
 

 

5 
 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Tumbuhan Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia) 

2.1.1 Klasifikasi  Tumbuhan 

Secara taksonomi, tanaman Eleutherine palmifolia memiliki klasifikasi yaitu 

(Departemen Kesehatan RI, 2001) : 

Kerajaan  : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub Divisi : Angiospermae 

Kelas   : Monocotyledonae 

Bangsa  : Liliales 

Suku  : Iridaceae  

Marga   : Eleutherine 

Jenis  : Eleutherine palmifolia (L) Merr. 

2.1.2 Nama Daerah 

Memiliki nama yang berbeda pada tiap daerahnya yaitu Bawang Dayak 

(Palangkaraya, Samarinda), Bawang Lubak (Samarinda),Bawang Sabrang 

(Sumatera), Bawang merah hutan, bawang hutan, bawang kapal (Dayak) Brambang 

sabrang, teki sabrang, bawang siyem (Jawa) , Bawang-bawang sayup, babawangan 

beureum (Sunda) dan Bawang Sayup (Melayu). Akan tetapi, ada sebagian orang 

yang menyebut bawang dayak sebagai bawang arab atau bawang berlian (Utami 

dan Prapti, 2013). 

2.1.3 Morfologi Tumbuhan 

Eleutherine palmifolia termasuk dalam tanaman herba yang tingginya dapat 

mencapai 50 cm, mempunyai dua macam daun, ada yang berbentuk seperti pita 

dengan ujung runcing dan ada yang bentuknya menyerupai batang.Jenis bunganya 

tunggal dan berwarna putih (Hidayat dan Napitulu, 2015) biasanya akan mekar 

selama beberapa jam pada sore hari (Utami dan Prapti, 2013). Eleutherine 

palmifolia dapat tumbuh berumpun maupun bergerombol, batangnya basah, 

mempunyai umbi yang berwarna merah, berbentuk kerucut atau bulat telur. (Tim 
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Agromedia, 2008). Selain itu, Eleutherine palmifolia juga mempunyai benang sari, 

kepala sari, dan putik serta jenis akarnya serabut berwarna coklat muda 

(Departemen Kesehatan RI Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia, 2001). 

Tanaman ini dapat beradaptasi dengan baik pada berbagai jenis tanah dan tipe iklim 

bukan hanya itu, waktu panennya pun juga tergolong singkat (Galingging, 2007).  

                          

                             (a)             (b)   

 

 (c)  

Gambar 2.1 (a) Umbi (b) Daun (c) Bunga Tanaman Eleutherine palmifolia     

(Utami dkk, 2013; Anonim1, 2015; Ariza, 2017) 

 

2.1.4 Penyebaran 

Berasal dari Amerika Tropis, Eleutherine palmifolia di Indonesia dikenal 

sebagai tumbuhan khas dari daerah Kalimantan Tengah bahkan telah 

dikembangkan khusus sebagai tanaman obat. Selain di Indonesia, bawang dayak 

tersebar di negara-negara seperti Amerika, Thailand, Tiongkok dan Filipina 

(Syariefa, 2013).  
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2.1.5 Kandungan Kimia 

Secara umum kandungan senyawa kimia dibagi menjadi dua berdasarkan 

fungsi makhluk hidup pembuatnya yaitu yang biasa disebut dengan metabolit 

primer dan metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah senyawa yang disintesis 

oleh tumbuhan, hewan atau mikrobia yang digunakan untuk menunjang kehidupan. 

Memiliki aktivitas biologi dan farmakologi. Khususnya pada bidang farmasi, 

metabolit sekunder digunakan sebagai senyawa yang nantinya akan digunakan 

sebagai obat dengan efek yang lebih poten dan toksisistas minimal (Saifudin, 2014). 

Tabel II.1 Ciri-Ciri Metabolit Primer dan Metabolit Sekunder (Saifudin, 2014). 

Metabolit Primer Metabolit Sekunder 

Terlibat langsung terhadap fungsi 

fisiologis normal : protein dan enzim. 

Tidak terlibat secara langsung terhadap 

metabolisme/kehidupan dasar : 

pertumbuhan, perkembangan dan 

reproduksi. 

Terdapat di dalam organisme atau sel Ketidakberadaan dalam jangka waktu 

pendek tidak berakibat kematian. 

Ketiadakadaan dalam jangka waktu 

panjang menyebabkan kelemahan 

dalam pertahanan diri. 

Dikenal dengan istilah metabolit 

sentral 

Hanya terdapat pada familia tertentu. 

Sering berperan dalam pertahanan 

terhadap musuh 

Contoh : asam organik sederhana, asam 

lemak, glukosa, protein, enzim dan 

hormon.  

Contoh : Terpenoid, alkaloid, fenil 

propanoid dan poliketida 

 

Dalam buku yang berjudul Bawang Dayak Si Umbi Ajaib Penakluk Aneka 

Penyakit  juga disebutkan bahwa umbi Eleutherine palmifolia mengandung 

flavonoid, fenolik, tanin, glikosida, steroid, alkaloid dan saponin (Indrawati, 2013). 

 

Tabel II.2 Hasil Uji Fitokimia Senyawa Aktif pada Eleutherine palmifolia 

(Indrawati, 2013). 

Golongan Senyawa Umbi Eleutherine palmifolia 

Alkaloid + (positif) 
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Golongan Senyawa Umbi Eleutherine palmifolia 

Steroid + (positif) 

Glikosida + (positif) 

Flavonoid + (positif) 

Fenolik + (positif) 

Tanin + (positif) 

Saponin + (positif) 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Aninda (2017) 

dengan menggunakan pelarut sesuai dengan perbedaan kepolaran yang digunakan 

dalam skrining fitokimia, menunjukkan hasil bahwa ada perbedaan kandungan 

senyawa kimia dari umbi  Eleutherine palmifolia pada pada tiap pelarutnya seperti 

yang terdapat dalam tabel II.3.  

Tabel II.3 Hasil Uji Fitokimia Senyawa Aktif pada Eleutherine palmifolia Ekstrak 

Etanol 96% dan Frasi-Fraksinya Fraksinya (Setiawan dan Aninda, 2017) 

 

2.1.5.1 Alkaloid 

Senyawa organik yang terdapat pada tumbuhan, bersifat basa serta 

mempunyai struktur kimia sistem lingkar heterosiklis dengan nitrogen sebagai 

hetero atomnya. Adanya nitrogen dalam sistem lingkar heterosiklis menyebabkan 

alkaloid bersifat alkali. Sehingga golongan senyawa ini disebut alkaloid. Senyawa 

alkaloid sendiri tersusun dari karbon, oksigen, nitrogen dan hidrogen.  

Pada temperatur kamar, alkaloid dapat berupa padatan dan umumnya tidak 

berwarna atau berwarna putih, akan tetapi ada yang berwana kuning misalnya 

Golongan 

Senyawa 

Ekstrak Etanol 

96% 

Fraksi Etil 

Asetat 

Fraksi n-Heksana 

Flavonoid + + + 

Fenolik + + - 

Alkaloid + + - 

Saponin + - - 

Triterpenoid + + + 

Tanin - - - 
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berberina. Selain itu alkaloid padat juga sukar larut dalam air, mudah larut dalam 

pelarut organik seperti alkohol, kloroform, eter dan benzen. Berbeda dari alkaloid, 

garam-garam alkaloid mudah larut dalam air dan sedikit yang larut alkohol.  

Kebanyakan alkaloid yaitu berupa amina tersier serta mempunyai satu atau 

lebih atom karbon asimetris sehingga menunjukkan kerja optis apabila berada 

didalam larutan (Sumardjo, 2006). Karena aktivitas fisiologinya yang menonjol, 

alkaloid sering digunakan sebagai bioaktif penolak nyamuk dan antibakteri 

(Paramawati, 2016).  

2.1.5.2 Steroid atau Triterpenoid 

Steroid sebagian besar berupa aldehid, alkohol maupun asam karboksilat. 

Senyawa triterpenoid berbentuk kristal, titik lelehnya tinggi dan tidak berwarna 

(Indrawati, 2013). 

2.1.5.3 Glikosida 

Terdiri dari dua komponen yaitu komponen gula (glikon) dan komponen 

bukan gula (aglikon). Untuk komponen gula, apabila yang terbentuk glukosa maka 

disebut dengan glukosida. Namun apabila yang terbentuk gula lainnya maka disebut 

dengan glikosida (Indrawati, 2013). 

2.1.5.4 Flavonoid 

Merupakan salah satu dari kelompok senyawa fenol alam yang banyak 

ditemukan didalam buah dan sayuran (Indrawati, 2013). Berupa zat yang berwarna 

merah ungu dan biru dan sebagai zat warna kuning yang ditemukan pada tumbuh-

tumbuhan (Markham, 1988). Terdapat pada semua bagian tumbuhan seperti bunga, 

buah, biji, daun, kayu, akar dan kulit. Beberapa golongan utama dari flavonoid yang 

tersebar luas pada tumbuhan diantaranya antosianin, flavanol dan falvon . 

Sedangkan flavonol, isoflavon, khalkon, dihidrokhalkon dan auron yang hanya 

terdapat pada golongan tertentu saja (Harborne, 1987).  

Aktivitas yang terdapat pada flavonoid diantaranya dapat digunakan sebagai 

antivirus, antikanker, dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular, anti-

inflamasi serta sebagai penangkap radikal bebas (Indrawati, 2013). 

2.1.5.5 Fenolik 

Senyawa fenolik banyak ditemukan pada tumbuhan. Dikelompokkan dalam 

golongan yang dapat larut seperti lignin dan golongan yang tidak dapat larut seperti 
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asam fenolik,flavonoid serta kuinon. Berdasarkan penelitian, senyawa fenolik 

memiliki beberapa aktivitas biologis yaitu aktivitasnya sebagai antioksidan serta 

dapat menangkap radikal bebas (Indrawati, 2013) 

2.1.5.6 Tanin  

Senyawa tanin ditemukan dan pada tanaman, sintesisnya sendiri juga 

dilakukan oleh tanaman (Jayanegara dan Sofyan, 2008).  Mempunyai fungsi 

sebagai antioksidan karena kemampuannya dalam menstabilkan fraksi lipid 

(Indrawati, 2013). 

2.1.5.7 Saponin 

Suatu glikosida yang terdapat dalam berbagai macam tanaman. Memiliki rasa 

pahit yang menusuk serta dapat mengiritasi selaput lendir. Saponin ada pada 

seluruh tanaman dengan konsentrasi yang berbeda tiap bagiannya tergantung pada 

varietas tanamannya dan pertumbuhan. Pada tumbuhan, fungsi dari saponin 

kemungkinan sebagai tempat penyimpanan karbohidrat dari metabolisme 

tumbuhan (Indrawati, 2013). 

 

2.1.6 Manfaat 

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa manfaat yang terdapat dalam 

Eleutherine palmifolia diantaranya : 

1) Antikanker 

Kandungan senyawa kimia yang berperan sebagai antikanker yaitu 

fenolik sederhana, tanin, antosianin dan quinines. Mempunyai kemampuan 

dalam menghambat perkembangan dari sel kanker darah manusia (Utami, 

Prapti, 2013). Mekanisme kerjanya dengan memilah antara sel yang sehat 

dengan sel yang sudah menjadi kanker kemudian mengisolasi sel kanker 

tersebut dan membunuhnya (Indrawati, 2013). 

2) Antioksidan 

Kandungan senyawa yang terdapat pada Eleutherine palmifolia seperti 

flavonoid, alkaloid, glikosida, glikosida antrakinon, steroid atau triterpenoid 

dan saponin diketahui bermanfaat sebagai antioksidan yang dapat menangkal 

radikal bebas. Selain itu juga berkhasiat sebagai antimelanogenesis yaitu 

mencegah timbulnya bintik hitam pada kulit. Menurut Prof. Dr.Sidik, Apt 
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dengan berkurangnya radikal bebas dapat pula berpengaruh dalam menurunkan 

resiko penyakit diabetes, jantung dan kanker (Utami dan Prapti, 2013). 

3) Pemeliharaan kesehatan ginjal 

Ekstrak dari Eleutherine palmifolia dapat meningkatkan volume urin 

selama 24 jam (bersifat diuretik),menurunkan kadar kalsium dan pH urin. 

Aktivitas diuretik ini dapat memudahkan dalam menghancurkan dan 

mengeluarkan batu ginjal (Utami dan Prapti, 2013). 

4) Antidiabetes 

Senyawa eleutherinoside A mempunyai peran dalam menghambat alfa-

glukosidase yang akan menyebabkan terhambatnya penyerapan glukosa 

sehingga terjadi penurunan kadar gula dalam darah. Valentina Indrajati seorang 

herbalis dari Bogor menyebutkan bahwa kandungan dari Eleutherine 

palmifolia yang berperan dalam menurunkan kadar gula darah adalah senyawa 

alkaloid (Utami dan Prapti, 2013). 

5) Antimikroba 

Naphtoquinones pada Eleutherine palmifolia dikenal sebagai 

antimikroba, antiviral, antiparasitik dan antifungal (Utami dan Prapti, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Puspadewi dkk  (2013) terkait dengan aktivitas 

Eleutherine palmifolia sebagai antimikroba didapatkan hasil bahwa senyawa 

yang berperan didalamnya yaitu flavonoid, terpen dan flavonoid. 

6) Antihipertensi 

Menurut Prof. Dr.Sidik, Apt kandungan allicin dalam Eleutherine 

palmifolia dapat menurunkan dan mengurangi kekentalan darah sehingga 

secara otomatis dipercaya sebagai antihipertensi (Utami dan Prapti, 2013). 

 

2.2 Pemisahan 

Pemisahan merupakan langkah operasional untuk memisahkan komponen 

yang dituju dari komponen-komponen lainnya. Ada beberapa metode separasi yaitu 

ekstraksi (solvent extraction), destilasi, kristalisasi, dan kromatografi (Ningsih, 

2016). 
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1) Ekstraksi (solvent extraction)  

Pemisahan dengan menggunakan 2 pelarut yang tidak saling campur. 

Prinsip pada pemisahan ini didasarkan pada perbedaan kelarutan komponen 

yang akan diambil terhadap 2 pelarut tersebut (koefisien distribusi). 

Pemisahan dilakukan dengan menggunakan corong pisah, digojog dan 

didiamkan. Kekuatan dan lama penggojogan sangat berpengaruh terhadap 

hasil. 

2) Destilasi  

Pada pemisahan dengan cara destilasi dilakukan berdasarkan 

perbedaan titik didih dari komponen-komponen yang akan dipisahkan. 

Campuran komponen yang akan dipisahkan diletakkan pada sebuah labu 

destilasi dan dipanaskan hingga menguap, dengan adanya pendingin 

komponen-komponen tersebut akan mengembun dan terpisah dari 

campurannya. 

3) Kristalisasi  

Kritaslisasi dilakukan apabila komponen yang kita tuju dapat 

dikristalkan sedangkan komponen pengotor lainnya tidak mengkristal. Cara 

ini cukup sederhana dilakukan dengan cara melarutkan campuran komponen 

pada pelarut yang sesuai kemudian didinginkan hingga terbentuk kristal, 

kristal kemudian dipisahkan dari campuran tersebut. 

4) Kromatografi  

Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan fisik campuran 

komponen dalam suatu sampel (ekstrak) berdasarkan pada perbedaan 

migrasi komponen-komponen tersebut dari fase diam oleh pengaruh fase 

gerak. 

 

2.3 Tinjauan tentang Ekstrak 

2.3.1 Pengertian 

Berdasarkan Depkes RI tahun 1995 yang dimaksud dengan ekstrak adalah 

sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif yang terdapat pada 

simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian 

semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa 
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diperlakukan sedemikian sehingga memenuhi baku yang sudah ditetapkan. 

Sedangkan di dalam Depkes RI tahun 1979 yang dimaksud ekstrak yaitu sediaan 

kering, kental atau cair yang dibuat dengan cara menyari simplisia nabati atau 

hewani berdasarkan teknik yang cocok diluar pengaruh matahari langsung.  

Ekstraksi merupakan kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut menggunakan pelarut cair. 

Senyawa aktif yang ada di dalam berbagai simplisia dapat digolongkan pada 

golongan minyak atsiri, alkaloida, flavonoida dan lain-lain. Diketahuinya senyawa 

aktif  yang terdapat pada simplisia maka akan mempermudah pemilihan pelarut 

serta cara ekstraksi yang tepat (Ditjen POM, 2000). 

2.3.2. Jenis Ekstraksi 

2.3.2.1 Ekstraksi Cara Dingin 

Terdapat dua metode untuk ekstraksi cara dingin yaitu dapat dilakukan dengan 

metode maserasi dan perkolasi (Ditjen POM, 2000). 

1) Maserasi 

Proses mengekstrakan simplisia menggunakan pelarut dengan beberapa kali 

pengocokan atau pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). 

2) Perkolasi 

Ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang selalu baru sampai sempurna 

(exhaustive extraction) serta umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. 

2.3.2.2 Ekstraksi Cara Panas  

Ekstraksi dengan cara panas dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya 

refluks, soxhlet,digesti,infus,dekok dan destilasi uap. Antara lain sebagai berikut 

(Ditjen POM, 2000) : 

1) Refluks 

Ekstraksi menggunakan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu 

tertentu serta jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik. 

2) Soxhlet 

Ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru serta umumnya dilakukan 

dengan alat khusus sehingga ekstraksi terjadi secara kontinu dengan jumlah 

pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik.  
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3) Digesti 

Maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) menggunakan temperatur 

yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu secara umum dilakukan pada 

temperatur 40-50°C.  

4) Infus 

Ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana 

infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-98°C) 

selama waktu tertentu (15-20 menit). 

5) Dekok 

Infus dengan waktu yang lebih lama dan temperatur sampai titik didih air 

yaitu pada suhu 90-100° C selama 30 menit  

6) Destilasi Uap 

Ekstraksi senyawa menguap (minyak atsiri) dari bahan (segar atau simplisia) 

dengan uap air berdasarkan peristiwa tekanan parsial. Senyawa menguap 

akan terikut dengan fase uap air dari ketel secara kontinu serta diakhiri dengan 

kondensasi fase uap campuran (senyawa kandungan menguap ikut 

terdestilasi) menjadi destilat air bersama senyawa kandungan yang memisah 

sempurna atau memisah sebagian. 

 

2.4 Fraksinasi  

Fraksinasi adalah pemisahan antara zat cair dengan zat cair berdasarkan 

tingkat kepolarannya. Ekstrak dipartisi dengan menggunakan peningkatan polaritas 

seperti petroleum eter, n-heksana, kloroform, etil asetat, dan etanol. Pemilihan 

pelarut pada ekstraksi bergantung  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). 

Ekstrak awal merupakan campuran dari berbagai senyawa. Ekstrak awal sulit 

dipisahkan melalui teknik pemisahan tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. 

Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki 

polaritas dan ukuran molekul yang sama. Fraksinasi dapat dilakukan dengan 

metode ektraksi cair-cair atau dengan kromatografi cair vakum (KCV), 
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kromatografi kolom (KK), size-exclution chromatography (SEC), solid-phase 

extraction (SPE) (Sarker, 2006). 

 

2.5 Tinjauan Pelarut 

2.5.1 Etil Asetat 

Etil asetat adalah senyawa organik dengan rumus CH3CH2OC(O)CH3. 

Senyawa ini merupakan ester dari etanol dan asam asetat. Senyawa ini berwujud 

cairan tak berwarna, memiliki aroma khas. Senyawa ini sering disingkat EtOAc, 

dengan Et mewakili gugus etil dan OAc mewakili asetat. Etil asetat diproduksi 

dalam skala besar sebagai pelarut (Chang, 2003). 

Merupakan pelarut semi polar yang mudah menguap,tidak beracun, dan tidak 

higroskopis. Etil asetat merupakan penerima ikatan hidrogen yang lemah, dan 

bukan suatu donor ikatan hidrogen karena tidak adanya proton yang bersifat asam 

(yaitu hidrogen yang terikat pada atom elektronegatif seperti oksigen dan nitrogen. 

Etil asetat dapat melarutkan air hingga 3%, dan larut dalam air hingga kelarutan 8% 

pada suhu kamar. Kelarutannya meningkat pada suhu yang lebih tinggi. Namun 

demikian, senyawa ini tidak stabil dalam air yang mengandung basa atau asam 

(Chang, 2003). 

 

Gambar 2.2 Struktur Etil Asetat (Chang, 2003). 

2.6 Tinjauan Mikroba  

Mikroba sendiri merupakan jasad renik atau mikroorganisme yang 

mempunyai ukuran kecil sehingga sulit dilihat dengan mata biasa . Umumnya baru 

dapat dilihat apabila menggunakan mikroskop atau kaca pembesar, akan tetapi ada 

juga mikroba yang dapat dilihat tanpa kaca pembesar. Ukuran mikroba dinyatakan 

dalam mikron (µ), 1 mikron sendiri setara dengan 0,001 mm. Bukan hanya 

mempunyai ukuran yang kecil, sistem pengaturan kehidupannya pun lebih 

sederhana apabila dibandingkan dengan jasad tingkat tinggi  (Fifendy, 2017). 

Penggolongan jasad hidup dapat dibedakan menjadi dua yaitu dunia 

tumbuhan (plantae) dan dunia hewan (animalia). Untuk jasad hidup yang 
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mempunyai ukuran besar dapat dengan mudah dimasukkan dalam golongan plantae 

atau animalia. Penggolongan untuk mikroba sendiri termasuk sulit bukan hanya 

ukurannya yang kecil saja , tetapi juga karena mempunyai sifat antara plantae dan 

animal (Fifendy, 2017). 

Mikroba terbagi menjadi dua yaitu uniseluler yang merupakan mikroba 

dengan satu sel saja sehingga semua tugas kehidupannya dilakukan oleh satu sel 

tersebut dan multiseluler yang merupakan mikroba dengan beberapa sel sehingga 

sudah mempunyai pembagian tugas diantara selnya. Berdasarkan dari 

perkembangan selnya terdapat dua tipe jasad renik : 

1) Prokariota (primitif), jasad dengan perkembangan sel yang belum sempurna. 

2) Eukariota, jasad dengan perkembangan sel yang telah sempurna  (Fifendy, 

2017). 

Tabel II.4 Perbedaan Sel Prokariotik dan Sel Eukariotik(Entjang, 2001). 

Sel Prokariotik Sel Eukariotik 

Sifat pembawanya terdapat pada molekul 

DNA, inti tidak jelas. 

Sifat pembawanya tersusun dalam 

kromosom, inti jelas dan terbungkus 

membran. 

Alat geraknya  berupa flagel. 

 

Alat geraknya  berupa flagel dan silia. 

Tidak mempunyai organel. Masing-masing organelnya (kloroplas, 

lisosom, badan golgi, retikulum 

endoplasma dan mitokondria) terbungkus 

membran. 

 

Ukuran ribosomenya kecil, tersebar 

dalam sitoplasma. 

Ukuran ribosomenya besar, tersebar 

dalam retikulum endoplasma. 

Dinding sel mengandung peptidoglikan Dinding sel tidak mengandung 

peptidoglikan 

Tidak melakukan meiosis maupun 

mitosis. 

Melakukan meiosis dan mitosis. 

Ukuran selnya lebih kecil apabila 

dibandingkan dengan sel eukariotik. 

Ukuran selnya lebih besar apabila 

dibandingkan dengan sel prokariotik. 
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Sel Prokariotik Sel Eukariotik 

Membran sitoplasma sebagai tempat 

dimana terjadinya proses pernafasan. 

Mitokondria sebagai tempat dimana 

terjadinya proses pernafasan. 

 

2.7 Tinjauan  Shigella dysenteriae 

2.7.1 Klasifikasi Shigella dysenteriae 

Klasififikasi dari bakteri Shigella dysenteriae yaitu termasuk dalam 

(Integrated taxonomic information system, 2012) : 

Kingdom : Bacteria 

Filum  : Proteobacteria 

Kelas  : Gammaproteobacteria 

Ordo  : Enterobacteriales 

Famili  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Shigella 

Spesies : Shigella dysenteriae  

2.7.2 Morfologi dan Sifat 

Shigella dysenteriae merupakan bakteri berbentuk batang Gram negatif, 

berukuran 0,5-0,7 µm x 2-3 µm dan tidak mempunyai flagel (Brooks et al., 2007). 

Koloni Shigella transparan, bundar, cembung dengan diameter ± 2 mm dalam 

waktu 24 jam (Jawetz, 2001). Bakteri dapat mati pada pemanasan selama 1 jam 

dengan suhu 86o C (Gupte, 1990). Bersifat fakultatif anaerob tetapi paling baik 

tumbuh secara aerob, optimum pada suhu 37°C,pH pertumbuhannya antara 6,4-7,8 

(Suswati dan Shodikin, 2009). Tidak mempunyai kemampuan untuk membentuk 

spora serta mengeluarkan endotoksin (Entjang, 2001). Selain itu, bakteri bersifat 

patogen pada manusia meskipun dalam jumlah yang sedikit (Johnson, 1994). 

 

Gambar 2.3 Bakteri Shigella dysentriae (Dennis Kunkel, 2001 dan Anonim2, 

2019) 
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2.7.3 Patogenesis dan Patologi  

Shigella dysentriae merupakan bakteri penyebab infeksi saluran pencernaan 

pada manusia. Infeksi yang terjadi biasa disebut dengan shigellosis maupun 

disentri. Masa inkubasi dari disentri sendiri kurang lebih satu sampai tujuh hari. 

Akibat dari adanya infeksi ini yaitu berupa diare, demam, mual muntah, kejang 

pada perut bahkan tinja berdarah atau berlendir yang disertai dengan mulas dan 

tenemus (Gupte, 1990). 

Kuman yang tertelan akan menyerang vili usus besar dan mulai berkembang 

biak kemudian menyebar dan akhirnya menyerang lamina propia. Adanya reaksi 

peradangan menyebabkan terjadi noda-noda nekrosis pada epitel yang selanjutnya 

berubah menjadi ulkus-ulkus transversal yang dangkal (Gupte, 1990). 

Termasuk penyakit menular, dimana penularannya dapat terjadi melalui 

kontak langsung atau tidak langsung dengan tinja penderita. Selain itu, kebersihan 

makanan dan minuman, hygiene pribadi dan sanitasi lingkungan juga memiliki 

peran yang penting (Entjang, 2001). 

2.7.4 Pewarnaan Gram 

Pewarnaan Gram merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

membedakan antara bakteri Gram positif dengan bakteri Gram negatif yang 

didasarkan pada  sifat fisik dan kimia dinding selnya (Karmana, 2008). 

Dapat mempertahankan zat warna metil ungu pada saat proses pewarnaan 

merupakan ciri dari bakteri Gram positif (Karmana, 2008). Dengan kemampuannya 

untuk mengikat sangat kuat dan pori-porinya yang tidak mudah membesar karena 

tidak mengandung banyak lipid sehingga ketika dilakukan pencucian dengan 

alkohol warna metil ungu tidak larut. Umumnya, bakteri Gram positif hanya 

mempunyai membran plasma tunggal dan disekelilingnya terdapat dinding sel tebal 

berupa peptidoglikan. Sekitar 90% dinding selnya tersusun atas peptidoglikan 

sedangkan sisanya berupa molekul lain yang dinamakan asam teikhoat (Feliatra, 

2018). 

Sedangkan bakteri yang tidak dapat mempertahankan zat warna kristal violet 

pada saat proses pewarnaan merupakan ciri dari bakteri Gram negatif (Karmana, 

2008). Mempunyai peptidoglikan yang lebih sedikit, terletak diantara membran 

plasma dan membran bagian luar. Zat warna kristal violet yang digunakan akan 



19 
 

 
 

mudah dibilas dari bakteri Gram negatif, akan tetapi selnya tetap mempertahankan 

zat warna merah (Feliatra, 2018). 

 

2.8 Antimikroba   

Antimikroba adalah suatu obat yang digunakan sebagai pembasmi khususnya 

mikroba yang merugikan bagi manusia. Yang dimaksudkan mikroba disini yaitu 

terbatas pada jasad renik yang bukan termasuk kelompok parasit (Gunawan, 2012). 

Obat antimikroba idealnya yang menunjukkan toksisitas selektif sehingga dapat 

membunuh mikroba tanpa merugikan inangnya (Kee dan Hayes, 1994). 

Tabel II.5 Mekanisme Kerja dari Obat Antimikroba (Kee dan Hayes, 1994). 

 Kerja Efek 

1 Penghambatan sintesis dinding sel Efek bakterisidal. 

a. Pemecahan enzim dinding sel. 

b. Penghambatan enzim dalam sintesis 

dinding sel. 

2 Mengubah permeabilitas membran Efek bakteriostatik atau bakterisidal. 

Meningkatkan permeabilitas membran 

sehingga menyebabkan hilangnya substansi 

seluler dan menjadi lisis. 

3 Menghambat sintesis protein Efek bakteriostatik atau bakterisidal. 

Mengganggu sintesis protein tanpa 

mempengaruhi sel-sel normal.  

4 Mengganggu metabolisme seluler Efek bakteriostatik. Menggangu tahapan 

dalam metabolisme di dalam sel.  

2.9 Tinjauan Antibiotik 

2.9.1 Tinjauan Ciprofloxacin 

Ciprofloxacin merupakan antimikroba golongan kuinolon. Spektrum 

antibakterinya mencakup bakteri Gram positif maupun Gram negatif. Obat ini 

mempunyai sifat bakterisidal yang artinya dapat menyebabkan kematian pada 

organisme (Kee dan Hayes, 1994). 

1) Rumus Kimia 

C17H18FN3O 

 



20 
 

 
 

2) Rumus Struktur 

 

Gambar 2.4 Rumus Struktur Ciprofloxacin (Pubchem, 2019) 

3) Mekanisme Kerja 

Ciprofloxacin termasuk ke dalam obat antimikroba golongan kuinolon.  

Mekanisme kerjanya yaitu menghambat replikasi dari DNA dengan 

menghambat  topoisomerase II (DNA girase) dan topoisomerase IV bakteri. 

Inhibisi dari DNA grainase mencegah relaksasi gulungan DNA yang 

diperlukan untuk replikasi normal dan transkripsi. Inhibisi topoisomerase IV 

menggangu pemisahan replika DNA kromosom pada sel-sel anak ketika 

terjadi pembelahan sel (Katzung, 2012).  

4) Farmakokinetik 

Ciprofloxacin hidroksida di absorbsi sekitar 70% melalui saluran 

gastrointestinal.  Mempunyai efek pengikatan protein rendah dan waktu paruh 

yang singkat sekitar 3 – 4 jam. Setengah dari ciprofloxacin akan 

diekskresikan melalui urin tanpa mengalami perubahan (Kee dan Hayes, 

1994). 

5) Farmakodinamik 

Menghambat sintesis DNA bakteri dengan menghambat enzim, girase 

DNA. Mempunyai distribusi jaringan yang tinggi. Ciprofloxain akan lebih 

baik jika dikonsumsi sebelum makan karena adanya makanan dapat 

memperlambat absorbsi. Rata-rata mula kerja sekitar 0,5 – 1 jam dan waktu 

yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi puncak yaitu 1 – 2 jam. Lama 

kerja obat dari ciprofloxacin sendiri ini tidak diketahui (Kee dan Hayes, 

1994). 

6) Indikasi / Kegunaan 

Obat ciprofloxacin sendiri mempunyai beberapa efek terapeutik 

diantaranya :  

a. Infeksi saluran urin 
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b. Prostatitis 

c. Penyakit menular seksual 

d. Infeksi gastrointestinal dan abdominal 

e. Infeksi saluran pernfasan 

f. Infeksi tulang, sendi dan jaringan lunak (Hardman, 2012). 

7) Efek Samping 

Efek samping yang paling umum terjadi akibat dari penggunaan obat 

ini yaitu gastrointestinal dengan prosentase 3 – 17% pasien merasa mual, 

muntah atau gangguan abdominal dan diare, gangguan SSP terutama sakit 

kepala ringan dan pening terjadi pada 1 – 10% pasien (Brunton dkk, 2008). 

 

2.10 Pengujian Daya Antimikroba 

2.10.1 Metode Difusi 

Suatu metode yang paling umum digunakan. Metode difusi ini dapat 

dilakukan dengan 3 metode yaitu metode cakram kertas, metode parit serta metode 

lubang atau metode sumuran. 

1) Metode Cakram Kertas (Cara Kirby Bauer) 

Pada metode ini digunakan kertas cakram saring (paper disc) yang 

mempunyai fungsi sebagai tempat untuk menampung zat antimikroba. Kemudian 

kertas saring yang telah mengandung antimikroba tersebut diletakkan pada lempeng 

agar yang sebelumnya sudah diinokulasi dengan mikroba uji, dilakukan inkubasi 

pada suhu dan waktu tertentu sesuai dengan kondisi optimum dari mikroba uji yaitu 

pada suhu 37oC selama 18-24 jam. Penentuan didasarkan pada kemampuan difusi 

dari zat antimikroba dalam lempeng agar yang telah diinokulasi dengan mikroba uji 

(Kusmiyati dan Agustini, 2007). Pada metode ini terdapat dua macam zona hambat 

yang nantinya dapat terbentuk yaitu: 

a. Zona radikal, sama sekali tidak ditemukan adanya pertumbuhan bakteri pada 

daerah yang ada di sekitar disc. 

b. Zona irradikal, pertumbuhan bakteri pada suatu daerah disekitar disc 

dihambat oleh antibakteri tetapi tidak dimatikan (Bauer, 1966). 

Uji difusi disk (disc diffusion test) ini dilakukan dengan cara mengukur 

diameter clear zone (zona bening yang tidak menunjukkan adanya pertumbuhan 
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bakteri disekitar zat antimikroba pada masa inkubasi bakteri) yang merupakan 

tanda bahwa terdapat respon hambatan terhadap pertumbuhan bakteri oleh senyawa 

antibakteri dalam ekstrak. Apabila zona hambat yang terbentuk semakin besar maka 

kemampuan aktivitas dari zat antimikroba tersebut juga besar (Gerard, 1992).  

Tabel II.6 Klasifikasi Daya Hambat dari Pertumbuhan Bakteri (CLSI, 2018 ). 

Diameter clear zone Daya Hambat Pertumbuhan 

≥ 20 mm Susceptible  

15-19 mm Susceptible-dose dependent 

15-19 mm Intermediate 

≤ 14 mm Resistant 

˂ 20 Nonsusceptible 

 

2) Metode Parit 

Sebidang parit dibuat pada lempeng agar yang telah diinokulasi dengan 

bakteri uji. Kemudian parit tersebut diisi dengan zat antimikroba, dilakukan 

inkubasi pada suhu optimum dan waktu yang sesuai dengan mikroba uji. 

Interpretasi hasil yang didapatkan sama seperti dengan metode Kirby Bauer 

(Gerard, 1992; Pratiwi, 2008). 

3) Metode Lubang 

Pada lempeng yang telah diinokulasi dengan bakteri uji dibuat suatu lubang 

yang nantinya akan diisi dengan zat antimikroba uji. Inkubasi selama 18-24 jam 

pada suhu 37o C, kemudian dilakukan pengamatan terkait ada atau tidak zona 

hambat yang terbentuk pada sekeliling lubang. 

2.10.2 Metode Pengenceran (Dilusi cair atau Dilusi Padat) 

Metode ini biasa digunakan untuk menentukan konsentrasi bunuh minimal 

(KBM) dan konsentrasi hambat minimal (KHM) dari suatu bahan uji terhadap 

bakteri. Bahan antibakteri diencerkan hingga didapatkan beberapa konsentrasi. Bila 

pada dilusi cair, tiap konsentrasi obat ditambah suspensi kuman pada media. Lain 

halnya pada dilusi padat, tiap konsentrasi obat dicampurkan pada media agar 

kemudian ditanami bakteri (Gerard, 1992; Pratiwi, 2008). 
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2.10.3 Metode Bioautografi  

Bioutografi merupakan teknik yang digunakan untuk mendeteksi zat yang 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan organisme uji dalam campuran matriks yang 

kompleks. Metode ini menggabungkan penggunaan teknik kromatografi lapis tipis 

dengan respon dari mikroorganisme yang diuji berdasarkan aktivitas biologi dari 

suatu analit yang dapat berupa bakteri, antijamur, antitumor,antiprotozoa (Choma, 

2005). Aplikasi dari metode bioautografi ini diantaranya (Choma, 2005): 

1) Mencari zat antibiotik, antijamur,antitumor dan antiprotozoa baru dengan 

mempelajari aktivitas biologis zat yang berasal dari tanaman, 

mikroorganisme atau kombinasi secara kimia. 

2) Penelitian antibiotik dan senyawa biologis aktif lainnya dalam air limbah, air 

minum, cairan tubuh, pakan dan makanan. 

3) Kontrol kualitas obat-obatan antibiotik. 

4) Mencari senyawa antimikroba yang efektif  melawan bakteri dan jamur 

patogen pada tanaman. 

5) Deteksi dan penentuan senyawa toksin atau fototoksik (misalnya, 

furokumarin). 

2.11 Kromatografi  

Kromatografi sendiri yaitu merupakan suatu teknik pemisahan campuran 

senyawa pada sampel dengan berdasarkan pada perbedaan interaksi sampel dengan 

fase diam dan fase gerak. Fase diam disini dapat berupa padatan atau cairan yang 

diletakkan pada permukaan fase pendukung. Sedangkan fase gerak dapat berupa 

gas atau cairan (Rubiyanto, 2017).  

Dalam bukunya yang berjudul Metode Kromatografi, Rubiyanto menjelaskan 

bahwa ada beberapa interaksi yang mungkin terjadi ketika dilakukan teknik 

pemisahan dengan metode kromatografi diantaranya : 

1) Interaksi Adsorbsi 

Adanya keseimbangan antara jumlah solut dalam fase diam dan fase gerak 

karena senyawa yang ada diserap oleh permukaan padatan. 
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2) Interaksi Partisi 

Lapisan cairan yang berfungsi sebagai fase diam pada suatu padatan bertugas 

untuk mendistribusikan senyawa yang akan dipisahkan sehingga nantinya dapat 

terbentuk keseimbangan dengan fase gerak. 

3) Interaksi Penukaran Ion 

Gaya elektrostatik akan mengikat senyawa ion dengan muatan yang 

berlawanan dengan fase diam. 

4) Interaksi Gel Filtrasi atau Permeasi Gel 

Ukuran molekul merupakan dasar dalam teknik pemisahan. Apabila dalam 

keadaan yang ideal, maka tidak terdapat keterikatan senyawa pada fase diam. 

5) Interaksi Afinitas 

Interaksi spesifik antar molekul tertentu dengan molekul lain yang terikat 

secara kovalen pada fase diam.  

2.11.1 Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) merupakan metode pemisahan dengan 

teknik kromatografi yang paling sederhana. Metode ini banyak digunakan karena 

peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan pemisahan dan analisis 

tergolong sederhana, hanya menggunakan bejana tertutup (chamber) yang berisi 

pelarut serta tentunya lempeng KLT (Wulandari, 2011).  

Pada dasarnya KLT termasuk dalam metode kromatografi cair yang mana 

didalamnya terdapat dua fase yang tidak dapat dipisahkan yaitu fase diam dan fase 

gerak. Fase diam disebut penyerap meskipun fungsinya yaitu sebagai penyangga 

untuk zat cair yang ada didalamnya. Contoh penyerap yang dapat digunakan 

misalnya silika gel (asam silikat), selulosa dan alumina (aluminium oksida). Akan 

tetapi silika gel paling banyak digunakan dalam KLT. Sedangkan untuk fase 

geraknya dapat berupa campuran pelarut (Iskandar, 2007).  

Diawali dengan menotolkan sampel pada salah satu ujung fase diam (lempeng 

KLT) yang kemudian dikeringkan. Ujung fase diam yang terdapat totolan 

dicelupkan ke dalam fase gerak (berupa pelarut tunggal maupun  pelarut campuran) 

pada chamber. Apabila pemilihan fase gerak dan fase diam tepat, maka komponen- 

komponen sampel akan bermigrasi dengan kecepatan yang berbeda. Ketika fase 

gerak. Pada saat fase gerak telah mencapai jarak yang diinginkan, maka fase diam 
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diambil dan dikeringkan. Kemudian untuk mengetahui zona yang dihasilkan dapat 

dilihat secara visual maupun di bawah sinar ultraviolet baik menggunakan pereaksi 

penampak noda atau tidak (Wulandari, 2011). 

Identifikasi awal suatu senyawa pada KLT didasarkan pada perbandingan 

nilai Rf dan Rf standar. Umumnya nilai Rf yang diperoleh tidak selalu sama, hal ini 

karena disebabkan oleh beberapa faktor meliputi sifat dan ukuran lempeng, volume 

dan komposisi fase gerak, sifat dan ukuran lempeng, metode persiapan sampel KLT 

sebelumnya serta kelembapan (Wulandari, 2011). 

 

 


