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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tanaman Jeruk Keprok 

2.1.1 Klasifikasi 

Klasifikasi Citrus reticulata. dalam sistematika tumbuhan (Van Steenis, 

1975) nunuunu 

Divisio  : Spermatophyta 

Subdivisio : Angiospermae 

Class  : Dicotyledonae 

Ordo  : Rutales 

Familia  : Rutaceae 

Genus  : Citrus 

Spesies  : Citrus reticulata 

 

  

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Morfologi tanaman 

Tumbuhan ini merupakan jenis pohon kecil yang memiliki ketinggian 

hingga 8 m. merupakan jenis spesies jeruk yang keras ( Vaughan dan Geisher, 

2009 ). Tangkai daun bersayap sangat sempit hampir tidak bersayap, memiliki 

panjang 0,5-1,5 cm. Helaian daun berbentuk bulat telur memanjang, elliptis atau 

dengan ujung tumpul, melekuk ke dalam sedikit/ bergelombang, tepinya bergerigi 

beringgit sangat lemah dengan panjang 3,5-8 cm. Bunganya mempunyai diameter 

1,5-2,5 cm, berkelamin dua daun mahkotanya putih. Rantingnya tidak beduri dan 

tangkai daunnya selebar 1-1,5 mm (Van Steenis, 1975). Buah jeruk berbentuk 

Gambar 2.1 Buah Citrus reticulata (Kementan, 2014)) 
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bulat sampai gepeng dan memiliki ukuran yang bervariasi, tergantung dari 

jenisnya. Buah jeruk terdiri dari kulit luar (albedo), kulit dalam (flavedo), segmen 

buah (endocarp), yang terdiri dari gelembung-gelembung kecil berisi cairan dan 

terbungkus oleh segmen (endocarp), berwarna orange, lunak, teksturnya halus, 

banyak mengandung air dan rasanya manis sampai agak asam segar. Dalam satu 

buah jumlah segmen buah berkisar antara 8-15 tergantung pada varietas 

(Cahyono, 2005). 

2.1.3 Habitat 

Merupakan tanaman asli Melayu tetapi saat ini penyebarannya sangat luas 

hampir disemua daerah tropis dan subtropis di dunia. Temperatur optimal antara 

25-30
o
C namun ada yang masih dapat tumbuh normal pada 38

o
C. Jeruk keprok 

memerlukan temperatur 20
o
C. Semua jenis jeruk tidak menyukai tempat yang 

terlindung dari sinar matahari. Kelembaban optimum untuk pertumbuhan tanaman 

ini sekitar 70-80% (Rahardi, dkk. 1999). 

2.1.4 Kandungan dan manfaat 

Kulit jeruk Citrus reticulata mempunyai berbagai macam senyawa 

diantaranya Cis-3-hexenol, Cis-carveol, Citric-acid, Citronellal, Citronellic-acid, 

Citronellyl-acetate, Cystine, Decanal, Decanoic- acid, Decanol, Nobiletin, 

Tangeraxanthin, Tangeritin, Terpinen-4-ol, Terpineolene, Tetradecanal, 

Threonine, Thymol, Thymyl-methyl-ether, Tryptophan, Tyrosine. Senyawa dalam 

jeruk keprok yaitu tangeritin dan nobilin telah dilakukan penelitian mengenai 

aktivitas antikankernya. Adapun senyawa lain yang terkandung dalam jeruk 

keprok (Citrus reticulta) tertera dalam table berikut: 

Tabel II.1 Kandungan Kimia pada serbuk kering pada tiap mg/100 gram (National 

Journal of Molecular Medicine and Advance Sciences, 2006) 

No. Senyawa Means (rata-rata kandungan) 

1. Alkaloid 0,38 

2. Flavonoid 0,26 

3. Saponin 0,03 

4. Tanin 0,02 

5. Polifenol 0,03 
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2.1.5 Tinjauan Citrus reticulata sebagai antibakteri 

Dari peneltian yang dilakukan oleh Jayaprakash, dkk (2000) Aktivitas 

Antibakteri Ekstrak Kulit Buah Citrus reticulata memberikan hasil bahwa ekstrak 

heksana, kloroform dan aseton dari kulit jeruk retikulata ditemukan memiliki 

aktivitas antibakteri (Jayaprakash, dkk. 2000). Sedangkan dalam penelitian yang 

telah dilakukan oleh Boudries, dkk (2017) Profil Kimia, Antimikroba dan 

Antioksidan dari Citrus reticulata dan Citrus clementina (L.) essential oils 

menggunakan metode difusi agar dengan teknik disc diffusion memberikan hasil 

bahwa komposisi kimia dari minyak esensial yang diperoleh dari kulit buah 

dengan diidrodistilasi , dianalisis dengan Gas kromatografi- spektrometri masaa 

(GC-MS), terdapat 12 senyawa diidentifikasi dan limonene merupakan komponen 

utama untuk tiga minyak essesnsial tersebut (77-97%). Dari metode difusi agar 

teknik disc diffusion menunjukkan Citrus reticulata essensial oil merupakan 

inhibitor pertumbuhan yang paling baik diikuti Citrus climentine essensial oil dan 

terakhir wilking. Mikroorganime yang diuji yaitu Candida albicans, Escherichia 

coli, Lysteria innocua, Methicillin-Resistant, S. aureus, Staphylococcus aurus 

dngan zona penghambatan yang bervariasi dari 9,16-26,63 mm (Boudries, dkk. 

2017). 

Dan juga penelitian lain yang dilakukan G. Ayoola, dkk. (2008), ekstrak 

kulit buah Citrus reticulata yang diperoleh dengan metode ekstraksi distilasi uap 

yang kemudian di lakukan pengujian antibakteri dan antifungi secara in vitro 

menggunakan metode inokulum dengan media Mueller-Hinton Agar (MHA) 

untuk bakteri dan media Saboraud Agar (SA) untuk jamur. Dari hasil penelitian 

menunjukan bahwa kulit buah Citrus reticulata mampu menghambat 

pertumbuhan jamur dengan konsenstrasi minimum hambatannya yaitu 0,68 mg/ml 

dengan zona hambat 11 mm untuk jamur Candida albicans (G. Ayoola, dkk. 

2008) 

2.2 Tinjauan pustaka Propionibacterium acnes 

2.2.1. Taksonomi Propionibacterium acnes 

Klasifikasi Propionibacterium acnes menurut Douglas Gunter (1946) adalah 

sebagai berikut: 

Divisi  : Actinobacteria 
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Kelas  : Actinobacteridae 

Bangsa  : Actinomycetales 

Suku  : Propionibacteriaceae 

Marga  : Propionibacterium 

Jenis  : Propionibacterium acnes 

2.2.2. Morfologi Propionibacterium acnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propionibacterium acnes termasuk gram-positif berbentuk batang tak 

teratur,  tidak berspora, tangkai anaerob, beberapa strain/ jenis adalah aerotoleran, 

tetapi tetap menunjukkan pertumbuhan lebih baik sebagai anaerob. Bakteri ini 

dapat berbentuk batang/ filamen bercabang atau campuran antara bentuk batang 

dengan bentuk kokoid. Beberapa bersifat patogen untuk hewan dan tanaman 

(Irianto, 2006). Bakteri ini berperan dalam pembentukan acne, dengan 

menghasilkan lipase yang memecah asam lemak bebas dari lipid kulit sehingga 

menyebabkan peradangan. Akibat peradangan tersebut menyebabkan 

Propionibacterium acnes berproliferasi dan memperparah lesi inflamasi dengan 

merangsang produksi sitokin proinflamasi (Gaspari dan Stephen, 2008). Bakteri 

ini tidak patogen pada kondisi normal, tetapi dapat berubah menjadi invasive 

ketika terjai perubahan kondisi pada kulit. Sekresi kelenjar keringat dan kelenjar 

sebasea yang menghasilkan air, asam amino, urea, garam dan asam lemak 

merupakan sumber nutrisi bagi bakteri. Bakteri ini berperan pada proses 

kemotaktik inflamasi serta pembentukan enzim lipolitik pengubah fraksi zat 

berminyak (sebum) menjadi massa padat, yang menyebabkan terjadinya 

penyumbatan pada saluran kelenjar sebasea (Djuanda, dkk. 1999).sehingga terjadi 

 Gambar 2.2 Propionibacterium acne (Azriftria, dkk. 2010) 
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jerawatMedia yang digunakan untuk pertumbuhan bakteri yaitu Mueller Hinton 

Broth (MHB). Media Mueller Hinton Broth digunakan untuk pengujian 

kerentanan antimikroba semua spesies bakteri anaerob maupun aerob dan 

merupakan agar standar uji sensitivitas antibiotik. 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 nitrogen, 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 (Prodanisa, 1960). Beberapa 

penelitian yang telah dilakukan menyebutkan bahwa kondisi optimum untuk 

pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes yaitu diinkubasi pada suhu 37
0
 

selama 24 jam.  

2.2.3. Patogenesis 

Acne terjadi ketika pori-pori kulit tersumbat. Pori-pori merupakan folikel 

yang mengandung rambut dan kelenjar minyak. Biasanya, kelenjar minyak 

membantu menjaga kelembaban kulit dan mengangkat sel kulit mati. Ketika 

kelenjar minyak memproduksi terlalu banyak minyak, pori-pori akan banyak 

menimbun kotoran dan juga mengandung bakteri (Anonim, 2007). 

Mekanisme terjadinya jerawat adalah bakteri P. acnes akan merusak stratum 

corneum dan stratum germinativum dengan cara menyekresikan bahan kimia yang 

menghancurkan dinding pori. Kondisi ini dapat menyebabkan inflamasi. Asam 

lemak dan minyak kulit tersumbat dan mengeras. Jika jerawat disentuh maka 

inflamasi akan meluas sehingga padatan asam lemak dan minyak kulit yang 

mengeras akan membesar (Anonim, 2007). 

Terapi jerawat secara farmakologi dengan penggunaan antibiotik secara 

topikal. Antibiotik yang biasa digunakan untuk mengobati peradangan pada 

jerawat adalah eritromisin, klindamisin, dan benzoil peroksida (West, dkk. 2005). 

2.3 Kurva Pertumbuhan Bakteri 

Pertumbuhan dapat diartikan sebagai pertambahan jumlah/volume dan 

ukuran sel. Pertumbuhan sel bakteri biasanya diikuti dengan pola pertumbuhan 

tertentu berupa kurva pertumbuhan sigmoid (Nugroho, 1996). Bakteri mengalami 
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pertumbuhan yang dapat dibagi dalam 4 fase menurut Gupte, (1990) sebagai 

berikut : 

a. Fase lag 

Pada fase lag, bakteri melakukan penyesuaian terhadap lingkungan baru, 

pembentukan enzim dan metabolit yang dibutuhkan untuk berlangsungnya 

perkembang-biakan. Lamanya fase lag tergantung dari beberapa hal yaitu jenis 

kuman, jenis perbenihan (jika perbenihan makin baik, maka fase lag akan lebih 

pendek), banyaknya bakteri yang ditanam, dan faktor-faktor lingkungan misalnya 

suhu. 

b. Fase log 

Pada fase log, sel-sel sudah membelah dan jumlahnya meningkat secara 

logaritmik sesuai dengan pertambahan waktu. Nilai logaritma dari jumlah kuman 

yang hidup dibandingkan dengan waktu pada grafik akan memperlihatkan suatu 

garis yang lurus. Selama masa ini bakteri mempunyai kegiatan metabolisme yang 

tinggi. 

c. Fase stasioner 

Pada fase ini akan timbul keadaan yang seimbang antara bertambahnya 

bakteri baru dan matinya bakteri hampir sama banyaknya. Hal ini dikarenakan 

berkurangnya zat-zat makanan di dalam perbenihan. 

d. Fase kematian 

Pada fase ini populasi bakteri menurun akibat matinya sel-sel bakteri. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pada fase ini adalah habisnya zat-zat makanan, 

semakin banyak tumpukan zat-zat beracun. 

2.4 Mekanisme Antibakteri 

Antibakteri merupakan suatu senyawa atau zat kimia yang digunakan untuk 

membasmi bakteri, khususnya bakteri yang dapat merugikan manusia. 

Berdasarkan sifat toksisitas selektif (daya kerjanya), ada antibakteri yang bersifat 

bakterostatik dan bakterisid. Bakterostatik yaitu antibakteri yang bekerja dengan 

menghambat pertumbuhan mikroba, sedangkan bakterisid merupakan antibakteri 

yang bersifat membunuh mikroba. Konsentrasi minimal yang digunakan untuk 

menghambat pertumbuhan bakteri atau membunuhnya, masing-masing dikenal 

sebagai Konsentrasi Hambat Minimal (KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimal 
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(KBM). Antibakteri tertentu aktivitasnya dapat meningkat dari bakteriostatik 

manjadi bakteriosid bila kadar antimikrobanya ditingkatkan melebihi KBM 

(Setyabudy dan Gan, 1995). 

Pemusnahan mikroba dengan antimikroba yang bersifat bakteriostatik masih 

tergantung dari kesanggupan reaksi daya tahan tubuh hospes. Peranan lamanya 

kontak antara mikroba dengan antimikroba dalam kadar efektif juga sangat 

menentukan untuk mendapatkan efek, khususnya pada tuberkulostatik (Setiabudy 

dan Gan, 2007). 

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antimikroba dibagi dalam lima kelompok 

(Setiabudy dan Gan, 2007) : 

1) Antimikroba yang mengganggu metabolisme sel mikroba 

Agar dapat bertahan hidup dan untuk melangsungkan kehidupan, suatu 

mikroba membutuhkan asam folat. Mikroba yang pathogen tidak mendapatkan 

asam folat dari lur tubuh, sehingga mikroba akan mensintesis asam folat sendiri. 

Zat antimikroba akan mengganggu proses tersebut, sehingga menghasilkan asam 

folat yang tidak berfungsi dan metabolism dalam sel mikroba akan terganggu 

(Setiabudy, 2007) 

2) Antimikroba yang menghambat sintesis dinding sel mikroba 

Struktur dinding sel dapat rusak dengan cara menghambat pembentukannya 

atau setelah selesai terbentuk. Antibiotik yang bekerja dengan mekanisme ini 

diantaranya adalah penisilin. Penisilin menghambat pembentukan dinding sel 

bakteri, dengan cara digabungkannya asam N-asetil muramat yang dibentuk dan 

diadakan sel ke dalam struktur mukopeptida biasanya memberi bentuk baku pada 

dinding sel bakteri (Pelczar dan Chan, 1988). 

3) Antimikroba yang mengganggu permeabilitas membran sel mikroba 

Membran sel berfungsi sebagai penghalang dengan permabilitas selektif, 

melakukan pengangkutan aktif dan juga mengendalikan susunan dalam sel, 

memelihara integritas komponen-komponen seluler. Beberapa antimikroba dapat 

mengganggu salah satu fungsi tersebut yang akan mengakibatkan gangguan pada 

kehidupan sel (Waluyo, 2014) 

 

 



12 

 

 

 

4) Antimikroba yang menghambat sintesis protein sel mikroba 

Hidup suatu sel tergantung pada terpeliharanya molekul-molekul protein 

dan asam nukleat dalam keadaan alamiahnya.  Suatu antibakteri dapat 

mendenaturasi protein dan asam nuklat yang akan merusak sel tanpa dapat 

diperbaiki kembali (Pelczar dan Chan, 1988). 

5) Antimikroba yang menghambat sintesis atau merusak asam nukleat sel 

mikroba 

DNA, RNA, dan protein memegang peranan amat penting didalam proses 

kehidupan normal sel. Hal ini berarti bahwa gangguan apapun yang terjadi pada 

pembentukan sel atau pada fungsi sel zat-zat tersebut mengakibatkan kerusakan 

total pada sel (Jawetz, dkk. 2005). 

2.4.1. Daya Kerja antibakteri Clindamisin 

Antibiotik sudah secara luas digunakan sebagai salah satu cara efektif dalam 

pengobatan akne vulgaris selama tiga puluh tahun terakhir. Terapi antibiotik tidak 

hanya menurunkan jumlah P. acnes pada kulit, tetapi juga bekerja dengan 

menurunkan jumlah mediator inflamasi. Saat ini, klindamisin adalah salah satu 

antibiotik yang paling sering digunakan dalam pengobatan akne vulgaris. Selain 

itu, tetrasiklin dan eritromisin juga banyak digunakan untuk akne inflamasi. 

Meskipun tidak mengurangi produksi sebum tetapi dapat menurunkan konsentrasi 

asam lemak bebas dan menekan pertumbuhan P. acnes. Akan tetapi tetrasiklin dan 

eritromisin tidak banyak digunakan lagi karena angka resistensi P. acnes yang 

cukup tinggi (Nugroho, 2013). 

Sulfonamid memiliki kerja bakteriostatis yang luas terhadap banyak bakteri 

gram positif dan gram ngatif. Mekanisme kerjanya berdasarkan pencegahan sintea 

(dihidro) folat dalam kuman dengan cara antagonism saingan dengan PABA 

(Tjay, 2002) 

Klindamisin memiliki aktivitas yang tinggi terhadap berbagai bakter 

fluktuatif anaerob. Organisme gram positif yang rentan terhadap klindamisin 

adalah Actinomyces, Eubacterium, Lactobacillus, Peptostreptococcus, 

Propionibacterium, dan spesies Staphylococcus, termasuk strains yang resisten 

terhadap penisilin. Obat ini memiliki aktivitas yang lemah terhadap organisme 

fakultatif gram negatif. 
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Gambar 2.3 Struktur kimia Klindamisin 

2.5 Tinjauan tentang Ekstrak 

Ekstrak merupakan sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang 

sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau 

serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah 

ditetapkan (FI V, 2014) 

2.6 Tinjauan pustaka metode ekstraksi 

2.6.1. Definisi Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehinggga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan menggunakan pelarut 

cair. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan 

kedalam golongan minyak atsiri, alkaloida, falvonoida dan lain-lain. Dengan 

diketahuinya senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah 

pemilihan pelarut dan cara ekstraksi yang tepat (Ditjen POM, 2000). 

2.6.2. Tujuan Ekstraksi 

Tujuan ekstraksi bahan alam adalah untuk menarik komponen kimia yang 

terdapat pada suatu tumbuhan/ tanaman. Ekstraksi ini didasarkan pada prinsip 

perpindahan massa komponen zat ke dalam pelarut, dimana perpindahan mulai 

terjadi pada lapisan antar muka kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut 

(Harbone, 1987). 

2.6.3. Jenis Metode Estraksi 

Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat bahan 

mentah dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan 

kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna atau mendekati sempurna 
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dari obat. Sifat dari bahan mentah obat merupakan faktor utama yang harus 

dipertimbangkan dalam memilih metode ekstraksi. Sistem pelarut yang digunakan 

dalam ekstraksi harus dipilih berdasarkan kemampuannya dalam melarutkan 

jumlah yang maksimum dari zat aktif dan seminimum mungkin bagi unsur yang 

tidak diinginkan (Ansel, 1989). 

2.6.3.1. Maserasi 

Maserasi berasal dari bahasa latin  Macerace  berarti mengairi dan 

melunakkan. Keunggulan  metode maserasi ini adalah maserasi merupakan cara 

ekstraksi yang paling sederhana dan paling banyak digunakan, peralatannya 

mudah ditemukan dan pengerjaannya sederhana. Cara ini sesuai, baik untuk skala 

kecil maupun skala industri (Agoes, 2007). Dasar dari maserasi adalah melarutnya 

bahan kandungan simplisia dari sel yang rusak, yang terbentuk pada saat 

penghalusan, ekstraksi (difusi) bahan kandungan dari sel yang masih utuh. Setelah 

selesai waktu maserasi artinya keseimbangan antara bahan yang diekstraksi pada 

bagian dalam sel dengan masuk ke dalam cairan, telah tercapai maka proses difusi 

segera berakhir. Selama maserasi atau proses perendaman dilakukan pengocokan 

berulang-ulang. Upaya ini menjamin keseimbangan konsentrasi bahan ekstraksi 

yang lebih cepat di dalam cairan. Sedangkan keadaan diam selama maserasi 

menyebabkan turunnya perpindahan bahan aktif. Secara teoritis pada suatu 

maserasi tidak memungkinkan terjadinya ekstraksi absolut. Semakin besar 

perbandingan simplisia terhadap cairan pengekstraksi, akan semakin banyak hasil 

yang diperoleh (Voight, 1994). 

Maserasi digunakan untuk nenyari zat aktit yang mudah larut dalam cairan 

penyari, tidak mengandung stirak, benzoin dan lain-lain. Maserasi pada umumnya 

dilakukan dengan cara merendam 10 bagian serbuk simplisia dalam 75 bagian 

cairan penyari (pelarut) (Ditjen POM, 1986). 

Menurut Hargono dkk. (1986), ada beberapa variasi metode maserasi, 

antara lain digesti, maserasi melalui pengadukan kontinyu, remaserasi, maserasi 

melingkar, dan maserasi melingkar bertingkat. Digesti merupakan maserasi 

menggunakan pemanasan lemah (40-50°C). Maserasi pengadukan kontinyu 

merupakan maserasi yang dilakukan pengadukan secara terus-menerus, misalnya 

menggunakan shaker, sehingga dapat mengurangi waktu hingga menjadi 6-24 
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jam. Remaserasi merupakan maserasi yang dilakukan beberapa kali. Maserasi 

melingkar merupakan maserasi yang cairan pengekstrak selalu bergerak dan 

menyebar. Maserasi melingkar bertingkat merupakan maserasi yang bertujuan 

untuk mendapatkan pengekstrakan yang sempurna. 

Lama maserasi memengaruhi kualitas ekstrak yang akan diteliti. Lama maserasi 

pada umumnya adalah 4-10 hari (Setyaningsih, 2006). Menurut Voight (1995), 

maserasi akan lebih efektif jika dilakukan proses pengadukan secara berkala 

karena keadaan diam selama maserasi menyebabkan turunnya perpindahan bahan 

aktif. Melalui usaha ini diperoleh suatu keseimbangan konsentrasi bahan 

ekstraktif yang lebih cepat masuk ke dalam cairan pengekstrak. 

2.6.3.2. Perkolasi 

Istilah perkolasi berasal dari bahasa latin  per yang artinya melalui dan 

colare yang artinya merembes. Jadi, perkolasi adalah penyarian dengan 

mengalirkan cairan penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Alat 

yang digunakan untuk mengekstraksi disebut perkolator, dengan ekstrak yang 

telah dikumpulkan disebut perkolat (Ansel, 1989).  

Menurut Depkes RI, 2006 perkolasi merupakan proses mengekstraksi 

senyawa terlarut dari jaringan selular simplisia dengan pelarut yang selalu baru 

sampai sempurna yang umumnya dilakukan pada suhu ruangan. Perkolasi cukup 

sesuai, baik untuk ekstraksi pendahuluan maupun dalam jumlah besar. 

Serbuk simplisia yang akan diperkolasi tidak langsung dimasukkan ke dalam 

bejana perkolator, tetapi dibasahi dan dimaserasi terlebih dahulu dengan cairan 

penyari. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya 

kepada cairan penyari memasuki seluruh pori-pori dalam simplisia sehingga 

mempermudah penyarian selanjutnya. Untuk menentukan akhir perkolasi, dapat 

dilakukan pemeriksaan zat aktif secara kualitatif pada perkolat terakhir. Untuk 

obat yang belum diketahui zat aktifnya, dapat dilakukan penentuan dengan cara 

organoleptis seperti rasa, bau, warna dan bentuknya (Anonim, 1986). 

2.6.3.3. Soklestasi 

Metode ekstraksi soxhlet adalah metode ekstraksi dengan prinsip 

pemanasan dan perendaman sampel. Hal itu menyebabkan terjadinya pemecahan 

dinding dan membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar 
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sel. Dengan demikian, metabolit sekunder yang ada di dalam sitoplasma akan 

terlarut ke dalam pelarut organik. Larutan itu kemudian menguap ke atas dan 

melewati pendingin udara yang akan mengembunkan uap tersebut menjadi tetesan 

yang akan terkumpul kembali. Bila larutan melewati batas lubang pipa samping 

soxhlet maka akan terjadi sirkulasi. Sirkulasi yang berulang itulah yang 

menghasilkan ekstrak yang baik (Departemen Kesehatan RI, 2006). 

Ekstraksi yang dilakukan menggunakan metoda sokletasi, yakni sejenis ekstraksi 

dengan pelarut organik yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjaga  

jumlah pelarut relatif konstan, dengan menggunakan alat soklet. Minyak nabati 

merupakan suatu senyawa trigliserida dengan rantai karbon jenuh maupun tidak 

jenuh. Minyak nabati umumnya larut baik dalam pelarut organik, seperti benzen 

dan heksan. Untuk mendapatkan minyak nabati dari bagian tumbuhan dapat 

dilakukan metode sokletasi dengan menggunakan pelarut yang sesuai (Hamdani, 

2011). 

2.6.3.4. Refluk 

Ekstraksi dengan cara ini pada dasarnya adalah ekstraksi 

berkesinambungan. Bahan yang akan diekstraksi direndam dengan cairan penyari 

dalam labu alas bulat yang dilengkapi dengan alat pendingin tegak, lalu 

dipanaskan sampai mendidih. Cairan penyari akan menguap, uap tersebut akan 

diembunkan dengan pendingin tegak dan akan kembali menyari zat aktif dalam 

simplisia tersebut. Ekstraksi ini biasanya dilakukan 3 kali dan setiap kali 

diekstraksi selama 4 jam (Departemen Kesehatan RI, 2006). 

2.7 Fraksinasi 

Fraksinasi adalah proses pemisahan suatu kuantitas tertentu dari campuran 

(padat, cair, terlarut, suspensi atau isotop) dibagi dalam beberapa jumlah kecil 

(fraksi) komposisi perubahan menurut kelandaian. Pembagian atau pemisahan ini 

didasarkan pada bobot dari tiap fraksi, fraksi yang lebih berat akan berada paling 

dasar sedang fraksi yang lebih ringan akan berada diatas. Fraksinasi bertingkat 

biasanya menggunakan pelarut organik seperti eter, aseton, benzena, etanol, 

diklorometana, atau campuran pelarut tersebut. Asam lemak, asam resin, lilin, 

tanin, dan zat warna adalah bahan yang penting dan dapat diekstraksi dengan 

pelarut organik (Adijuwana dan Nur 1989). 
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Fraksinasi bertingkat umumnya diawali dengan pelarut yang kurang polar 

dan dilanjutkan dengan pelarut yang lebih polar. Tingkat polaritas pelarut dapat 

ditentukan dari nilai konstanta dielektrik pelarut. Emapat tahapan fraksinasi 

bertingkat dengan menggunakan empat macam pelarut yaitu: 

1. Ekstraksi Aseton 

2. Fraksinasi n-Heksan 

3. Fraksinasi etil-eter 

4. Fraksinasi etil asetat 

(Lestari dan Pari 1990). 

2.8 Tinjauan Pelarut 

Faktor yang mempengaruhi dalam berhasilnya proses ekstraksi adalah mutu 

dan pelarut yang dipakai. Ada dua pertimbangan utama dalam memilih pelarut 

yang akan digunakan, yaitu harus memiliki daya larut yang tinggi dan pelarut 

tersebut tidak berbahaya atau tidak beracun (Somaatmadja, 1981). 

Menurut Stahl, (1969) polaritas pelarut sangat berpengaruh terhadap daya 

larut. Indikator kelarutan pelarut dapat ditentukan dari nilai konstanta dielektrik 

dan nilai polaritas pelarut. Besarnya nilai polaritas pelarut proporsional dengan 

konstanta dielektriknya. Konstanta dielektrikum dinyatakan sebagai gaya tolak 

menolak antara dua pertikel yang bermuatan listrik dalam suatu molekul. Semakin 

tinggi konstanta dielektrikumnya maka pelarut bersifat semakin polar (Sudarmadji 

dkk. 1989). Konstanta dielektrikum dari beberapa pelarut yang dapat dilihat pada 

Tabel. 

Dalam penetilian yang dilakukan oleh Jayaprakasha, dkk. (2000) yaitu 

aktivitas antibakteri ekstrak kulit buah Citrus reticulata memberikan hasil bahwa 

ekstrak heksana, kloroform dan aseton dari jeruk retikulata ditemukan memiliki 

aktivitas antibakteri. 

Penelitian lain menyebutkan bahwa Fraksi n-Heksana kulit buah naga merah 

memiliki aktivitas antibakteri pada bakteri P. acnes sedangkan pada bakteri S. 

epidermidis tidak memiliki aktivitas antibakteri berdasarkan metode difusi cakram 

(tes Kirby-Bauer). Aktivitas antibakteri fraksi n-Heksana kulit buah naga merah 

pada P. acnes diduga dikarenakan aktivitas dari senyawa yang terkandung dalam 

fraksi n-Heksana. Hasil skrining fitokimia pada penelitian ini menyatakan bahwa 
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sampel mengandung senyawa terpenoid dan alkaloid (Sri Wahdaningsih, dkk 

2014). 

Penelitian yang dilakukan Rahmi, dkk. (2015) Uji aktivitas antibakteri 

ekstrak daun Beluntas ( Pluchea Indica (L.)Less. ) terhadap Propionibacterium 

acnes penyebab jerawat memberikan hasil bahwa ekstrak etanol daun beluntas 

dapat menghambat pertumbuhan Propionibacterium acnes dengan terbentuknya 

diameter zona bening disekitar lubang yang merupakan zona hambat pertumbuhan 

bakteri. Adanya zona hambat yang terbentuk karena adanya senyawa antibakteri 

pada daun beluntas. Senyawa tersebut antara lain flavonoid, minyak atsiri, fenolik, 

tanin, dan alkaloid. 

Penelitian lain yang telah dilakukan memberikan hasil Fraksi etil asetat 

herba sisik naga (Drymoglossumpiloselloides[L] Presl.) memiliki aktivitas 

antibakteri pada Staphylococcus epidermidis dan Escherichia coli. Dengan hasil 

skrining fitokimia yang didapatkan pada fraksi etil asetat mengandung senyawa 

flavonoid, tanin, terpenoid dan fenol. (Rahmawati, 2015). 

Tabel II.2 Beberapa pelarut dengan masing-masing nilai konstanta (Sudarmadji 

dkk. 1989) 

 

 

Menurut Guenther, (1987), syarat pelarut yang digunakan pertama harus 

bersifat bersifat selektif artinya pelarut harus dapat melarutkan semua senyawa 

dengan cepat. Syarat kedua harus mempunyai titik didih yang cukup rendah. Hal 

ini supaya pelarut mudah dapat diuapkan tanpa menggunakan suhu tinggi, namun 

titik didih pelarut tidak boleh terlalu rendah karena akan mengakibatkan 

Pelarut Besarnya Konstanta 

n-Heksan 2,0 

Etil Asetat 6,0 

Khloroform 4,8 

Asam Asetat 6,2 

Benzen 2,3 

Etanol 24,3 

Metanol 33,1 

Air 80,4 
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kehillangan akibat penguapan. Syarat ketiga bersifat inert artinya pelarut tidak 

bereaksi dengan komponen minyak. Syarat keempat carilah pelarut yang murah 

dan mudah didapatkan (Guenther, 1987). 

2.8.1. n-Heksana 

n-Heksana merupakan senyawa kimia yang dipelajari secara detail melalui 

langkah - langkah dari kondisi suhu, kalori dan sifat akustik pada fasa cair dan 

fasa uap (Grigoryev. B. A, dkk. 1998) 

Karakteristik n - heksana : 

1. Nama kimia : n-heksana 

2. Nama lain : hexane, hexyl hydride 

3. Rumus molekul : C6H14 

4. Struktur Kimia : CH3CH2CH2CH2CH2CH3 

5. Berat molekul : 86,18 kg/mol 

6. Warna : berwarna 

7. Melting point : - 95 oC 

8. Densitas : 0,6603 pada 20 °C 

9. Boiling point : 69 ( P = 1 atm) 

10. Flash Point : -22 ºC 

11. Spesific gravity : 0,659 

12. Kelarutan dalam air : tidak larut , 9,5 mg / L 

13. Pelarut organik : Larut pada alkohol, kloroform, eter 

Berbagai jenis nilai komersial n-heksana yang tersedia, dan konstituen 

selain n-heksana biasanya merupakan bagian yang disengaja dari proses 

pembuatan campuran komersial ini. Dimana ditujukan secara khusus untuk 

ekstraksi minyak atau penggunaan pada laboratorium. Kemurnian produk-n 

heksana yang diperoleh mungkin berada di kisaran 95-99% n-heksana; untuk 

berbagai penggunaan di mana kemurnian tidak begitu penting, campuran n-

heksana komersial (di kisaran 20-80% dari n-heksana) mungkin mengandung 

sejumlah kecil bahan kimia seperti aseton, metal etil keton, diklorometana dan 

triklorometana, senyawa aromatis lainnya dan berbagai petroleum hidrokarbon 

(Hassan El-Kashef, 1999) 

 



20 

 

 

 

2.9 Uji Aktivitas Antibakteri 

Uji Kepekaan antimikroba (anrimicrobial susceptibility testing) di lakukan 

pada isolat mikroba yang didapatkan ari specimen pasien untuk menapatkan agen 

antimikroba yang tepat untuk mengobati pnyakit infeksi yang disebabkan oleh 

mikroba tersbut (Endriani R, dkk. 2007). 

Terdapat beberapa prinsip dasar pemeriksaan uji kepekaan terhadap antimikroba, 

antara lain: 

1) Merupakan metode yang langsung mengukur aktivitas satu atau lebi 

antimikroba terhadap inokulum bakteri 

2) Merupakan metode yang secara langsung mendeteksi keberadaan 

mekanisme resitensi spesifik pada inokulum bakteri 

3) Merupakan metode khusus untuk mengukur interaksi antara mikroba dan 

antimikroba. 

(Al ani I, dkk. 2015) 

Uji kepekaan terhadap antimikroba dasarnya dapat dilakukan, melalui tiga cara 

yaitu: metode difusi, metode dilusi, metode bioautografi (Soleha, 2015). 

2.9.1. Metode Difusi 

a. Metode Kirby and Bauer (Kertas cakram) 

Metode difusi cakram merupakan cara yang paling sering digunakan 

untuk menentukan kepekaan antibakteri terhadap suatu antibiotik. Pada cara ini 

digunakan suatu cakram kertas saring (paper disk) yang berfungsi sebagai tempat 

menampung zat antimikroba. Kertas saring tersebut kemudian diletakkan pada 

lempeng agar yang telah diinokulasi mikroba uji, kemudian diinkubasi pada 

waktu tertentu dan suhu tertentu, sesuai dengan kondisi optimum dari mikroba uji. 

Pada umumnya, hasil yang di dapat bisa diamati setelah inkbuasi selama 18-24 

jam dengan suhu 37
o
C. Hasil pengamatan yang diperoleh berupa ada atau 

tidaknya daerah bening yang terbentuk di sekeliling kertas cakram yang 

menunjukkan zona hambat pada pertumbuhan bakteri (Pelczar dan Chan, 1988). 

b. Cara Parit (Ditch-plate technique). 

Pada metode ini lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri 

uji dibuat sebidang parit. Parit tersebut berisi zat antimikroba, kemudian 

diinkubasi pada waktu dan suhu optimum yang sesuai untuk mikroba uji. Hasil 
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pengamatan yang diperoleh berupa ada tidaknya zona hambat yang akan terbentuk 

di sekitar parit (Bonang, 1992). 

c. Cara Sumuran (Hole/Cup-plate technique). 

Metode ini lempeng agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji 

dibuat suatu lubang yang selanjutnya diisi dengan zat antimikroba uji. Setelah 

diinkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai dengan mikroba uji, dilakukan 

pengamatan dengan melihat ada atau tidaknya zona hambatan di sekeliling lubang 

(Bonang, 1992). 

d. Metode E-test (epsilometer) 

Metode gabungan antara metode dilusi dan metode difusi antibakteri ke 

dalam media. Metode ini dilakukan dengan menggunakan strip plastik yang sudah 

mengandung agen antibakteri dengan konsentrasi terendah sampai tertinggi yang 

diletakkan pada media agar yang telah ditanami mikroorgansime. Hambatan 

pertumbuhan mikroorganisme bisa diamati dengan adanya area jernih di sekitar 

strip tersebut (Pratiwi, 2008). 

2.9.2. Metode Dilusi 

Metode dilusi digunakan untuk menentukan Diameter zona hambat 

Minimum (DZI) atau konsentrasi terendah dari agen antimikroba yang dibutuhkan 

untuk menghambat pertumbuhan mikroba (Mahon & Manuselis Jr, 1995). 

a. Metode dilusi cair/broth dilution test (serial dilution test). 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan sederetan tabung reaksi yang 

diisi dengan inokolum kuman dan larutan antibakteri dalam berbagai konsentrasi. 

Zat yang akan diuji aktivitas bakterinya diencerkan sesuai serial dalam media cair, 

kemudian diinokulasikan dengan kuman dan diikubasi pada waktu dan suhu yang 

sesuai dengan mikroba uji. Aktivitas zat ditentukan sebagai Kadar Hambat 

Minimum (KHM) (Pratiwi, 2008). 

b. Penipisan Lempeng Agar 

Zat antibakteri diencerkan dalam media agar dan kemudian dituangkan 

kedalam cawan petri. Setelah agar membeku, diinokluasikan bakteri kemudian 

diinkubasi pada waktu dan suhu tertentu. Konsentrasi terendah dari larutan zat 

antibakteri yang masih memberikan hambatan terhadap pertumbuhan bakteri 

ditetapkan sebagai diameter zona hambat minimal (Pratiwi, 2008). Uji dilusi 
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membutuhkan sejumlah kontrol, yaitu kontrol sterilitas, kontrol pertumbuhan dan 

uji secara simultan strain bakteri dengan KHM 21 yang sudah diketahui untuk 

menunjukan bahwa seri pengenceran benar. Titik akhir uji dilusi biasanya tajam 

dan mudah didefinisikan (Smith, 2004). 

2.9.3. Metode Bioautografi 

Bioautografi adalah suatu metode untuk mendeteksi bercak pada 

kromatogram yang memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Metode ini didasarkan 

pada efek biologis dari senyawa antibakteri (Betina, 1972). Bioautografi dapat 

juga digunakan untuk mendeteksi antibiotik yang belum diketahui karena metode 

kimia atau fisika hanya terbatas untuk senyawa murni (Djide, 2003). Dalam 

mendeteksi suatu agen antimikroba engan bioautografi, ada 3 metode yang dapat 

digunakan yaitu : 

1. Difusi agar/ Bioautografi Kontak 

Dalam bioautografi kontak, agen antimikroba akan berdifusi dari plat 

KLT ke media agar yang diinokulasi. Kromatogram kromatogram diletakkan pada 

permukaan media agar yang telah diinokulasi selama waktu tertentu untuk 

memungkinkan difusi (Dewanjee, 2015). Setelah diinkubasi selama 15-20 jam 

pada temperatur kira-kira 37
0
C akan tampak zona yang jernih pada lapisan media 

agar yang antibiotiknya berdifusi ke lapisan tersebut dan menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme, sedangkan lapisan media agar yang ditumbuhi 

mikroorganisme akan tampak buram (Zweigh dan Whitaker, 1971).  

2. Bioautografi Langsung, dan  

Dalam bioautografi langsung, plat KLT disemprot dengan atau 

dicelupkan ke dalam suspensi jamur atau bakteri (Dewanjee, 2015) Setelah 

diinkubasi daerah bening yang tampak dengan latar belakang keruh merupakan 

senyawa aktif. 

3. Bioautografi Campuran/ Overlay 

Bioautografi overlay merupakan kombiasi antara bioautografi kontak 

dan langsung. Dilakukan dengan cara menuangkan campuran meia agar dengan 

mikroorganisme di atas permukaan KLT, dibiarkan memadat setelah itu 

diinkubasi. Zona hambat yang tervbentuk akan terlihat dengan pewarna 

tetrazolium klorida. 



23 

 

 

 

2.10 Tinjauan DMSO 

DMSO atau dimetil sulfoksida adalah senyawa organosulfur dengan rumus 

kimia (CH3)2SO. Cairan ini merupakan pelarut polar aprotik yang dapat 

melarutkan baik senyawa polar maupun nonpolar, dan larut dalam berbagai 

pelarut organik maupun air (Badan POM RI, 2010). Dimetil sulfoksida 

merupakan cairan yang memiliki ciri-ciri tidak berwarna, tidak berbau, agak 

higroskopik; pelarut bagi bahan uji anorganik dan organik Dimetil sulfoksida 

dikenal sebagai krioprotektan konvensional yang ditambahkan ke media sel untuk 

mencegah kematian sel sepanjang proses pembekuan. Titik beku dimetil 

sulfoksida tinggi pada suhu kamar merupakan suatu padatan yang berperan dalam 

beberapa proses kimia seperti kristalisasi pada waktu cooling. Konstanta 

dielektrik DMSO sangat tinggi, yaitu mencapai nilai 47. Hal ini mengakibatkan 

DMSO menjadi pelarut universal yang unik (Jacob dan de la Torre, 2015). 

DMSO adalah salah satu pelarut organik paling kuat yang dapat melarutkan 

berbagai bahan organik dan polimer secara efektif (Gaylord Chemical Company, 

2007). DMSO larut dalam air dan berbagai cairan organik lainnya, seperti alkohol, 

ester, keton, pelarut terklorinasi, dan hidrokarbon aromatic (Jacob dan de la Torre, 

2015). 

Berbeda dengan air, DMSO merupakan pelarut aprotik dipolar, yaitu pelarut 

yang bukan berperan sebagai pendonor proton melainkan lebih cenderung 

menerima proton. DMSO juga merupakan senyawa ampifilik, senyawa yang 

memiliki karakteristik baik hidrofilik maupun hidrofobik. Oleh karena itu, DMSO 

juga dikenal sebagai surfaktan (surface-active molecules) yang dapat berperan 

sebagai interface antara air dan minyak. Namun, tidak seperti surfaktan lainnya, 

DMSO bersifat netral. DMSO tidak bersifat asam atau basa karena pelarut 

tersebut tergolong sebagai pelarut aprotik (Jacob dan de la Torre, 2015). 

Sebagai pelarut netral yang juga berperan sebagai surfaktan, DMSO banyak 

digunakan sebagai pelarut ekstrak pada berbagai penelitian terkait uji antimikrobia 

ekstrak tanaman. Onyegbule dkk. (2011) telah menggunakan DMSO sebagai 

pelarut ekstrak etil asetat Napoleoneae imperalis dan sebagai kontrol negatif 

dalam prosedur uji luas zona hambatnya terhadap Escherichia coli, Bacillus 

subtilis, dan Pseudomonas aeruginosa. Selain itu, Abale dkk. (2014) juga telah 
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menggunakan DMSO sebagai pelarut ekstrak heksan, kloroform, etil asetat, dan 

metanol daun Cassia tora dan kontrol negatif dalam pengujian luas zona 

hambatnya terhadap Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, dan 

Bacillus subtilis. DMSO juga telah digunakan sebagai pelarut ekstrak heksan, etil 

asetat dan metanol buah parijoto serta sebagai kontrol negatif dalam pengujian 

antibakteri terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus yang telah 

dilakukan oleh Niswah, 2014. 


