. Prinsip dari metode dilusi 
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:Menggunakan satu seri tabung reaksi yang diisi media cair dan sejumlah tertentu 

sel mikroba yang diuji. Kemudian masing-masing tabung diisi dengan obat yang 

telah diencerkan secara serial. Selanjutnya seri tabung diinkubasikan pada suhu 

37°C selama 18-24 jam dan diamati terjadinya kekeruhan pada tabung. 

Konsentrasi terendah obat pada tabung yang ditunjukkan dengan hasil biakan 

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

obat. Selanjutnya biakan dari semua tabung yang jernih diinokulasikan pada 

media agar padat, diinkubasikan dan keesokan harinya diamati ada tidaknya 

koloni mikroba yang tumbuh. Konsentrasi terendah obat pada biakan padat yang 

ditunjukkan dengan tidak adanya pertumbuhan koloni mikroba adalah KBM dari 

obat terhadap bakteri uji (Dzen, 2003). Untuk menentukan KHM obat, dapat juga 

dengan cara menggunakan medium agar padat yang disebut dengan metode E test 

(Dzen, 2003).

2.8.2 Metode Difusi Cakram

Prinsip dari metode difusi cakram yaitu obat dijenuhkan kedalam kertas 

saring (cakram kertas). Cakram kertas yang mengandung obat tertentu ditanam 

pada media pembenihan agar padat yang telah dicampur dengan mikroba yang 

diuji, kemudian diinkubasikan 37°C selama 18-24 jam. Selanjutnya diamati 

adanya area (zona) jernih disekitar cakram kertas yang menunjukkan tidak adanya 

pertumbuhan mikroba (Dzen, 2003).

Untuk mengevaluasi hasil uji kepekaan tersebut (apakah isolat mikroba 

sensitif atau resisten terhadap obat), dapat dilakukan dua cara seperti berikut ini: 

a. Cara Kirby Bauer, yaitu dengan cara membandingkan diameter dari area 

jernih (zona hambatan) disekitar cakram dengan tabel standar yang dibuat 

oleh NCCLS (National Committe for Clinical Laboratory Standard). 

Dengan tabel NCCLS ini dapat diketahui kriteria sensitif, sensitif 

intermediet dan resisten. 

b. Cara Joan-Stokes, yaitu dengan cara membandingkan radius zona hambatan 

yang terjadi antara bakteri kontrol yang sudah diketahui kepekaannya 

terhadap obat tersebut dengan isolat bakteri yang diuji. Pada cara Joan-

Stokes, prosedur uji kepekaan untuk bakteri kontrol dan bakteri uji 

dilakukan bersama-sama dalam satu piring agar (Dzen, 2003).
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2.8.3 Bioautografi

Metode bioautografi merupakan metode sederhana yang digunakan untuk 

menunjukkan adanya aktivitas antibakteri atau antikapang. Metode ini 

menggabungkan penggunaan teknik kromatografi lapis tipis dengan respon dari 

mikroorganisme yang diuji berdasarkan aktivitas biologi dari suatu analit yang 

dapat berupa antibakteri, antikapang, dan antiprotozoa. Bioautografi dapat 

digunakan untuk mencari antibakteri atau antikapang baru, kontrol kualitas anti 

mikroba, dan mendeteksi golongan senyawa (Choma, 2010).

Penelitian ini menggunakan metode bioautografi dikarenakan metode 

bioautografi memiliki beberapa keuntungan diantaranya dibandingkan dengan 

metode lain seperti difusi agar dan pengenceran bioautografi dapat digunakan 

untuk mengetahui aktivitas biologi secara langsung dari senyawa komplek, 

terutama yang terkait dengan kemampuan suatu senyawa untuk menghambat 

pertumbuhan mikroba, selain untuk pemisahan dan identifikasi. Kelebihan 

lainnya, metode bioautografi tersebut cepat, mudah untuk dilakukan, murah, 

hanya membutuhkan peralatan sederhana dan interpretasi hasilnya relatif mudah 

dan akurat (Kavanagh, 1972 dalam Kusumaningtyas dkk, 2008).

Bioautografi  dilakukan dengan meletakkan plat KLT hasil eluasi senyawa 

yang akan diuji di atas media padat yang sudah diinokulasi dengan mikroba uji. 

Adanya senyawa antimikroba ditandai dengan adanya zona bening yang tidak 

ditumbuhi mikroba (Kusumaningtyas, dkk., 2008).

Dalam metode bioautografi, akan terjadi proses perpindahan senyawa aktif 

ke dalam medium agar yang dapat menghasilkan zona hambatan yang lebih besar 

dengan berkurangnya sensitifitas dan kemampuan membedakan antara senyawa 

aktif dengan nilai Rf yang sama. Dengan metode KLT bioautografi kontak, 

ketersebaran mikroba dapat dijamin serta zona hambatan dapat langsung diamati 

pada medium agar (Khaerati dan Ihwan, 2011).

Bioautografi dapat dipertimbangkan paling efisien untuk mendeteksi 

komponen antimikroba sebab dapat melokalisir aktivitas meskipun dalam 

senyawa kompleks dan dapat langsung diisolasi dari komponen aktif. Selain itu, 

metode sederhana yang telah dikembangkan ini, dapat mencegah adanya 

perluasan bakteri dari peralatan yang digunakan serta masalah-masalah yang 
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berhubungan dengan perbedaan difusi senyawa-senyawa dari kromatogram ke 

media agar (Djide, 2005).

1. Bioautografi Kontak

Dalam bioautografi kontak, agen antibakteri berdifusi dari plat KLT yang 

dikembangkan ke plate agar yang diinokulasi. Kromatogram ditempatkan 

menghadap ke bawah ke lapisan agar-agar yang diinokulasi untuk jangka waktu 

tertentu untuk mengaktifkan difusi. Kemudian kromatogram dikeluarkan dan 

lapisan agar diinokulasi. Zona inhibisi pada permukaan agar (ditandai dengan area 

yang jernih), sesuai dengan tempat di plat kromatografi, adalah indikasi dari zat 

antibakteri. Waktu inkubasi untuk pertumbuhan berkisar antara 16 jam dan 24 jam 

tetapi dapat dikurangi menjadi 5-6 jam dengan menyemprotkan dengan 2,6-

Dichlorophenol- indophenol atau 2,3,5-tetrazoliumchloride (Dewanjee et al., 

2014).   

Wildan, dkk., (2015) melakukan penelitian uji antibakteri terhadap ekstrak 

etanol Colocasia esculenta pada bakteri Staphylococcus aureus dengan 

menggunakan metode bioautografi kontak dimana diperoleh adanya zona bening 

pada kromatogram KLT yang diduga bercak yang dihasilkan adalah senyawa 

flavonoid.

Penelitian Ulfa, dkk., (2005) menunjukkan bahwa uji bioautografi 

menghasilkan zona bening pada daerah totolan yang saat diidentifikasi 

menggunakan FeCl3 menghasilkan warna hitam yang diduga senyawa golongan 

polifenol.

Pada penelitian dengan metode bioautografi lainnya, seperti Ekstrak 

Kloroform Daun Mimba (Azadirachta indica A.) terhadap bakteri Staphylococcus 

aureus diperoleh hasil berupa zona bening pada kromatogram KLT dan diduga 

bercak yang dihasilkan merupakan senyawa terpenoid dengan hasil positif 

terhadap penampak noda Anisaldehida-asam sulfat (Apristiani dkk., 2005).

Pada penelitian Salni et al.,(2011) hasil uji isolasi senyawa antibakteri dari 

daun Pithecolobium lobatum dengan metode bioautografi diperoleh hasil adanya 

aktivitas antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus dari golongan 

senyawa terpenoid.
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2. Bioautografi Langsung

Dalam bioautografi langsung, plat KLT yang dikembangkan disemprot atau 

dimasukkan ke dalam suspensi bakteri atau fungi. Suspensi untuk tes bakteri atau 

fungi digunakan untuk tujuan penyemprotan atau perendaman. Digunakan 

absorbansi inokulasi dari 0,84 pada 560 nm untuk bakteri Staphylococcus aureus 

dan suspensi 106 CFU/ml dapat digunakan untuk bakteri dan fungi. Bioautogram 

diinkubasi pada suhu 25°C selama 48 jam dalam keadaan lembab. Untuk 

visualisasi pertumbuhan mikroba, digunakan garam tetrazolium. Garam ini diubah 

oleh aktivitas enzim dehidrogenase dari mikroorganisme yang hidup menjadi 

senyawa formasan yang berwarna. Garam ini disemprot pada bioautogram dan 

kembali diinkubasi pada suhu 25°C selama 24 jam atau pada 57°C selama 3-4 

jam. Zona yang bersih tidak berwarna terhadap latar belakang yang berwarna pada 

plat TLC mengindikasikan aktivitas antibakteri dari sampel (Dewanjee et al., 

2014).

3. Bioautografi Imersi atau Agar Overlay

Agar overlay merupakan kombinasi dari bioautografi kontak dan 

bioautografi langsung. Pada metode ini, kromatogram ditutupi oleh medium agar 

yang cair. Setelah mengeras, dilakukan inkubasi dan pewarnaan (biasanya dengan 

tetrazolium kering), kemudian berkas inhibisi dapat divisualisasikan 

menggunakan sinar UV. Untuk mikroorganisme yang tidak berwarna, zona 

hambatan pertumbuhan mikroba divisualisasikan dengan bantuan aktivitas 

dehidrogenasi reagen deteksi (garam tetrazolium). Metabolisme mikroorganisme 

aktif akan mengubah garam tetrazolium (MTT) menjadi senyawa formasan 

berwarna yang sesuai (Dewanjee et al., 2014). Pengujian agar overlay telah 

digunakan untuk jamur seperti Candida albicans dan juga dapat diaplikasikan 

untuk bakteri seperti B. subtilis, E. coli, P. Aeruginosa, dan S. aureus (Dewanjee 

et al., 2014).

Beberapa prosedur yang dikemukakan di atas masing-masing memiliki kelebihan 

dan kekurangan. Menurut Horman dan Fuchs, bioautografi kontak merupakan tipe 

yang paling sering digunakan. Masalah perbedaan difusi dari senyawa-senyawa 

dari kromatogram ke plat agar dipermudah denga deteksi bioautografi secara 

langsung, tetapi metode ini membutuhkan peralatan mikrobiologi yang cukup 
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rumit. Sedangkan Land dan Lyon, menyatakan bioautografi ssecara langsung, 

untuk aktivitas antibakteri sangat sensitif dan melokalisir senyawa-senyawa yang 

aktif, tetapi mempunyai kekurangan karena keterbatasan mikroorganisme yang 

dapat tumbuh secara langsung di atas lapisan kromatografi. Ketersebaran bakteri 

pada lempeng dan memungkinkan terjadi kontaminasi. Sedang metode 

bioautografi pencelupan merupakan metode yang paling tepat sebab tidak 

dipengaruhi oleh kemungkinan adanya kontaminasi.


