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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1. Tinjauan Tanaman Limonia acidissima L. 

2.1.1. Taksonomi Limonia acidissima L. 

Kingdom : Plantae 

Sub-kingdom : Tracheobionta 

Superdivision : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliospida 

Subkelas : Rosidae 

Ordo  : Sapindales 

Keluarga : Rutaceae 

Genus  : Limonia 

Spesies : Limonia acidissima L. (Vijayvargia dan Rekha, 2014). 

 

Gambar 2.1. Buah Kinca (Vasant dan Narasimhacharya, 2011). 

 

2.1.2. Nama Daerah 

Buah kinca sendiri dikenal sebagai wood apple (inggris), kawista (sunda), 

kawis, kawista, kinca (jawa) (Sukamto, 1999). Nama latin dari buah kinca yaitu 

Limonia acidissima selain itu juga dikenal dengan Feroniaele phantum Correa, 

dan Feronia limonia L. (Khare, 2011). 
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2.1.3. Distribusi 

Tanaman kawista (Limonia acidissima) tumbuh subur di daerah tropis 

seperti India, Srilanka, Myanmar dan Indo-cina. Di Indonesia tanaman kawista 

tumbuh tersebar di berbagai daerah seperti Bima, Madura, Sulawesi, Kalimantan, 

Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jakarta dan Sumatera (Nurdiana, et al., 

2013). 

Limonia acidissima biasa hidup di alam bebas. Pohon itu tumbuh sampai 

ketinggian 1.500 kaki (450 m) di Himalaya barat. Tumbuhan ini membutuhkan 

iklim musim hujan dengan musim kemarau yang berbeda. Musim. Daunnya 

tumbuh lebat pada bulan Januari, dan berbunga pada bulan Februari dan Maret, 

sedangkan buahnya akan matang pada bulan Oktober dan November (Morton, 

1987). 

 

2.1.4. Morfologi 

Limonia acidissima merupakan pohon tegak yang tumbuh lambat dengan 

beberapa cabang yang merunduk  ke bawah. Tanaman ini umumnya tingginya 

mencapai  9-10 meter. Kulitnya kasar, berduri dengan ukuran duri tajam 0,75 

sampai 2 inci pada beberapa ranting (Pandey, et al., 2014). 

Buah beraroma khas ini berbentuk bulat dengan diameter 5-12,5 cm. 

Buahnya tergolong dalam berry dan mungkin memiliki rasa manis atau asam.. 

Kulit buahnya tebal sebesar 6 mm, keras, dan berwarna keabu-abuan. Buah yang 

telah matang sempurna sering dianggap sebagai buah busuk karena daging 

buahnya berwarna cokelat kemerahan dengan biji yang telah berkecambah 

(Nurdiana, et al., 2016; Pandey, et al., 2014; Banerjee, et al., 2011).  

Daunnya menyirip, dengan jumlah 5-7 lembar, masing-masing daun 

memiliki panjang 25-35 mm dan lebar 10-20 mm, dengan aroma jeruk saat 

dihancurkan (Banerjee, et al., 2011). Bunganya merupakan bunga poligami 

(memiliki organ reproduksi jantan dan betina dalam satu bunga). Sedangkan biji 

dari buah ini berukuran kecil dan berwarna putih (Amin, et al., 2017). Daging 

buahnya berwarna coklat, berbau aromatik dan rasanya asam atau manis (Morton, 

1987). 
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2.1.4.  Manfaat Limonia acidissima L. 

Limonia acidissima merupakan tumbuhan yang bagian daun, kulit kayu 

dan buahnya memiliki khasiat obat sehingga digunakan sebagai obat tradisional 

dan telah digunakan selama berabad-abad (Jayashree, dan Londonkar, 2014). 

Buah Limonia acidissima (kawista) dapat berkhasiat sebagai obat penurun panas 

dan obat sakit perut.  

Di Indonesia, bagian duri dan kulit batang kawista digunakan dalam 

berbagai macam ramuan obat tradisional seperti mengobati haid yang berlebihan, 

gangguan hati, gigitan dan sengatan binatang, dan untuk mengobati mual-mual 

(Sukamto, 1999). Dalam perkembangannya, sebagai alternatif pengobatan 

antijamur digunakan tanaman Limmonia acidissima L. pada penelitian 

sebelumnya melaporkan bahwa buah Limonia acidissima memiliki aktivitas 

antijamur, dan senyawa yang dianggap sebagai antijamur pada cangkang buah 

yaitu psoralena, xanthotoxin 2,6-dimetoksibenzakuinon, dan ostenol (Adikaram, 

et al., 1989). 

Pada penelitian yang dilakukan Swami, et al., (2012), ekstrak petroleum 

ether buah Limonia acidissima L. memiliki aktivitas sebagai antimikroba dengan 

konsentrasi 10 mg/ml pada Escherichia coli  memiliki zona hambat 14.00 ± 0.0 

mm, Klebsiella pneumoniae memiliki zona hambat 13.00 ± 0.0 mm, Proteus 

mirabilis memiliki zona hambat 11.66 ± 0.47 mm, dan  Staphylococcus aureus 

memiliki zona hambat 11.33 ± 0.47 mm.  

 

2.1.5. Kandungan Senyawa Limonia acidissima L. 

Buah Limonia acidissima mengandung flavonoid, glikosida, saponin dan 

tanin. Beberapa kumarin dan turunan tiramin juga telah terisolasi dari buah 

Limonia acidissima L. (Pradhan, et al., 2012). Biji buah Limonia acidissima 

mengandung alkaloid, flavonoid, asam amino, saponin, fenol, karbohidrat, tanin, 

dan protein (Banupriya, dan Poongodi, 2016).  

Daging buah yang kering mengandung 15% asam sitrat dan sejumlah kecil 

asam-asam, kalium, kalsium, besi, karbohidrat, protein dan lemak. Daging buah 

pada ekstrak petroleum ether mengandung alkaloid, karbohidrat, streoid, dan lipid, 

sedangkan pada ekstrak kloroform mengandung alkaloid, karbohidrat, protein dan 

asam amino (Jayashree dan Ramesh, 2014). Selain itu, daun dan kulit batang 
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Limonia acidissima L. mengandung kumarin, steroid, alkaloid, flavonoid, 

saponin,dan asam amino (Banupriya, dan Poongodi, 2016). 

 

2.2. Tinjauan Umum Candida albicans 

Candida albicans adalah jamur dimorfik yang menyebabkan infeksi berat 

pada manusia. Candida albicans dapat menyebabkan infeksi. Infeksi jamur ini 

dapat terjadi bila terdapat gangguan pada mekanisme pertahanan tubuh atau 

adanya faktor eksogen. Faktor eksogen seperti pemakaian antibiotik spektrum luas 

dapat mengganggu keseimbangan flora normal sehingga dapat menyebabkan 

terjadinya infeksi ini. Faktor lain yang juga dapat meningkatkan risiko terjadinya 

infeksi ini adalah peningkatan kadar estrogen seperti pada pengguna kontrasepsi 

oral dan kehamilan, diabetes melitus, penggunaan kortikosteroid, dan infeksi 

Human Immunodeficiency Virus (HIV) (Kauffman, 2007).  

 

2.2.1. Taksonomi 

Kingdom  : Fungi 

Subkingdom        : Dikarya 

Divisi : Ascomycota 

Subdivisi : Saccharomycotina 

Kelas : Saccharomycetes  

Sub kelas : Saccharomycetidae 

Order : Saccharomycetales 

Genus : Candida  

Spesies : Candida albicans (Jones et al., 2004). 

 

2.2.2. Morfologi dan Sifat 

Candida albicans adalah spesies kandida yang tumbuh sebagai sel ragi 

tunas, berbentuk oval (berukuran 3-6 m) dan juga pseudohifa menghasilkan rantai 

sel memanjang yang menyempit diantara sel (Jawetz, et al., 2004). Jamur ini 

adalah bagian dari flora normal, selaput lendir di saluran pernafasan, saluran cerna 

dan vagina (Tjay dan Kirana, 2002).  

Pada media Sabaroud dextrose agar (SDA) Candida albicans berbentuk 

bulat atau oval yang biasa disebut dengan bentuk khamir dengan ukuran (3,5-6) x 
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(6-10) µm. Koloni pada media ini berwarna krem, agak mengkilat dan halus. 

Kemampunan Candida albicans untuk tumbuh baik pada suhu 37°C 

memungkinkan untuk tumbuh pada sel hewan dan manusia. Sedangkan bentuknya 

yang dapat berubah, bentuk khamir dan filamen, sangat berperan dalam proses 

infeksi ke tubuh inang (Kusumaningtyas, 2005). 

 

Gambar 2.2. Bentuk morfologi Candida albicans pada perbesaran 400× 

(Qurrohman, 2016) 

 

Gambar 2.3. (a) Bentuk ragi, (b) Bentuk pseudohifa, (c) Bentuk hifa (Kim, 2011) 

 

2.2.3 Manifestasi Klinik  

Infeksi jamur yang paling sering terjadi yaitu kandidiasis. Kandidiasis 

merupakan suatu infeksi yang disebabkan oleh jenis mikroorganisme jamur 

Candida albicans (Irianto, 2013). Infeksi candida pada manusia disebabkan oleh 

Candida albicans, sisanya disebabkan oleh Candida tropicalis, Candida 

parapsilosis, Candida guillermondii, Candida kruzei dan beberapa spesies 

Candida yang lebih jarang (Keyser et al., 2005). 

Kandidiasis dapat terjadi di mulut, usus, vagina, kulit, dan sistemis. 

Manifestasi klinik kandidiasis di setiap organ tersebut berbeda-beda.  

 

A 

B 

C 
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a. Mulut  

Di mulut memiliki gejala seperti luka dan bercak-bercak putih pada 

mukosa mulut serta lidah, yang dapat menjalar ketenggorokan dan 

esophagus.ciri lainnya berupa cheilitis (radang di sudut mulut). Infeksi ini 

sering terjadi akibat penggunaan antibiotic berspektrum luas, 

kortikosteroid, leukemia, pada bayi yang baru dilahirkan, juga pada pasien 

AIDS (Tjay dan Kirana, 2002). 

b. Usus  

Di usus memiliki gejala seperti diare nyeri perut. Jamur Candida 

ditemukan banyak di saluran cerna diakibatkan oleh penggunaan antibiotik 

spektrum luas yang mengubah susunan flora normal. Selain itu diabetes 

juga dapat menunjang terjadinya infeksi ini.  

c. Vagina 

Di vagina memiliki gejala seperti iritasi, keputihan, gatal-gatal, dan rasa 

terbakar. Faktor penyebabnya yaitu seperti kehamilan, penggunaan 

antibiotic spektrum luas, kurangnya kebersihan, dan pil KB (Tjay dan 

Kirana, 2002). 

d. Kulit 

Kandidiasis kulit terutama timbul pada bagian tubuh yang lembab dan 

hangat misalnya ketiak dan lipatan paha. Kebanyakan infeksi ini terjadi 

pada orang gemuk dan penderita diabetes. Gejalanya berupa kulit 

memerah dan mengeluarkan cairan (Tjay dan Kirana, 2002). 

e. Sistemik  

Gejala dari kandidiasis sistemik berupa rasa penat dan lemah, letih disertai 

perasaan mengantuk, kurangnya daya pengingat, nyeri otot dan 

persendian. Kandidiasis sistemik dapat menjadi lebih parah apabila 

Candida albicans menembus mukosa usus dan menyebar ke semua organ 

melalui sirkulasi darah (Tjay dan Kirana, 2002). 
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2.2.4 Terapi  

Tabel II.1. Obat antijamur (Gould, 2003). 

Obat Indikasi Keterangan 

Nistatin Kandidiasis oral dan 

vagina 

Aplikasi topikal, terlalu toksik untuk 

dierikan parenteral 

Amfoterisin Infeksi jamur sistemik 

dan topikal 

Oral, topikal, dan parenteral. Efek 

samping berat: demam, hipokalemia, dan 

nefrotoksisitas  

Klotrimazol Infeksi jamur topikal  

Mikonazol Infeksi jamur topikal Respon jelek apabila digunakan untuk 

infeksi sistemik. Penggunaan topikal, oral, 

dan parenteral  

Ketokonazol Infeksi jamur sistemik Tidak seefektif amfoterisin, toksisitas hati. 

Griseovulfin Infeksi jamur 

dermatofit 

Oral. Terkonsentrasi dalam keratin 

sehingga merupakan obat pilihan untuk 

infeksi jamur. 

Flusitosin Infeksi ragi sistemik Oral dan parenteral. Tidak efektif terhadap 

Aspergillus atau dematofita. 

 

2.3. Tinjauan Nistatin  

2.3.1. Nistatin 

 Nistatin merupakan antibiotik antijamur, nama asli nistatin adalah 

fungisidin, dihasilkan oleh Streptomyces noursei. Pertama digunakan untuk terapi 

infeksi pada kulit, mulut, vagina, dan esophagus. Tidak terjadi absorbsi secara 

sistemik pada pemakaian nistatin, sehingga tidak ada efek samping. Nistatin dapat 

bersifat toksik pada pemberian secara parenteral yaitu ketika ditemukan dalam 

jumlah banyak dalam serum, untuk itu direkomendasikan untuk diberikan secara 

oral. Efek samping dapat berupa diare, sakit abdominal, hipersensititas, lesi kulit, 

gatal dan rasa terbakar (Muwarni, 2015).  
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Nistatin hanya akan diikat oleh jamur atau ragi yang sensitif. Mekanisme 

kerja nistatin yaitu berikatan dengan sterol membran sel jamur, terutama 

ergosterol (Staf Pengajar Dapartemen Farmakologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Sriwijaya, 2008). Akibat terbentuknya ikatan antara sterol dengan 

nistatin ini akan terjadi perubahan permeabilitas membran sel sehingga sel akan 

kehilangan berbagai molekul kecil. Candida albicans hampir tidak 

memperlihatkan resistensi terhadap nistatin (Badan Farmakologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia, 1995).  

Dosis nistatin dinyatakan dalam unit, tiap 1 mg obat ini mengandung tidak 

kurang dari 200 unit nistatin. Untuk pemakaian klinik tersedia dalam bentuk krim, 

salep, tablet vagina yang mengandung 100.000 unit/tablet, suspense obat tetes oral 

yang mengandung 100.000 unit/tablet, dan tablet oral yang mengandung 500.000 

unit nistatin. Untuk kandidiasis mulut dan esofagus pada orang dewasa diberikan 

dosis 500.000 – 1.000.000 unit 3 atau 4 kali sehari. Pada anak dan bayi diberikan 

bentuk suspensi masing-masing 400.000 dan 200.000 unit empat kali sehari. Obat 

tidak langsung ditelan tetapi ditahan dulu dalam rongga mulut. Pemakaian pada 

kulit disarankan 2-3 kali sehari, sedangkan untuk pemakaian tablet vagina 1-2 kali 

sehari selama 14 hari (Badan Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Indonesia, 1995). 

Nistatin terutama digunakan untuk infeksi candida di kulit, selaput lendir, 

dan saluran cerna. Efek samping pada pemakaian nistatin jarang ditemukan, 

terkadang terjadi mual muntah dan diare ringan setelaah pemakaian peroral 

(Badan Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1995). 

 

2.4. Kandungan  metabolit sekunder dari buah Limonia acidissima L. yang  

dapat dimanfaatkan sebagai agen antijamur 

 Buah Limonia acidissima mengandung terpenoid, flavonoid, polifenol, dan 

Antrakuinon (Ilaiyaraja, et al., 2014). Senyawa-senyawa ini dapat bertindak 

sebagai antijamur. 

 Dalam menghambat jamur, senyawa terpenoid ini dapat larut dalam lemak 

sehingga mampu menembus membran sel jamur dan mempengaruhi permeabilitas 

dari membran sel jamur dan menimbulkan gangguan pada struktur dan fungsi 

membran sel (Ahmad, dan Gholib, 2013).  
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 Kemudian senyawa flavonoid dalam menghambat pertumbuhan jamur 

dapat bereaksi dengan dinding sel, selanjutnya akan masuk ke dalam inti sel dan 

membuat seluruh protein pada jamur mengalami denaturasi protein sehingga sel 

jamur menjadi rusak dan mati (Rezeki, et al., 2017).  

 Sedangkan tanin dapat merusak dinding sel jamur yang terdiri atas lipid 

dan asam amino. Kerusakan membran sel dapat menyebabkan meningkatnya 

permeabilitas sel sehingga mengakibatkan kerusakan sel jamur. Tanin tergolong 

senyawa polifenol dengan karakteristiknya yang dapat membentuk senyawa 

kompleks dengan makromolekul lainnya (Wahyuni, et al., 2016).  Lalu senyawa 

antrakuinon memiliki mekanisme antijamur dengan beraksi melalui depolarisasi 

membran potensial mitokondria dan penghambatan efflux pump (Wijayanti & 

Endang, 2017). 

 

2.5. Tinjauan Tentang Ekstraksi 

Ekstraksi proses penarikan komponen aktif yang terkandung dalam 

tanaman menggunakan bahan pelarut yang sesuai dengan kelarutan komponen 

aktifnya (Yuliani dan Suyanti, 2012).  

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai. 

Kemudian semua pelarut atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa yang 

tersisa diperlakukan sedemikian hingga sesuai dengan ketetapan (Depkes RI. 

2000). 

Pelarut yang biasa digunakan untuk ekstraksi diantaranya adalah metanol, 

etanol, etil asetat, aseton dan asetonitril dengan air. Suhu ekstraksi yang terbaik 

dilakukan pada kisaran suhu 20⁰C - 80⁰C tetapi suhu yang digunakan harus 

dibawah titik didih pelarut yang digunakan (Damanik, et al.,2014). 

Faktor yang mempengaruhi pada mutu dari ekstrak yaitu faktor biologis 

dan faktor kimia. Faktor biologi dapat berupa bahan dari tumbuhan obat hasil 

budidaya (kultivar) ataupun dari tumbuhan liar (wild crop) yang meliputi 

beberapa hal, yaitu: 

1) ldentitas jenis (species): Jenis tumbuhan dari sudut keragaman hayati dapat 

dikonfirmasi sampai informasi genetik sebagai faktor internal untuk validasi 

jenis (species). 
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2) Lokasi tumbuhan asal: Lokasi berarti faktor eksternal, yaitu lingkungan 

(tanah dan atmosfer) dimana tumbuhan berinteraksi berupa energy (cuaca.: 

temperatur, cahaya) dan materi (air, senyawa organik dan anorganik). 

3) Periode pemanenan hasil tumbuhan: Faktor ini merupakan dimensi waktu 

dari proses kehidupan tumbuhan terutama metabolisme sehingga 

menentukan senyawa kandungan. Kapan senyawa kandungan mencapai 

kadar optimal dari proses biosintesis dan sebaliknya kapan sebelum senyawa 

tersebut dikonversi/dibiotransformasi/biodegradasi menjadi senyawa lain. 

4) Penyimpanan bahan tumbuhan: Merupakan faktor eksternal yang dapat 

diatur karena dapat berpengaruh pada stabilitds bahan serta adanya 

kontaminasi (biotik dan abiotik). 

5) Umur tumbuhan dan bagian yang digunakan. 

Mutu ekstrak dipengaruhi oleh bahan asal yaitu tumbuhan obatnya. 

Khususnya dipandang dari segi kandungan kimianya faktor kimia. Baik untuk 

bahan dari tumbuhan obat hasil budidaya (kultivar) ataupun dari tumbuhan liar 

(wild crop), meliputi beberapa hal, yaitu: 

a. Faktor internal 

1) Janis senyawa aktif dalam bahan 

2) Komposisi kualitatif senyawa aktif 

3) Komposisi kuantitatif senyawa aktif 

4) Kadar total rata-rata senyawa aktif 

b. Faktor eksternal 

1) Metode ekstraksi 

2) Perbandingan ukuran alat ekstraksi (diameter dan tinggi alat) 

3) Ukuran, kekerasan dan kekeringan bahan 

4) Pelarut yang digunakan dalam ekstraksi 

5) Kandungan logam berat 

6) Kandungan pestisida (Depkes RI, 2000). 

Tahapan dalam proses ekstrasi tersebut adalah : 

1. Pemilahan bagian tanaman, pengeringan dan penggilingan 
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2. Pemilihan pelarut berdasarkan polaritasnya seperti pelarut polar (air, etanol, 

metanol), pelarut semipolar (etil asetat, dikhloromethan), dan pelarut non 

polar (n-heksan, petroleum eter, kloroform dan lain-lain) (Sutrisna,2016). 

Metode dalam pembuatan ekstrasi (ekstrak) dapat terbagi yaitu sebagai berikut: 

a. Cara dingin : maserasi dan perkolasi; 

b. Cara panas: Refluks, soxhlet, digesti, infus, dan dekok (Depkes RI, 2000). 

 

2.5.1. Tinjauan Tentang Maserasi  

 Maserasi merupakan cara ekstraksi yang paling sederhana dan 

membutuhkan waktu yang lama. Bahan simpilisia yang digunakan dihaluskan 

berupa serbuk kasar, dilarutkan dengan bahan pengekstraksi (Damanik, et al., 

2014). Proses ekstraksi dilakukan dengan pelarut pada suhu kamar. Cairan 

perlarut akan menembus dinding sel dan masuk kesitoplasma dimana terdapat zat 

aktif. Karena terdapat perbedaan konsentrasi maka zat aktif akan keluar dari sel 

dan larut dalam pelarut yang digunakan. Proses maserasi dilakukan ditempat yang 

terlindung dari sinar matahari (Sutrisna, 2016). 

 Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode maserasi 

bertingkat. Maserasi bertingkat ditujukan untuk memisahkan senyawa-senyawa 

yang mempunyai kepolaran yang berbeda, yaitu untuk memisahkan senyawa yang 

non polar dan senyawa yang polar. Maserasi ini menggunakan pelarut yang 

berbeda kepolarannya, sehingga diharapkan senyawa kimia yang ada dalam 

tanaman tertarik sempurna dalam masing-masing sifat pelarutnya, dimana 

senyawa polar larut dalam pelarut polar, senyawa semi pilar larut dalam pelarut 

semi polar dan senyawa non polar larut dalam pelarut non polar. Pelarut yang 

digunakan yaitu heksan sebagai pelarut non polar, etil asetat sebagai pelarut semi 

polar, dan etanol sebagai pelarut polar (Ahmad, 2013). 

 Kelebihan maserasi adalah prosesnya sederhana dan senyawa-senyawa 

yang tidak tahan pemanasan tidak ngalami kerusakan. Sedangkan kerugian 

maserasi adalah sangat memerlukan waktu lama dan pelarut yang cukup banyak 

(Sutrisna, 2016). 

 Salah satu metode proses maserasi yaitu maserasi kinetik. Maserasi kinetik 

diperlukan pengadukan yang berputar secara terus menerus. Proses maserasi ini 

untuk meratakan konsentrasi larutan dari luar butir serbuk simplisia, sehingga agar 
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perbedaan konsentrasi terjaga antara larutan intra sel dan ekstra sel. Selanjutnya, 

hasil dari penyaringan maserasi kinetik didiamkan selama beberapa waktu tertentu 

untuk mengendapkan zat yang tidak dibutuhkan yang ikut terlarut dalam cairan 

pelarut (Indrawati, dan Razimin, 2013).  

 Metode lain dari maserasi yaitu maserasi ultrasonikasi merupakan salah 

satu teknik yang dapat membantu masuknya pelarut dalam sel tanaman, sehingga 

didapatkan metabolit sekunder yang lebih banyak. Teknik ini mengandalkan 

energi gelombang yang menyebabkan proses kavitasi, yaitu suatu proses 

pembentukan gelembung-gelembung kecil akibat adanya transmisi gelombang 

ultrasonik. Ketika mengenai suatu larutan, energi ultrasonik menyebabkan 

timbulnya rongga akustik, dengan struktur bergelembung yang kemudian pecah. 

Proses kavitasi tersebut membantu osmosis pelarut ke dalam dinding sel tanaman. 

Getaran ultrasonik (>20.000 Hz) memberikan efek pada proses ekstrak dengan 

prinsip meningkatkan permeabilitas dinding sel, menimbulkan gelembung spontan 

sebagai stres dinamis serta menimbulkan fraksi interfase. Hasil ekstraksi 

tergantung pada frekuensi getaran, kapasitas alat dan lama proses ultrasonikasi 

(Sari, dan Liling, 2017). 

 

2.6. Tinjauan Fraksinasi 

 Fraksinasi merupakan prosedur pemisahan yang bertujuan untuk 

memisahkan golongan utama kandungan yang satu dari kandungan yang lain. 

Senyawa yang bersifat polar akan masuk ke pelarut polar dan senyawa non polar 

akan masuk ke pelarut non polar (Depkes RI, 2000).  

2.7. Metode Pengujian Antimikroba 

 Ada beberapa prosedur berbeda yang digunakan untuk menentukan 

sensitivitas mikroorganisme terhadap antibiotik, antara lain: 

  

2.7.1 Metode Difusi Cakram  

 Metode difusi cakram adalah cara yang mudah untuk menetapkan 

kerentanan organisme terhadap antibiotik dengan menanamkan biakan pada agar 

dan membiarkan antibiotik berdifusi ke media agar. Cakram yang telah 

mengandung antibiotik diletakkan pada permukaan agar yang mengandung 

mikroba yang diuji. Pada jarak tertentu pada masing-masing cakram, antibiotik 
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terdifusi sampai titik antibiotik tersebut sampai tidak lagi menghambat 

pertumbuhan mikroba. Maka efektivitas antibiotik ditunjukkan oleh zona hambat. 

Zona hambat tampak jernih atau bersih yang mengelilingi cakram tempat zat 

dengan aktivitas antimikroba terdifusi. Diameter zona hambat dapat diukur 

dengan jangka sorong dan penggaris. Ukuran zona hambat dapat dipengaruhi oleh 

kepadatan atau viskositas media biakan, kecepatan difusi antibiotik, konsentrasi 

antibiotik pada cakram, sensitivitas organisme terhadap antibiotik, dan interaksi 

antibiotik dengan media. 

 Untuk mengevaluasi hasil uji kepekaan (apakah mikroba sensitif ataukah 

resisten), dapat dilakukan dengan dua cara sebagai berikut: 

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

jernih (zona hambatan) di sekitar cakram dengan tabel standar yang dibuat 

oleh NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standard). 

Dengan tabel NCCLS ini dapat diketahui kriteria sensitif, sensitif 

intermediet dan resisten. 

2. Cara Joan-Stokes, yaitu dengan membandingkan radius zona hambatan yang 

terjadi antara bakteri kontrol yang sudah diketahui kepekaannya terhadap 

obat tersebut dengan isolat bakteri yang diuji. 

 Pada uji Joan-Stokes, prosedur uji kepekaan untukkontrol positif dan 

jamur uji dilakukan bersama-sama dalam satu piring agar (Dzen et al, 2003). 

Metode difusi cakram prosedurnya sederhana untuk menyelidiki zat dalam 

menentukan apakah zat tersebut signifikan dan mempunyai aktivitas antibiotik 

yang berguna (Harmita, dan Maksum, 2008).  

 

2.7.2. Metode Dilusi Agar 

Metode dilusi agar adalah metode uji kepekaan in vitro yang dapat 

dilakukan secara kuantitatif dari agen antimikroba terhadap bakteri atau jamur 

tertentu, karena nilai MIC (Minimum Inhibitor Concentration) dapat diperoleh 

dengan metode ini. Metode ini dilakukan dengan cara membuat cawan berisi 

media agar dan ditambahkan antimikroba dengan berbagai macam konsentrasi. 

Cawan tersebut kemudian diinokulasi dengan suspensi yang terstandarisasi untuk 

tes organisme. Setelah dilakukan inkubasi pada 35 ± 2
o
C, tes dikaji dan 

menentukan MIC. Hasil akhir secara signifikan dipengaruhi oleh metodologi, 
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dimana harus dikendalikan secara hati-hati jika ingin hasil sesuai yang ingin 

dicapai (dalam laboratorium atau antar laboratorium) (Jiang, 2011; CLSI, 2012).  

 

2.7.3. Metode Dilusi Tabung 

 Metode dilusi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui 

potensi suatu senyawa terhadap aktifitas mikroba dengan menentukan Konsentrasi 

Hambat Minimal (KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimal (KBM) (Fatisa, 2013). 

 Prinsip kerja metode dilusi adalah seri pengenceran larutan antibakteri 

dalam media pertumbuhan bakteri yang dimulai dari konsentrasi tinggi sampai 

rendah. Maka pertumbuhan kemudian diinokulasi dengan bakteri uji dengan 

jumlah tertentu (Chusniati, 2013). 

 

2.7.4. Metode Bioautografi 

 Metode bioautografi merupakan metode sederhana yang berguna untuk 

menunjukkan adanya aktivitas antibakteri. Metode ini menggabungkan 

penggunaan teknik kromatografi lapis tipis dengan respons dari mikroorganisme 

yang diuji berdasarkan aktivitas biologi yang dapat berupa antibakteri, dan 

antijamur (Kusumangningtyas et al., 2008). 

 Metode bioautografi dibedakan menjadi 3 macam yaitu : bioautografi 

kontak, bioautografi imersi atau bioautografi agar overlay, dan bioautografi 

langsung.  

1. Bioautografi kontak  

 Bioautografi kontak yang dilakukan dengan cara meletakkan lempeng 

kromatogram hasil eluasi senyawa yang akan diuji diatas media padat yang sudah 

diinokulasi dengan mikroba uji. Adanya senyawa antimikroba ditandai dengan 

adanya daerah yang jernih dan tidak ditumbuhi mikroba. 

2. Bioautografi agar overlay 

 lempeng kromatogram dilapisi dengan agar yang masih cair yang sudah 

diinokulasi dengan mikroba uji. Setelah agar mengeras, lempeng kromatogram 

diinkubasi dan diwarnai dengan tetrazolium dye. penghambatan dapat dilihat 

dengan terbentuknya pita (band).  

3. Bioautografi langsung  
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 Dilakukan dengan cara menyemprot langsung kromatogram dengan 

mikroba uji dan diinkubasi. zona hambat yang terbentuk divisualisasikan dengan 

menyemprot kromatogram dengan pewarna tetrazoium.  

 Salah satu keuntungan metode bioautografi dibandingkan dengan metode 

lain sepeti difusi agar dan pengenceran adalah dapat digunakan untuk mengetahui 

aktivitas biologi secara langsung senyawa yang komplek, terutama yang terkait 

dengan kemampuan suatu senyawa untuk menghambat pertumbuhan mikroba, 

selain untuk memisahkan dan identifikasi. Kelebihannya, metode bioautografi 

tersebut cepat, mudah untuk dilakukan dan hasilnya relatif mudah dan akurat 

(Kusumangningtyas et al., 2008).  

2.8. Tinjauan Tentang Pelarut  

Cairan pelarut yang digunakan dalam pembuatan ekstrak haruslah 

merupakan pelarut yang baik (optimal) untuk senyawa kandungan yang berkhasiat 

atau senyawa yang aktif, sehingga senyawa tersebut dapat terpisahkan dari bahan 

dan dari senyawa kandungan lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian 

besar senyawa yang diinginkan. Bebagai macam pelarut yang akan digunakan, 

tetapi pelarut toksik harus dihindari. Pelarut yang digunakan dapat dilihat dalam 

farmakope. Oleh karena itu, diperlukan beberapa pertimbangan dalam pemilihan 

pelarut yaitu sebagai berikut: 

1. Selektivitas 

2. Kemudahan bekerja dan proses dengan cairan tersebut 

3. Ekonomis 

4. Ramah lingkungan 

5. Keamanan (Depkes RI, 2000). 

Namun pemerintah juga membatasi penggunaan pelarut untuk proses 

ekstraksi. Cairan pelarut yang boleh digunakan dan yang dilarang. Cairan pelarut 

harus memenuhi standar kefarmasian atau pharmaceutical grade. Hingga 

sekarang pelarut yang dapat digunakan adalah air dan alkohol atau campuran 

keduanya. Jenis pelarut lain seperti metanol dan lain-lain (alkohol dan 

turunannya), heksana dan lain-lain (hidrokarbon aliphatik), toluen dan lain-lain 

(hidrokarbon aromatik), kloroform (dan golongannya), aseton, umunya digunakan 

untuk tahap separasi dan tahap pemurnian (fraksinasi). Untuk metanol 
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penggunaannya dihindari, karena bersifat toksik akut dan kronik (Depkes RI, 

2000). 

 

2.8.1. Tinjauan Etil Asetat 

 Pelarut yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pelarut etil asetat. 

Etil asetat (C4H8O2) merupakan salah satu bahan kimia organik yang berbentuk 

cairan, tidak memiliki warna, mudah menguap dengan bau seperti buah, harum, 

sedikit berbau asam, dan merupakan senyawa kimia yang dapat mudah terbakar. 

Etil asetat memiliki sinonim yaitu asam asetat etil ester, ester asetat, eter asetat, 

asetoksietana, etil etanoat. Sedangkan dalam sediaan farmasi, etil asetat digunakan 

sebagai pelarut (Rowe, et al., 2009). 

Etil asetat memiliki cairan yang jernih atau bening, tidak memiliki warna, 

mudah menguap dengan bau yang sangat aromatic, dan memiliki sifat mudah 

terbakar. Pelarut ini memiliki titik didih yaitu 77°C. Etil asetat sebaiknya harus 

disimpan dalam wadah yang kedap udara, terlindung dari sinar matahari dan tidak 

lebih dari suhu 30°C, etil asetat larut dalam air dengan perbandingan 1:10 pada 

suhu 25°C dan sangat mudah larut dalam air pada suhu yang lebih rendah 

daripada suhu yang lebih tinggi. Serta etil asetat dapat dicampur dengan aseton, 

kloroform, diklorometana, etanol (95%), eter, dan dengan sebagian besar cairan 

organik lainnya (Rowe et al., 2009). 

Etil asetat dapat digunakan sebagai bahan makanan, dan dalam farmasi 

sebagau formulasi topikal maupun oral. Hal ini umumnya dianggap sebagai bahan 

yang relatif tidak beracun dan tidak berbahaya ketika digunakan sebagai eksipien. 

Namun, etil asetat dapat mengiritasi selaput lendir, dan konsentrasi tinggi dapat 

menyebabkan depresi sistem saraf pusat. Potensi gejala termasuk iritasi mata, 

hidung, dan tenggorokan, narcosis, dan dermatitis. Etil asetat belum terbukti 

menjadi toksik atau karsinogen untuk manusia (Rowe et al., 2009). 

 

2.9. Tinjauan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

 Kromatografi lapis tipis adalah salah satu metode pemisahan kromatografi 

yang banyak digunakan. Metode analisis kromatografi lapis tipis (KLT) telah 

menjadi bagian dari teknik analisis rutin pada laboratorium analisis dan 

pengembangan produk karena memiliki beberapa keuntungan. Keuntungan utama 
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metode analisis kromatografi lapis tipis dibandingkan metode analisis 

kromatografi cair kinerja tinggi adalah analisis beberapa sampel dapat dilakukan 

secara simultan dengan menggunakan fase gerak dalam jumlah kecil sehingga 

lebih hemat waktu dan biaya analisis serta lebih ramah lingkungan. Teknik 

pemisahannya sederhana dengan peralatan yang minimal (Wulandari, 2011). 

 Kromatografi lapis tipis (KLT) termasuk kromatografi planar yang di 

dalamnya juga ada kromatografi kertas dan elektroforesis. Kromatografi planar  

ini  fasa  diamnya  merupakan  lapisan uniform  bidang  datar  yang  didukung  

oleh  plat kaca,  aluminium  atau  plat  selulosa, sedangkan fasa gerak yang juga 

sering disebut sebagai pelarut pengembang akan  bergerak  sepanjang  fasa  diam  

dibawah pengaruh kapiler, pengaruh gravitasi atau pengaruh potensial listrik 

(Ditjen POM, 1995). 

 Beberapa metode kromatografi lapis tipis yang dapat sesuai dengan tujuan 

dan keinginan, yaitu: 

A. KLT preparatif  

1. Dengan cara ini , dibuat tebal lapisan adsorben kurang lebih 1-1,5 mm. 

2. Larutan adsorben yang digunakan harus lebih kental. 

3. Setelah abdsorben dilapiskan pada permukaan plat penyangga, dilakukan 

pengeringan pada suhu kamar untuk mencegah terjadinya casehardening 

(pengeringan yang tidak merata dan penebalan pada suatu suatu zona) 

4. Sampel yang akan dianalisis dipekatkan terlebih dahulu sebelum di klt. 

5. Komponen yang diperoleh dari proses pengembangan, dikumpulkan 

dengan cara pengerokan pada noda. 

6. Hasil pengerokan dilarutkan dengan pelarut yang sesuai dan dilakukan 

analisis lanjut. 

B. KLT Kuantitatif 

 Umumnya KLT diperlukan untuk analisis kuantitatif akan tetapi beberapa 

pendekatan dapat dilakukan untuk memenuhi hal tersebut, diantaranya:  

1. Analisis langsung pada plat dengan teknik : 

2. Analisis gravimetri 

3. Analisis spektroskopi 
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 Dalam kromatografi lapis tipis, harga Rf (retention factor) dinyatakan 

sebagai perbandingan jarak yang digerakkan oleh senyawa dari titik awal terhadap 

jarak yang digerakkan oleh pelarut . Rumus Rf dinyatakan sebagai berikut : 

Rf = 
                                        

                                 
 (Rubiyanto, 2017) 

Beberapa faktor yang mempengaruhi harga Rf, adalah: 

1. Struktur kimia senyawa yangdipisahkan 

2. Sifat dari absorben dan derajat aktivitasnya 

3. Tebal dan kerataan permukaan adsorben 

 

2.9.1. Fase Diam 

Fase diam adalah lapisan partikel padat yang tersebar merata dengan 

bantuan menggunakan gelas, alumunium, atau lembaran plastik setipis mungkin 

sekitar (0.25 mm). Dengan tambahan bahan pengikat seperti gipsum, yang 

digabungkan dengan fase diam agar potongan lempeng menjadi lebih baik. 

Beberapa dari fase diam ditambahkan dengan bubuk fluoresen untuk 

mempermudah visualisasi lebih lanjut (misalnya berwarna hijau terang saat fase 

diam disinari dengan sinar UV 254 nm). Ada beberapa fase diam, yaitu: 

1. Silika gel tak termodifikasi 

2. Nano-TLC atau HPTLC 

3. Silika gel yang dimodifikasi: RP-18, RP-18 modifikasi siral, amino, cyano 

4. Alumunium oksida 

5. Selulosa (serat, mikrokristalin) 

6. Poliamida (Narwal, 2009). 

 

2.9.2. Fase Gerak 

Fase gerak adalah pelarut tunggal atau merupakan pelarut campuran yang 

bergerak melewati fase diam yang akan menyerap ke dalam fase diam sebagai 

hasil dari gaya kapiler. Fase gerak ini dikenal sebagai dengan “eluen”. Kecocokan 

pelarut untuk kromatografi diklasifikasikan berdasarkan kepolaran. Ukuran utama 

dari tingkat kepolaran dilihat dari konstanta dielektrik (DC). Parameter lain seperti 

tegangan permukaan, viskositas, dan tekanan uap juga digunakan sebagai 

karakteristik pelarut. Saat pelarut telah mencapai bagian atas plat maka plat 
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diangkat dari chamber, kemudian dikeringkan, dan campuran komponen senyawa 

tersebut terpisah sehingga dapat divisualisasikan (Narwal, 2009). 

 


