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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tanaman Jeruk Mandarin (Citrus reticulata) 

2.1.1 Klasifikasi 

Klasifikasi tanaman jeruk keprok dapat dijabarkan sebagai berikut (Backer 

dan Bakhuizen, 1965) :  

Kingdom : Plantae  

Divisio  : Magnoliophyta  

Kelas  : Magnoliopsida  

Subkelas    : Rosidae  

Ordo   : Sapindales  

Famili    : Rutaceae  

Genus    : Citrus  

Spesies    : Citrus reticulata  

 

                 Gambar 2.1 Buah Citrus reticulata (Hembing, 2007) 

2.1.2 Morfologi  

Tumbuhan ini merupakan jenis pohon dengan tinggi 2-8 meter. Tangkai daun 

bersayap sangat sempit sampai boleh dikatakan tidak bersayap, panjang 0,5-1,5 cm. 

Helaian daun berbentuk bulat telur memanjang, elliptis atau berbentuk lanset 

dengan ujung tumpul, melekuk ke dalam sedikit, tepinya bergerigi beringgit sangat 

lemah dengan panjang 3,5-8 cm. Bunganya mempunyai diameter 1,5-2,5 cm, 

berkelamin dua daun mahkotanya putih. Buahnya berbentuk bola tertekan dengan 

panjang 5-8 cm, tebal kulitnya 0,2-0,3 cm dan daging buahnya berwarna oranye. 

Rantingnya tidak berduri dan tangkai daunnya selebar 1-1,5 mm (Van Steenis,
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1975). Bentuk dari buah jeruk biasanya bulat sampai bulat gepeng serta ukuran 

yang bermacam – macam tergantung jenisnya. Pada buah jeruk memiliki beberapa 

bagian yang terdiri dari kulit luar (albedo), kulit dalam (flavedo), serta segmen 

(endocarp) yang berfungsi membungkus gelembung – gelembung kecil berisi 

cairan berwarna orange serta memiliki rasa manis sampai agak asam segar. 

Biasanya dalam satu buah jeruk memiliki segmen sekitar 8 – 15 tergantung varietas 

(Cahyono, 2005). 

2.1.3 Khasiat dan kegunaan 

Menurut (Wirakusumah, 2002) manfaat dari Citrus reticulata antara lain 

untuk pertahanan tubuh, antikanker, memerangi infeksi virus, dan menurunkan 

kadar kolesterol. Pada Citrus mengandung Vitamin C dan flavonoid yang berperan 

sebagai antioksidan untuk meningkatkan kesehatan tubuh dan mencegah proses 

penuaan. Selain mengandung vitamin C dan flavonoid, Citrus juga mengandung 

cukup banyak pektin, kalsium, dan asam folat. Adapun kandungan pektinnya 

berfungsi untuk menurunkan kolesterol. Mengkonsumsi buahnya atau jus jeruknya 

dapat melindungi tubuh terhadap serangan kanker, membantu sistem pertahanan, 

membantu memerangi infeksi virus.  

2.1.4 Kandungan  

Citrus reticulata merupakan tanaman yang kaya akan kandungan flavonoid 

seperti flavanones, flavones, dan flavonols (Gattuso, dkk. 2007). Selain glikosida 

flavonoid utama (yaitu hesperidin dan naringin) pada kulit jeruk, polimetoksilasi 

dan banyak hidroksikinamat juga ditemukan dan merupakan unsur utama fenolik. 

Khususnya pada bagian kulit Citrus reticulata telah ditemukan mengandung asam 

askorbat, flavonoid, minyak atsiri, lemak, protein, magnesium, karotenoid, serat 

makanan, dan polifenol (Rincon A, dkk. 2005). Pada penelitian sebelumnya didapat 

bahwa Citrus reticulata mengandung flavonoid atau lebih khususnya flavanol yang 

terdapat pada kulit buahnya merupakan aglikon rutin glikosida. Flavonoid 

merupakan senyawa yang dikenal karena kemampuanya untuk meningkatkan efek 

asam askorbat dimana flavonoid melindungi sistem vascular dengan memperkuat 

merawat dan memperbaiki kapiler. Flavonoid memiliki kemampuan inheren yang 

kuat untuk memodifikasi reaksi tubuh terhadap allergen antimikroba, fungsi biologi 

dari flavonoid juga termasuk tindakan melawan alergi (Okwu, 2008). Kulit buah 
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jeruk keprok diketahui mengandung beberapa senyawa minyak atsiri dari golongan 

monoterpen. Minyak atsiri dapat digunakan untuk antibakteri. 

Table II.1 Kandungan Kimia Citrus reticulata 

NO Senyawa Means (Rata – rata kandungan) 

1. Alkaloid 0,38 

2. Flavonoid 0,26 

3. Tanin 0,02 

4. Polifenol 0,03 

5. Saponin 0,03 

 

2.2  Tinjauan Pustaka Propionibacterium acnes 

2.2.1 Klasifikasi Propionibacterium acnes  

Domain  : Protophyta 

Kelas : Schizomycetes 

Bangsa : Eubacteriales 

Family : Propionibacteriaceae 

Genus  : Propionibacterium 

 

     Gambar 2.1 Bakteri Propionibacterium acne (Hardy, 1986) 

2.2.2 Morfologi 

Propionibacterium acnes memiliki batang yang tidak beraturan (Pleomorfik), 

bercabang dan tidak bercabang, bentuk kokcoid, atau bifid, tetapi tidak berfilamen. 
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Sel sering "berbentuk klub" dengan satu ujung bulat dan yang lain meruncing. Sel-

sel terjadi secara tunggal, berpasangan atau rantai pendek, dalam konfigurasi "V" 

atau "Y", atau dalam rumpun dengan pengaturan "karakter Cina". (Hardy, 1996) 

Propionibacterium acnes termasuk dalam kelompok orynebacteria. Bakteri 

ini termasuk flora normal kulit yang berperan pada patogenesis jerawat. Umumnya 

bakteri ini tumbuh relatif lambat dan merupakan jenis bakteri yang toleran terhadap 

oksigen atau udara (Pelezar, 1988). 

Sedangkan menurut (Irianto, 2008) Propionibacterium acnes adalah 

termasuk gram-positif berbentuk batang, tidak berspora, tangkai anaerob ditemukan 

dalam spesimen-spesimen klinis. Propionibacterium acne pada umumnya tumbuh 

sebagai anaerob obligat.  

Media Mueller Hinton Broth digunakan untuk pengujian kerentanan 

antimikroba semua spesies bakteri anaerob maupun aerob. Media ini terdiri dari 

beef dehydrate infusion 300 g/l, casein hydrolysate 17,5 g/l, strarch 1,5 dan agar 

15 g/l, dimana kedua bahan tersebut menyediakan senyawa nitrogrn, karbon, sulfur 

dan nutrisi penting lainya. Sedangkan strarch berfungsi untuk koloid pelindung 

terhadap zat beracun yang ada dalam media. Strarch tersebut menghasilkan 

dekstrosa yang berguna untuk sumber energi pada bakteri. Bahan tersebut dipilih 

karena kandungan timin dan thymidine yang rendah. Untuk melihat hasilnya maka 

harus diinkubasi pada suhu 35oC – 37oC dengan waktu 18 – 24 jam (Mueller, dkk. 

1941).  

2.2.3 Habitat 

Propionibacterium acnes merupakan bakteri kulit yang tumbuh dengan baik 

di lingkungan anaerobik (oksigen rendah). Spesies ini biasanya mengisi pori-pori 

kulit dan folikel rambut dan memakan materi sebaceous. Materi sebaceous 

merupakan substansi lemak yang diproduksi pada kelenjar untuk menjaga agar kulit 

tetap kedap air. Propionibacterium acnes merupakan jenis bakteri kulit jinak yang 

dapat membantu kulit dengan menghentikan bakteri berbahaya masuk ke pori-pori. 

Namun bila jumlahnya terlalu berlebihan biasanya bakteri ini bisa menyebabkan 

bintik merah yang disebut dengan jerawat. Biasanya produksi Propionibacterium 

acnes meningkat selama pubertas (Micropia, 2018). 
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2.2.5 Terapi 

Propionibacterium acnes merupakan salah satu jenis bakteri anaerobik Gram-

positif yang sebagian besar berada di folikel pilosebaceous pada kulit. 

Propionibacterium acnes yaitu anggota flora kulit normal, namun bakteri ini 

berperan penting dalam perkembangan jerawat yaitu ketika inflamasi tumbuh dan 

berkoloni di unit pilosebaceous. Analisis genomik Propionibacterium acnes telah 

menunjukkan bermacam - macam patogenitas. Penelitian lebih lanjut pada seluruh 

genom Propionibacterium acnes telah mengungkapkan banyak gen yang mengatur 

produk yang terlibat dalam mendegradasi molekul inang dan memicu peradangan 

(Bruggemann, dkk. 2004). Juga telah diterima secara luas bahwa peradangan 

jerawat diinduksi oleh reaksi imun terhadap Propionibacterium acnes. 

Propionibacterium acnes melepaskan faktor kemo aktif yang menarik sel-sel 

sistem kekebalan tubuh seperti neutrofil, monosit, dan limfosit (Bruggemann, dkk. 

2010). 

Terapi antibiotik yang ditujukan untuk Propionibacterium acnes telah 

menjadi andalan perawatan selama lebih dari 40 tahun. Jenis antibiotik yang sudah 

lama diguanakan yaitu tetrasiklin sistemik dan eritromisin. Namun meskipun 

pengunaanya sudah bertahun-tahun secara luas, perubahan sensitivitas 

Propionibacterium acnes terhadap antibiotik tidak terlihat sampai awal 1980-an. 

Perubahan klinis pertama yang relevan dalam sensitivitas antibiotik 

Propionibacterium acnes ditemukan di Amerika Serikat segera setelah pengenalan 

formulasi topikal eritromisin dan klindamisin. Pada akhir 1980-an, 

Propionibacterium acnes strain dengan tingkat MIC yang sangat tinggi untuk 

eritromisin dan peningkatan MIC untuk tetrasiklin semakin banyak ditemukan di 

Inggris dan Amerika Serikat (Eady, 2003). 

2.2.6 Daya Kerja Antibakteri Clindamycin 

Pengobatan sistemik ditujukan terutama untuk menekan aktifitas jasad renik 

disamping dapat juga mengurangi reaksi radang, menekan produksi sebum, dan 

mempengaruhi keseimbangan hormonal. 

Clindamycin adalah senyawa semi sintetis dari derivat antibiotik lincomycin. 

Clindamycin memiliki efek lipofilik yang lebih besar karena unsur chlorine yang 

dimilikinya. Hal ini membuat penetrasi clindamycin ke dalam sel bakteri lebih baik 
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daripada lincomycin. Clindamycin sangat efektif terhadap bakteri anaerob gram 

positif salah satunya pada Propionibacterium acnes. Mekanisme efek antimikroba 

clindamycin adalah mengikat 50 S subunit ribosome bakteri  dan menghambat 

sintesa protein. Secara spesifik antiinflamasi yang dimiliki clindamycin yaitu untuk 

menghambat pertumbuhan, sintesa protein, produksi lipase, produksi folikular 

asam lemak bebas, dan molekul kemotaksis leukosit pada Propionibacterium 

acnes. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) untuk Propionibacterium acnes 

adalah 0,02 ug/ml (Rima, 2013). 

2.3 Tinjauan Tentang Ekstrak 

Ekstrak merupakan sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstrasi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai. Kemudian semua  atau sebagian besar dari pelarut diuapkan dan massa 

atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang 

telah ditetapkan (Depkes RI, 1995). 

2.4 Tinjauan Tentang Metode Ekstraksi 

2.4.1 Definisi Ekstraksi 

Menurut Departemen Kesehatan RI (2006), ekstraksi adalah proses 

penarikan kandungan kimia yang dapat larut dari suatu simplisia, sehingga terpisah 

dari bahan yang tidak dapat larut. Prinsip dasar ekstraksi adalah melarutkan 

senyawa polar dalam pelarut  polar dan senyawa non-polar dalam pelarut non-polar. 

Serbuk simplisia diekstraksi berturut-turut dengan pelarut yang berbeda 

polaritasnya (Harbone,1996).  

2.4.2 Tujuan Ekstrasi 

Tujuan ekstraksi adalah untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada 

bahan alam. Ekstraksi ini didasarkan pada prinsip perpindahan massa komponen 

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

kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut (Ditjen POM, 1986). 

2.4.3 Jenis Metode Ekstraksi 

2.4.3.1 Maserasi 

Maserasi merupakan metode sederhana yang paling banyak digunakan. 

Cara ini sesuai, baik untuk skala kecil maupun skala industri (Agoes,2007). 
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Maserasi dilakukan dengan cara memasukkan 10 bagian simplisia dengan 

derajat yang cocok ke dalam wadah kemudian diberi penyari 75 bagian, ditutup dan 

dibiarkan selama 5 hari, dan lindungi dari paparan cahaya sambil diaduk sesekali 

setiap hari lalu diperas kemudian ampasnya dimaserasi kembali dengan cairan 

penyari. Penyarian dikatakan selesai setelah pelarut tidak berwarna lagi, lalu 

dipindahkan ke dalam bejana tertutup, dibiarkan pada tempat yang tidak bercahaya, 

lalu setelah dua hari endapan dipisahkan (Ditjen POM, 1986). 

Maserasi kinetika merupakan metode ekstraksi yang dimana sampel harus 

direndam terlebih dahulu menggunakan pelarut dengan kurun waktu tertentu dan 

disertai pengadukan yang memiliki kecepatan konstan  pada suhu ruang  (Fauzana, 

2010). Maserasi kinetik merupakan cara maserasi dengan menggunakan mesin 

pengaduk  yang berputar terus-menerus  (kontinu).  Waktu proses maserasi dapat 

dipersingkat 6-24 jam (Ditjen POM, 2000). 

Maserasi sonikasi biasanya menggunakan getaran ultrasonik (> 20.000 Hz) 

yang bisa menimbulkan efek. Pada proses ekstraksi ini menggunakan prinsip yaitu 

dengan meningkatkan permiabilitas dinding sel, yang dapat menimbulkan 

gelembung spontan (cavitation) serta menimbulkan fraksi interfase. Hasil ekstraksi 

dapat dipengaruhi pada frekuensi getaran, kapasitas alat dan lama proses 

ultrasonikasi (Depkes RI, 2000). 

2.4.3.2 Perkolasi 

Menurut (Depkes RI, 2000) Perkolasi adalah ekstraksi dimana biasanya 

pelarut yang  digunakan harus selalu baru dan biasanya dilakukan pada temperatur 

ruangan. Proses ekstraksi dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu pertama tahap 

pengembangan bahan, kemudian tahap maserasi antara, setelah itu dilakukan 

tahapan perkolasi sebenarnya (penetesan/penampungan ekstark), tahapan tersebut 

dilakukan terus menerus sampai akhirnya diperoleh ekstrak (perkolat) yang 

jumlahnya mencapai 1-5 kali bahan.  

Sedangkan menurut (Dirjen POM, 1986) metode ekstrasi perkolasi 

umumnya dilakukan dengan cara membasahi sekitar 10 bagian simplisia dengan 

menggunakan derajat halus yang cocok, biasanya proses pembasahan 

menggunakan 2,5 bagian sampai 5 bagian cairan penyari yang dimasukkan dalam 

bejana tertutup lalu ditunggu sekurang-kurangnya 3 jam. Kemudian hasil ekstraksi 
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dipindahkan sedikit demi sedikit ke dalam perkolator, kemudian hasil ekstraksi 

tersebut ditambah cairan penyari. Setelah itu perkolator ditutup dan dibiarkan 

selama 24 jam, jangan lupa untuk membuka kran dengan kecepatan 1 ml permenit 

supaya simplisia tetap terendam. Selanjutnya filtrat dipindahkan ke dalam bejana, 

ditutup dan dibiarkan selama 2 hari pada tempat yang terlindung dari cahaya (Dirjen 

POM, 1986). 

2.4.3.3 Soxhlet 

  Soxhlet adalah metode ekstraksi biasanya menggunakan pelarut yang selalu 

baru dan kebanyakan dilakukan dengan alat khusus sehingga dapat terjadi ekstraksi 

kontinu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan (Depkes RI, 2000). 

  Ekstraksi denga metode Soxhlet biasanya dilakukan dengan cara yang 

berkesinambungan. Maksutnya adalah dengan cara cairan penyari dipanaskan 

sampai mendidih lalu selanjutnya uap penyarinya akan naik melalui pipa samping, 

setelah itu didinginkan lagi dengan pendingin tegak. Lalu cairan penyarinya akan 

turun untuk menyari zat aktif dalam simplisia tersebut, selanjutnya seluruh cairan 

akan turun ke dalam labu alas bulat dan akhirnya terjadilah proses sirkulasi. 

Tahapan diatas dilakukan terus menerus sampai akhirnya zat aktif yang terdapat 

dalam simplisia tersari seluruhnya. Ciri – ciri simplisia yang sudah tersari 

seluruhnya yaitu dapat dilihat dari jernihnya cairan yang lewat pada tabung sifon. 

Sama seperti metode ekstraksi lainya, metode ekstraksi ini juga memiliki kelebihan 

dan kekurangan.  Kelebihan dari metode ekstaksi ini yaitu karena proses ekstraksi 

yang bersifat kontinyu, sehingga sampel terekstraksi oleh pelarut murni hasil 

kondensasi dan akhirnya tidak membutuhkan banyak pelarut dan tidak memakan 

banyak waktu. Sedangkan kerugianya dari metode ekstraksi ini adalah senyawa 

yang bersifat termolabil dapat terdegredasi karena ekstrak yang diproleh terus-

menerus berada pada titik didih (Dirjen POM., 1986). 

2.4.3.4 Reflux dan destilasi uap 

  Refluks merupakan metode ekstraksi yang menggunakan pelarut pada 

temperatur titik didihnya, dengan kurun waktu tertentu dan dengan jumlah pelarut 

terbatas yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Biasanya metode 

ekstraksi ini dilakukan proses berulang yaitu pada residu pertama sampai 3 hingga 

5 kali. Sehingga didapat proses ekstraksi sempurna. Metode ini dilakukan dengan 
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cara memasukan sampel bersama pelarut ke dalam labu yang dihubungkan dengan 

kondensor. Kemudia pelarut  dipanaskan hingga mecapai titik didih. Setelah itu uap 

terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Metode ekstraksi destilasi uap juga 

memiliki proses yang sama dan biasanya metode tersebut digunakan untuk 

mengekstraksi minyak esensial (campuran berbagai senyawa menguap). Selama 

proses pemanasan uap terkondensasi dan destilat (terpisah sebagai dua bagian yang 

tidak saling bercampur) tersebut ditampung dalam wadah yang sudah terhubung 

dengan sebuah kondensor. Metode ini memiliki kerugian senyawa yang bersifat 

termolabil yang dapat terdegradasi (Depkes RI, 2000). 

2.5 Fraksinasi 

Fraksinasi memiliki definisi yaitu pemisahan antara zat cair dengan zat cair 

berdasarkan tingkat  kepolarannya. Ekstrak dipisahkan dengan menggunakan 

peningkatan polaritas seperti petroleum eter, n-heksana, kloroform, etil asetat, dan 

etanol. Pemilihan pelarut pada ekstraksi tergantung  pada sifat analitnya dimana 

pelarut dan analit harus memiliki sifat  yang sama, contohnya analit yang sifat 

lipofilitasnya tinggi akan terekstraksi pada pelarut yang relatif nonpolar seperti n-

heksana sedangkan analit yang semipolar terlarut pada pelarut yang semipolar 

(Venn, 2008). 

Fraksinasi ini biasanya dilakukan dengan menggunakan metode corong 

pisah atau kromatografi kolom. Kromatografi kolom adalah salah satu metode 

pemurnian senyawa dengan menggunakan kolom (Trifany, 2012). Menurut 

(Haznawati, 2012) ada salah satu peralatan laboratorium yang biasanya digunakan 

untuk memisahkan komponen - komponen dalam campuran antara dua fase pelarut 

yang memiliki massa jenis berbeda yang tidak tercampur yaitu corong pisah.  

2.6 Tinjauan Tentang Pelarut 

Pelarut merupakan zat yang digunakan untuk melarutkan zat lain atau suatu 

obat dalam sediaan larutan  (Ansel, 2005). Menurut (Amiarasi, dkk. 2006) terdapat 

2 syarat agar pelarut yang dapat digunakan didalam proses ekstraksi, yaitu pelarut 

yang digunaakan harus berupa  pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi, 

dan kemudian pelarut tersebut harus dapat terpisah dengan cepat setelah 

dilakukannya pengocokan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

pemilihan pelarut yaitu toksisitas, ketersediaan, harga, sifat tidak mudah terbakar, 
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rendahnya suhu kritis, dan tekanan kritis, hal tersebut dilakukan untuk 

meminimalkan biaya operasi serta reaktivitas. 

Berdasarkan konstanta dielektriknya, pelarut organik dapat dibedakan 

menjadi pelarut polar, semi polar, dan non poalar. Semakin tinggi konstanta 

dielektriknya maka pelarut semakin bersifat polar (Sudarmadji, dkk. 1989). 

Table II.2 Konstanta dielektrik pelarut organik 

Pelarut Konstanta dielektrikum 

n-Heksana 1,89 

Petroleum eter 1,90 

n-dekan 1,99 

Etil-asetat 6,08 

Etanol 24,30 

Metanol 33,60 

Air 80,40 

 

2.6.1 Etanol 

Etanol merupakan jenis senyawa organik yang tersusun dari unsur-unsur C, 

H, dan O. Etanol dalam ilmu kimia disebut juga etil alkohol dengan rumus kimia 

C2H5OH. Dilihat dari struktur kimianya alkohol sama dengan struktur kimianya air 

namun yang membedakanya adalah penggantian salah satu  hidrogenya dengan oleh 

gugus alkil (Siregar, 1988). Menurut (Keenan, 1986) dibandingkan dengan metanol 

titik didih yang dimiliki oleh etanol lebih tinggi namun sayangnya etanol memiliki 

titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan alkohol-alkohol lainnya. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan adanya ikatan hidrogen di dalam molekul alkohol, 

sehingga alkohol dengan bobot molekul rendah sangat larut dalam air. Namun 

dengan adanya gaya Van Der Waals antar molekul-molekul hidrogen dalam alkohol 

sehingga menjadikan alkohol lebih efektif menarik molekul satu sama lain sehingga 

mengalahkan efek pembentukan ikatan hidrogen. 

Etanol merupakan jenis pelarut yang polar dimana gugus OH dalam etanol 

dapat membantu melarutkan molekul polar dan ion-ion dan gugus alkilnya 
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CH3CH2- dapat mengikat bahan non-polar. Dengan demikian etanol dapat 

melarutkan baik non maupun polar (Aziz, dkk. 2009). 

2.7 Uji Kepekaan Terhadap Antimikroba Secara in-vitro 

Uji kepekaan terhadap antimikroba pada jenis obat – obatan secara in vitro 

memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui obat antimikroba yang masih efektiv 

digunakan untuk mengatasi infeksi suatu mikroba. Pada dasarnya uji kepekaan 

terhadap antimikroba bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu dengan metode dilusi, 

metode difusi cakram dan metode bioautografi (Soleha, 2015). 

2.7.1 Metode Difusi Cakram 

Pada metode difusi cakram memiliki prinsip yaitu dengan cara penjenuhan 

obat di dalam kertas saring (cakram kertas). Setelah itu cakram kertas tersebut yang 

sudah mengandung obat tertentu ditanam pada media pembenihan agar padat yang 

telah dicampur dengan mikroba yang akan di uji. Media agar padat tersebut  di 

inkubasikan dengan suhu 37oC selama 18-24 jam. Setelah 18-24 jam selanjutnya 

media agar tersebut diamati dan dilihat adanya area (zona) dimana bila disekitar 

cakram kertas berwarna jernih hal itu menunjukkan tidak adanya pertumbuhan 

mikroba (Dzen, dkk. 2003). 

Menurut (Jawetz, dkk. 2012) yang diamati pada metode difusi cakram 

adalah diameter daerah hambatan pertumbuhan mikroba. Hal ini dikarena difusi 

obat merupakan titik awal pemberian ke daerah difusi, dimana pemberian tersebut 

sebanding dengan kadar obat yang diberikan. Metode difusi cakram dilakukan 

dengan cara menanam mikroba pada media agar padat tertentu kemudian diletakkan 

kertas samir atau disk yang mengandung obat atau dapat juga dibuat sumuran 

kemudian di isi obat dan dilihat hasilnya. 

2.7.2 Metode Dilusi 

Pada metode dilusi biasanya digunakan untuk menentukan konsentrasi 

minimal obat. Dimana obat tersebut digunakan untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri yang akan di uji. Selain untuk menghambat pertumbuhan bakteri (KHM) 

metode ini juga bisa digunakan untuk menentukan kadar bunuh minimal (KBM). 

Pengujian metode dilusi dilakukan dengan menggunakan agar padat atau medium 

cair. Sedangkan metode makrodilusi di lakukan di dalam tabung dimana metode 

tersebut berguna untuk menentukan KHM dan KBM (Yahunar uun, 2016). 
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2.7.3 Metode Bioautografi 

Metode bioautografi merupakan metode yang digunakan untuk mendeteksi 

suatu senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi sebelumnya dengan 

menggunakan cara melokalisir aktivitas antimikroba pada suatu kromatogram. 

Kromatografi lapis tipis (KLT) yang sering digunakan pada metode ini. Perbedaan 

prosedur pada metode ini yaitu pada teknik difusi agar, dimana senyawa 

antimikroba yang akan digunakan dipindahkan terlebih dahulu dari lapisan KLT ke 

medium agar yang telah diinokulasikan dengan merata bakteri uji yang peka. 

Setelah dilakukan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu maka dapat dilihat 

hasilnya pada 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 

(Betina, 1972). 

2.7.3.1 Bioautografi Langsung 

Bioautografi langsung biasanya mikroorganismenya tumbuh secara 

langsung pada lempeng Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Bioautografi langsung 

memiliki prinsip kerja yaitu dengan menyemprotkan plat KLT dengan suspensi 

mikroorganisme ataupun dengan menyentuh plat KLT pada permukaan media agar 

yang telah ditanam mikroorganisme (Pratiwi, 2008). 

2.7.3.2 Bioautografi Overlay 

Pada bioautografi overlay media yang sudah tercampur dengan 

mikroorganisme pada media agar lalu dituangkan ke plat KLT. Setelah itu media 

tersebut ditunggu hingga padat terakhir di inkubasi. Kemudian langkah selanjutnya 

untuk melihat area hambatan pada media harus dilakukan dengan cara 

penyemprotan menggunakan tetrazolium klorida. Hasil yang akan didapat yaitu 

bilsa senyawa tersebut aktif sebagai antimikroba maka akan tampak area yang 

berwarna jernih dengan latar area belakang berwarna ungu (Pratiwi, 2008). 

3.7.3.3 Bioautografi Kontak 

Pada bioautografi kontak, antimikroba berdifusi dari plat TLC maju atau 

kertas ke plat agar yang diinokulasi. Lalu kromatogram ditempatkan menghadap ke 

bawah pada lapisan agar yang diinokulasi. Hal tersebut dilakukan sampai waktu 

tertentu supaya lapisan tersebut dapat berdifusi. Setelah itu kromtogram terhapus 



17 

 

 

 

dan lapisan agar diinkubasi. Waktu inkubasi untuk pertumbuhan biasanya berkisar 

antara 16-24 jam namun waktu tersebut dapat dipersingkat menjadi 5-6 jam dengan 

cara dilakukanya penyemprotan dengan menggunakan 2,6-Dichlorophenol-

indophenol atau 2,3,5-tetrazoliumchloride. Metode ini biasanya digunakan pada 

penelitian antibiotik menggunakan mikroorganisme (Dewanjee, dkk. 2015). 

2.8 Tinjauan DMSO 

Dalam uji dilusi pelarut yang digunakan harus larut dengan air. Karena air 

sering tidak melarutkan komponen yang besifat polar atau komponen yang bersifat 

non-polar dari ekstrak kering. Maka alternatif yang digunakan adalah dengan 

menggunakan pelarut seperti metanol, etanol atau DMSO. Pemilihan pelarut yang 

tepat merupakan salah satu faktor paling signifikan yang dapat mempengaruhi 

pengukuran MIC secara in vitro. Etanol dan DMSO lebih disukai karena 

mengandung air. Sedangkan pengertian DMSO itu sendiri adalah merupakan zat 

yang sangat polar dan stabil dengan sifat melarutkan yang luar biasa. Namun 

sayangnya telah dilaporkan bahwa DMSO, etanol dan pelarut lainnya yang 

digunakan dalam berbagai bioassays memiliki efek antimikroba. Dengan demikian, 

sangat penting untuk memastikan bahwa konsentrasi akhir pelarut organik tidak 

akan mengganggu bioassay (penentuan MIC). Perlu dicatat juga bahwa setiap 

organisme dapat menggunakan berbagai kerentanan terhadap pelarut ini. 

Dimetil sulfoksida (DMSO) dan etanol sering digunakan sebagai pelarut 

untuk senyawa antibakteri alami maupun sintetis, untuk menentukan MIC 

(Minimum Inhibitory Concentration). DMSO dinilai lebih baik selanjutnya ada 

metanol dan etanol, dalam hal kompatibilitasnya dengan determinasi MIC 

(Minimum Inhibitory Concentration). Namun DMSO kurang beracun pada 1-3% 

dibanding metanol, dengan cara lain pada kisaran konsentrasi 4-6%. Rata-rata, pada 

tingkat 5%, DMSO dan etanol memberikan toksisitas hampir sama. Meskipun 

DMSO dan etanol umumnya dianggap aman di bawah 3% v / v3. Konsentrasi 

pelarut yang lebih rendah, yang ternyata tidak mempengaruhi pertumbuhan bakteri 

secara signifikan, masih dapat mempotensiasi efek senyawa antibakteri yang diuji 

(Wadhwani, 2008). 
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Table II.3 Perbandingan pelarut dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

Solvent Average % growth for all organism 

 1% 2% 3% 4% 5% 6% 
 

DMSO 97,6 97 93,2 52,2 41,6 33,2 

Methanol 95,6 93,8 89 57,8 51,4 37,2 

Ethanol 81 74,2 68,2 54,8 41,2 30,6 

 

 




