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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Bawang Dayak  

Bawang dayak (Eluetherine americana L Merr) merupakan tanaman yang 

secara empiris banyak digunakan untuk pengobatan. Tanaman ini banyak terdapat 

di daerah Kalimantan, secara turun temurun dipergunakan masyarakat dayak 

sebagai tanaman obat dimana bagian yang digunakan dan di manfaatkan pada 

E.palmifolia adalah umbinya yang berwarna merah terang. Tanaman ini memiliki 

daun hijau berbentuk pita dan bunganya berwarna putih. Tanaman ini banyak 

terdapat di daerah pegunungan antara 600 sampai 1500 m di atas permukaan laut. 

Mudah dibudidayakan, tidak tergantung musim dan dalam waktu 2 hingga 3 bulan 

setelah tanaman sudah dapat dipanen (Galingging, 2009).  

2.1.1 Klasifikasi Bawang Dayak  

Berdasarkan ilmu taksonomi, klasifikasi tanaman E.palmifolia (Eleutherine 

palmifolia L.) Merr sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae  

Divisi   : Spermatophyta  

Sub divisi  : Angiospermae 

Kelas  : Modocotyledonae 

Kelas  : Liliidae  

Ordo   : Liliales  

Famili   : Iridaceae  

Genus   : Eleutherine  

Spesies  : Eleutherine palmifolia (L) Merr  

 

Gambar 2.1 Bawang Dayak (Khumairo, 2018) 
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2.1.2 Nama Lain Bawang Dayak  

Eleutherine palmifolia secara umum dikenal di Indonesia dengan nama 

bawang kapal  dan bawang merah hutan. Tumbuhan E.palmifolia juga memiliki 

beberapa nama daerah yaitu bawang dayak (Palangkaraya, Samarinda); teki 

sabrang (Jawa); bawang sabrang, babawangan beureum, bawang hantu/kambe 

(Dayak); bawang siyem (Sunda); bawang lubak (Punan Lisum), luluwan sapi, 

bawang sayup (Melayu), bawang berlian dan brambang sabrang (Indrawati, 2013). 

2.1.3 Morfologi Bawang Dayak  

Umbi E.palmifolia atau bawang sabrang menyamai umbi bawang merah. 

Bentuk umbi tanaman ini  berlapis-lapis, tetapi tiap lapisan memiliki ketebalan yang 

berbeda dengan bawang merah yang lapisan bulbusnya agak lembek. Ciri spesifik 

dari umbi E.palmifolia adalah warnanya yang merah menyala, tidak berbau 

menyengat dan mengeluarkan zat yang menyebabkan mata pedih seperti bawang 

merah. E.palmifolia merupakan salah satu jenis anggrek tanah dengan bagian 

pangkal umbinya tumbuh daun menjulang sejajar. Daun E.palmifolia seperti daun 

ilalang dengan garis-garis yang searah dengan bentuk tulang daun, menyerupai 

palem berbentuk pita sepanjang 15-20 cm dan lebar 3-5 cm. Tanaman ini berakar 

serabut. Jika ditempatkan dipot kecil berdiameter ±5 cm, maka dalam waktu ±45 

hari seluruh pot akan terpenuhi oleh akar serabut yang bentuknya melingkar.Bunga 

dari tanaman ini seperti bunga anggrek tanah dengan berwarna putih, bentuknya 

mungil, dan berkelopak lima (Indrawati, 2013). 

2.1.4 Habitat dan Distribusi Geografis 

Bawang danyak banyak tumbuh di daerah pegunungan antara 600 sampai 

1500 m di  atas permukaan laut. E.palmifolia juga mudah dibudidayakan 

dikarenakan E.palmifolia tumbuh tidak tergantung musim dan  dalam waktu 2 

hingga 3 bulan setelah tanam sudah dapat dipanen (Saptowalyono, 2007). 

2.1.5 Kandungan Kimia 

 Menurut  hasil penelitian yang dilakukan Febrinda et al., 2013, telah 

dilakukan skrining fitokimia ekstrak air dan ekstrak etanol umbi Eleutherine 

palmifolia yang hasilnya menunjukkan bahwa adanya kandungan berbagai zat aktif 

dalam umbi bawang dayak yaitu alkaloid, saponin, tannin, fenolik, flavonoid, 

steroid, triterpenoid yang bisa dlihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel II.1 Senyawa terkandung dalam Eleutherine palmifolia (L.)            

(Febrinda et al., 2013). 

Jenis Pengujian 
Jenis Ekstrak 

Air Etanol 

Alkaloid + + + + + 

Saponin + + 

Tanin + + + 

Fenolik + + + + + 

Flavonoid - + + + 

Triterpenoid + + + + + + + + 

Steroid + + 

Hasil penelitian menunjukan bahwa karakteristik simplisia E.palmifolia 

memiliki kadar abu total 6.39 %, abu larut air 1.02%, abu tidak larut asam 0.44%, 

sari larut etanol 7.9 % dan sari larut air 6.93 %. Selain itu, diperoleh hasil kadar air 

simplisia 6%, nilai tersebut memenuhi standar persyaratan kadar air simplisia 

secara umum yaitu kurang dari 10%. Hasil Uji fitokimia menunjukkan bahwa 

E.palmifolia mengandung senyawa flavonoid, polifenol, alkaloid, kuinon, tanin, 

steroid, monoterpenoid dan seskuiterpenoid (Puspadewi et al., 2013). 

Hasil penelitian lain menunjukan bahwa umbi E.palmifolia mengandung 

senyawa naphtoquinonens dan turunannya seperti elecanacine, eleutherine, 

eleuthernone, eleutherol, (Hara et al., 1997).  Naphtoquinones dikenal sebagai 

antimikroba, antifungal, antivirial dan antiparasitik. Selain itu, naphtoquinones 

memiliki bioaktivitas sebagai antikanker dan antioksidan yang biasanya terdapat di 

dalam sel vakuola dalam bentuk glikosida. Umbi E.palmifolia mengandung 

senyawa-senyawa turunan anthrakinon yang mempunyai daya pencahar, yaitu 

senyawa-senyawa eleutherurin, isoeleutherin dan senyawa-senyawa sejenisnya, 

senyawa-senyawa lakton yang disebut eleutheroldan senyawa turunan pyron yang 

disebut eleutherinol. Adapun senyawa bioaktif yang terdapat dalam umbi 

E.palmifolia terdiri dari senyawa alkaloid, steroid, glikosida, flavonoid, fenolik, 

saponin, triterpenoid, tanin dan kuinon (Komura et al., 1983). 

2.1.6 Tinjuan Aktivitas Antibakteri Bawang Dayak 

Hasil penelitian lain menunjukan bahwa umbi E.palmifolia mengandung 

senyawa naphtoquinonens dan turunannya seperti elecanacine, eleutherine, 
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eleutherol, eleuthernone. Naphtoquinones dikenal sebagai antimikroba, antifungal, 

antivirial dan antiparasitik (Febrinda et al., 2013).  

Pada penelitian efek ekstrak bawang dayak dengan menggunakan pelarut 

etanol terhadap bakteri MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus ) 

digunakan variasi konsentrasi yaitu 50 mg/ml, 75 mg/ml, dan100mg/ml. Hasil yang 

didapatkan menunjukan bahwa zona hambat yang dihasilkan dari konsentrasi 

50mg/ml sebesar 14 mm, dari konsentrasi 75mg/ml sebesar 17 mm, dan dari 

konsentrasi 100mg/ml didapatkan zona hambat sebesar 33 mm. Dari hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstrak bawang dayak efektif dalam 

menghambat bakteri Staphylococcus aureus dan semakin tinggi konsentrasi maka 

zona hambat yang dihasilkan akan semakin besar (Kalidass, 2012). 

Hasil pengujian aktivitas antimikroba ekstrak etanol umbi Eleutherine 

palmifolia lainnya juga menunjukkan adanya zona hambat. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk menetukan Konsentrasi Hambat Minimum (KHM), dimana 

konsentrasi tersebut ialah konsentrasi bahan uji terkecil yang mampu memberikan 

zona hambat. Konsetrasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 0.25 %, 0.5 % 

1%, 1,5 % ,2% dan 4%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ekstrak 

etanol umbi E.palmifolia mampu menghambat Staphylococcus aureus dengan 

konsentrasi terkecil 1 %. Ekstrak etanol dengan konsentrasi 1% menghambat 

Staphylococcus aureus dengan diameter (14,49±0,51) mm yang berpotensi sama 

dengan tetrasiklin HCl pada konsentrasi 0,06%, dengan diameter hambat 

(14,03±0,4163) mm. Oleh karena itu dapat disimpulkan ekstrak etanol umbi 

E.palmifolia pada konsentrasi 1% memiliki aktivitas daya hambat bakteri yang 

paling baik dalam menghambat pertumbuhan bakteri (Puspadewi, 2014). 

Penelitian lain juga didapatkan hasil yang signifikan dalam menghambat 

bakteri Staphylococcus aureus dengan konsentrasi ekstrak bawang dayak dengan 

pelarut etanol menggunakan metode disc diffusion pada konsentrasi 10mg/ml, 

20mg/ml  dan 40mg/ml dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus 

aureus dengan rata-rata zona hambat yang dihasilkan adalah 9 mm, 9 mm dan 11 

mm. Zona hambat yang didapat tidak melebihi kontrol postif dan zona terbesar yang 

didapat pada kontrol postitif yaitu amoksisilin, hal tersebut dikarenakan sudah teruji 

pasti amoksisilin dalam menghambat pembentukan dinding bakteri (Firdaus, 2014).  
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2.2 Tinjauan Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus termasuk dalam genus Staphylococcus (genus bakteri 

Gram-positif) dimana asal kata dari "Staphyle" Yunani yang berarti "sekelompok 

anggur" dan "kokkos" yang berarti "granul", sehingga bentuk dari staphylococcus 

sendiri mirip dengan buah anggur. S.aureus merupakan bakteri gram positif 

berbentuk bulat (basil) dan biasanya tumbuh berkelompok dalam bentuk yang tidak 

beratur mirip anggur. S.aureus tumbuh dengan mudah di sebagian besar media 

bakteriologis di bawah kondisi aerobik atau mikroaerofilik. Bakteri ini tumbuh 

paling cepat pada suhu  37 ° C tetapi membentuk pigmen terbaik pada suhu kamar 

(20-25 ° C). Bakteri ini bersifat anaerob fakultif dan dapat tumbuh dalam udara 

yang hanya mengandung hidrogen. Koloni pada pembenihana padat berbentuk 

bulat, halus, menonjol, berkilau dan berwarna abu-abu hingga kuning keemasan. 

Staphylococcus aureus adalah patogen utama bagi manusia, hampir setiap orang 

memiliki beberapa infeksi S.aureus dari keracunan makanan atau infeksi ringan 

hingga infeksi berat yang mengancam jiwa (Jawetz et al., 2013). 

Tes identifikasi biokimia khas termasuk katalase positif (semua spesies 

Staphylococcus patogen), koagulase positif (untuk membedakan Staphylococcus 

aureus dari spesies Stafilokokus lainnya), sensitif terhadap novobiocin (untuk 

membedakan dari Staphylococcus saprophyticus), dan fermentasi manitol positif 

(untuk membedakan dari Staphylococcus epidermidis). Uji katalase penting dalam 

membedakan stafilokokus dengan streptokokus (katalase-negatif), yang bersifat 

katalase positif. Tes dilakukan dengan membanjiri agar miring atau kultur kaldu 

dengan beberapa tetes hidrogen peroksida 3%. Gelembung kultur positif-katalase 

sekaligus tes tidak boleh dilakukan pada agar darah karena darah itu sendiri akan 

menghasilkan gelembung. (Taylor, 2018). 

  

Gambar 2.2 Staphylococcus aureus (Taylor, 2018) 
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2.2.1 Taksonomi 

Berdasarkan ilmu taksonomi, klasifikasi bakteri Staphylococcus aureus 

sebagai berikut:      

Kerajaan  : Bacteria 

Filum   : Firmicutes 

Kelas   : Cocci 

Ordo   : Bacillales 

Famili   : Staphylococcaceae 

Genus   : Staphylococcus  

Spesies  : Staphylococcus aureus (Syahrurahman et al., 2010). 

2.2.2 Patogenesesis 

Staphylococcus aureus adalah Gram-positif, anaerob fakultatif berbentuk 

coccus dan anggota dari keluarga Staphylococcaceae dan ordo Bacillales. S.aureus 

sering merupakan bagian dari flora kulit yang ditemukan di hidung dan pada kulit. 

Namun, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dari infeksi kulit ringan, 

seperti jerawat, impetigo, dan sindrom kulit yang tersiram air, sampai penyakit yang 

mengancam jiwa seperti pneumonia, meningitis, osteomielitis, endokarditis, dan 

sindrom syok toksik (Taylor, 2018). 

Infeksi Staphylococcus aureus disebabkan karena faktor virulensi bakteri dan 

juga daya tahan tubuh yang menurun. Dari faktor mikroba, bakteri Staphylococcus 

aureus memiliki dinding yang tersusun dari peptidoglikan yang besar sehingga 

mampu bertahan pada lingkungan yang kurang menguntungkan bagi bakteri. Selain 

itu, bakteri Staphylooccus aureus juga menghasilkan banyak toksin ekstraseluler 

yang berespon terhadap rangsangan lingkungan fisikokimiawi (Taylor, 2018). 

Patofisiologi Staphylococcus aureus bergantung pada tempat infeksi dan 

penyakit yang dimediasi racun. Patofisiologi bervariasi dengan jenis infeksi 

S.aureus. Mekanisme pada umumnya berawal dari respons imun inang meliputi 

produksi kapsul antiphagocytic, sekuestrasi antibodi inang atau penyembunyian 

antigen oleh protein A, pembentukan biofilm, kelangsungan hidup intraseluler, dan 

pemblokiran chemotaksis leukosit. Pengikatan bakteri dengan protein matriks 

ekstraseluler dan fibronektin pada endokarditis infeksi dimediasi oleh protein 

terkait dinding sel bakteri seperti protein pengikat fibrinogen, faktor penggumpalan, 
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dan asam teichoic. Juga, superantigen Staphylococcal (TSST-1 atau toxic shock 

syndrome toxin 1) adalah faktor virulensi penting pada endokarditis infeksi, sepsis, 

serta sindrom syok toksik. Pneumonia, produksi bakteri PVL (Panton-Valentine 

leukocidine), Protein A, dan alfa-hemolisin, dan infeksi lebih umum terjadi setelah 

infeksi virus influenza sebagai diagnosis Cystic Fibrosis. Infeksi alat prostetik 

sering dimediasi oleh kemampuan strain S.aureus untuk membentuk biofilm serta 

berkomunikasi menggunakan penginderaan dengan cara yang tergantung pada 

kepadatan sel bakteri (Taylor, 2018). 

2.2.3 Faktor Virulen  

Berdasarkan Jawetz et al., 2013, Staphylococcus aureus menyebabkan 

penyakit dengan cara menyebar luas dalam jaringan dan membentuk beberapa zat 

ekstraseluler yang berperan sebagai faktor virulensi, contohnya: 

a. Katalase 

S.aureus  menghasilkan katalase, yang merubah hidrogen peroksida menjadi 

air dan oksigen. Katalase adalah enzim yang berperan pada daya tahan bakteri 

terhadap proses fagositosis. Tes katalase membedakan staphylococci, yang 

positif, dari streptococci, yang negatif. 

b. Koagulasi  

Coagulase dan Clumping Factor S.aureus menghasilkan koagulase, protein 

mirip enzim yang menggumpalkan oksalat atau sitrat plasma karena adanya 

faktor koagulan reaktif dalam serum yang bereaksi dengan enzim tersebut . 

koagulan berikatan dengan protrombin; bersama-sama mereka menjadi aktif 

secara enzimatik dan memulai polimerisasi fibrin. Coagulase dapat 

membentuk fibrin pada permukaan sel bakteri yang menghampat fagositosis. 

Produksi koagulan dianggap identik dengan invasif potensi patogenik. 

c. Hemolisin 

Hemolisin merupakan toksin yang membentuk suatu zona hemolisis di sekitar 

koloni bakteri. Hemolisin pada S.aureus terdiri dari α-hemolisin, β-hemolisin, 

dan δ-hemolisin. α-hemolisin adalah toksin yang bertanggung jawab terhadap 

pembentukan zona hemolisis di sekitar koloni S.aureus pada medium agar 

darah. Toksin ini dapat menyebabkan nekrosis pada kulit hewan dan manusia. 
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β-hemolisin adalah toksin yang mengakibatkan lisisnya pada sel eritrosit 

domba dan sapi.  

d. Leukosidin 

Toksik ini dapat membunuh sel leukosit pada kelinci dan manusia 

Pada leukosidin terdapat komponen yaitu S dan F bertindak secara sinergis 

pada membran sel darah putih. Toksin ini merupakan faktor virulensi penting 

dalam infeksi CA-MRSA. 

e. Epidermolitik  

Racun ini adalah dua protein berbeda dengan berat molekul yang sama yaitu 

toksin eksfoliatif A dan toksin eksfoliatif B. Racun epidermolitik ini 

menyebabkan sindrom kulit tersiram stafilokokus dengan melarutkan matriks 

mucopolysaccharide dari epidermis. Racunnya adalah superantigen.  

f. Toksin Sindron Syok Toksik 

Kebanyakan strain S aureus yang diisolasi dari pasien dengan toxic shock 

syndrome menghasilkan racun yang disebut toxic shock syndrome toxin-1 

(TSST-1 / eksotoksin pirogenik), yang sama dengan enterotoksin F. TSST-1 

yaitu superantigen prototipikal. TSST-1 berikatan dengan MHC II  

menghasilkan stimulasi sel T, yang merangsang terjadinya  sindrom syok 

toksik. Toksin terkait dengan demam, syok, dan keterlibatan multisistem, 

termasuk ruam kulit deskuamatif. 

g. Enterotoksin 

Sekitar 50% dari strain S.aureus dapat menghasilkan satu atau lebih toksin 

ini. Enterotoksin bersifat stabil dan tahan panas terhadap kerja enzim usus. 

Toksin ini adalah penyebab utama keracunan makanan yang disebabkan oleh 

S.aureus. Enterotoksin diproduksi ketika S.aureus tumbuh dalam makanan 

karbohidrat dan protein. Penelanan 25 μg enterotoksin B menyebabkan muntah 

dan diare. Efek emetik dari enterotoksin mungkin adalah hasil stimulasi sistem 

saraf pusat (pusat muntah) setelah toksin bekerja pada reseptor saraf di usus dan 

akan menyebaban kerja enzim stabil dan tahan pemanasan. 
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2.3 Tinjauan Bakteri  

Bakteri merupakan uniseluler, pada umumnya tidak berklorofil, ada beberapa 

yang fotosintetik dan produksi aseksualnya secara pembelahan dan bakteri 

mempunyai ukuran sel kecil dimana setiap selnya hanya dapat dilihat dengan 

bantuan mikroskop. Bakteri pada umumnya mempunyai ukuran sel 0,5-1,0 μm kali 

2,0-5,0 μm, dan terdiri dari tiga bentuk dasar yaitu bentuk bulat atau kokus, bentuk 

batang atau Bacillus, bentuk spiral (Dwidjoseputro,1985).  

 Bahan sel bakteri (sitoplasma dan intinya) dikelilingi oleh membran 

sitoplasma yang berfungsi mengendalikan keluar masuknya suatu bahan ke dalam 

sel. Bagian luar yang menutupi membran sitoplasma ialah dinding sel yang kaku 

yang mengandung peptidoglikan. Peptidoglikan ini yang memberikan bentuk dan 

kakunya dinding sel (Lay dan Hastowo 1992).   

 Bakteri Gram positif memiliki struktur dinding sel yang tebal (15-80 nm) dan 

mempunyai lapisan tunggal (mono), peptidoglikan sebagai lapisan tunggal yang 

merupakan komponen utama dimana lebih dari 50 % berat kering pada beberapa 

bakteri (Pelczar dan Chan 2005).  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri adalah:  

a. Sumber energi, yang diperlukan untuk reaksi – reaksi sintesis yang 

membutuhkan energi dalam pertumbuhan dan restorasi, pemeliharaan 

keseimbangan cairan, gerak dan sebagainya.   

b. Sumber karbon  

c. Sumber nitrogen, sebagian besar untuk sintesis protein dan asam-asam 

nukleat.   

d. Sumber garam-garam anorganik, khususnya folat dan sulfat sebagai anion 

dan potasium, sodium magnesium, kalsium, besi, mangan sebagai kation.   

e. Bakteri-bakteri tertentu membutuhkan faktor-faktor tumbuh tambahan, 

disebut juga vitamin bakteri, dalam jumlah sedikit untuk sintesis metabolik 

esensial (Koes Irianto, 2006).   
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2.3.1 Klasifikasi Bakteri   

   

Gambar 2.3 Struktur Sel Bakteri (Fardiaz, 1992)  

 Untuk memahami beberapa kelompok organisme, diperlukan klasifikasi. 

Tes biokimia, pewarnaan gram, merupakan kriteria yang efektif untuk klasifikasi. 

Hasil pewarnaan mencerminkan perbedaan dasar dan kompleks pada sel bakteri 

(struktur dinding sel), sehingga dapat membagi bakteri menjadi 2 kelompok, yaitu 

bakteri Gram-positif dan bakteri Gram-negatif.   

1. Bakteri Gram-negatif    

 Bakteri Gram Negatif Berbentuk Batang (Enterobacteriacea).   

Bakteri gram negatif berbentuk batang habitatnya adalah usus manusia dan 

binatang. Enterobacteriaceae meliputi Escherichia, Shigella, Salmonella, 

Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus). Beberapa organisme seperti 

Escherichia coli merupakan flora normal dan dapat menyebabkan penyakit, 

sedangkan yang lain seperti salmonella dan shigella merupakan patogen yang 

umum bagi manusia.  

 Pseudomonas, Acinobacter dan Bakteri Gram Negatif Lain. 

Pseudomonas aeruginosa bersifat invasif dan toksigenik, mengakibatkan infeksi 

pada pasien dengan penurunan daya tahan tubuh dan merupakan patogen 

nosokomial yang penting .  

 Vibrio  Campylobacter,  Helicobacter,  dan  Bakteri  lain 

yang berhubungan.  

Mikroorganisme ini merupakan spesies berbentuk batang Gram-negatif yang 

tersebar luas di alam. Vibrio ditemukan didaerah perairan dan permukaan air. 
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Aeromonas banyak ditemukan di air segar dan terkadang pada hewan berdarah 

dingin.  

 Haemophilus, Bordetella, dan Brucella.   

Gram negatif Hemophilis influenza tipe b merupakan patogen bagi manusia yang 

penting. 

 Yersinia,Franscisella dan Pasteurella.   

Berbentuk batang pendek Gram-negatif yang pleomorfik. Organisme ini bersifat 

katalase positif, oksidase positif, dan merupakan bakteri anaerob fakultatif (Jawetz, 

2004).  

2. Bakteri Gram-positif  

 Bakteri gram positif pembentuk spora : Spesies Bacillus dan Clostridium. 

Kedua spesies ini terdapat dimana-mana, membentuk spora, sehingga dapat hidup 

di lingkungan selama bertahun-tahun. Spesies Basillus bersifat aerob, sedangkan 

Clostridium bersifat anaerob obligat.   

 Bakteri Gram-positif Tidak Membentuk Spora: Spesies Corynebacterium, 

Listeria, Propionibacterium, Actinomycetes. Beberapa anggota genus 

Corynebacterium dan kelompok Propionibacterium merupakan flora normal pada 

kulit dan selaput lender manusia .   

 Staphylococcus  

 Berbentuk bulat, biasanya tersusun bergerombol yang tidak teratur seperti 

anggur. Beberapa spesies merupakan anggota flora normal pada kulit dan selaput 

lendir, yang lain menyebabkan supurasi dan bahkan septikemia fatal. 

Staphylococcus yang patogen sering menghemolisis darah, mengkoagulasi plasma 

dan menghasilkan berbagai enzim ekstraseluler. Tipe Staphylococcus yang 

berkaitan dengan medis adalah Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis 

dan Staphylococcus saprophyticus.   

 Streptococcus  

 Merupakan bakteri gram-positif berbentuk bulat yang mempunyai pasangan 

atau rantai pada pertumbuhannya. Beberapa Streptococcus merupakan flora normal 

manusia tetapi lainnya bisa bersifat patogen pada manusia. Ada 20 spesies 

diantaranya ; Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, dan jenis 

Enterococcus (Jawetz, 2004). 
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2.4 Tinjauan Pewarnaan Bakteri 

Salah satu teknik dari pewarnaan bakteri adalah pewarnaan gram, yang dapat 

dibedakan berdasarkan tipe dinding sel yang menyusun bakteri tersebut gram 

negatif. Dinding sel pada bakteri gram negatif memiliki tambahan plasma membran 

dalam strukturnya. Membran luar ini terkadang toksik (beracun) bagi hewan dan 

dapat menimbulkan penyakit. 

Pewarnaan gram digunakan untuk mengetahui morfologi bakteri dan 

membedakan antara bakteri Gram positif dengan Gram negatif. Jika dilihat di 

bawah mikroskop, bakteri Gram positif akan berwarna ungu, karena dapat menahan 

kompleks pewarna primer karbol gentian violet iodium sampai akhir prosedur 

pewarnaan. Bakteri Gram negatif akan berwarna merah, karena kehilangan 

kompleks warna karbol gentian violetiodium dengan pembilasan alkohol, lalu 

terwarnai oleh pewarna tandingan air fuksin (Cappucino, 1987).   

Menurut penelitian "Isolasi, Identifikasi dan Uji Sensitivitas Staphylococcus 

aureus terhadap Amoxicillin dari Sampel Susu Kambing Peranakan Ettawa (PE) 

Penderita Mastitis Di Wilayah Girimulyo, Kulonprogo, Yogyakarta" menyatakan 

bahwa Pewarnaan Gram bertujuan untuk mengamati morfologi sel Staphylococcus 

dan mengetahui kemurnian sel bakteri. Pengecatan Gram merupakan salah satu 

pewarnaan yang paling sering digunakan, yang dikembangkan oleh Christian Gram. 

Preparat apus bakteri dibuat dengan cara, mencampurkan satu usa biak bakteri dari 

PAD dengan NaCl fisiologis yang telah diteteskan pada gelas obyek, kemudian 

dibuat apus setipis mungkin, dikeringkan, dan difiksasi di atas lampu spiritus. 

Preparat apus ditetesi pewarna pertama dengan karbol gentian violet selama 2 

menit, warna dibuang, ditetesi lugol selama 1 menit, kemudian preparat apus 

dilunturkan dengan alkohol 95% selama 1 menit. Selanjutnya alkohol dibuang, 

preparat dicuci dengan aquades dan diberi pewarna kedua dengan larutan fuschine 

selama 2 menit. Warna kemudian dibuang dan dibersihkan dengan aquades, 

dikeringkan dan diamati morfologi sel, serta warnanya di bawah mikroskop. 

Bakteri dikelompokkan sebagai Gram positif apabila selnya terwarnai keunguan, 

dan Gram negatif apabila selnya terwarnai merah (JSV, 2013). 
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2.5 Tinjauan Antibiotik 

Antibiotik adalah senyawa alami yang dihasilkan kebanyakan oleh 

mikroorganisme tanaman. Aktivitas biologis antibiotik selektif terhadap mikro-

organisme, serta toksisitasnya yang rendah, memungkinkan penggunaan beberapa 

antibiotik untuk menghancurkan mikroba secara in vivo (Edwin, 1967). Antibiotik 

merupakan substansi yang dihasilkan oleh mikroorganisme, yang dalam 

konsentrasi rendah mampu menghambat pertumbuhan atau membunuh 

mikroorganisme lain. Antibiotik adalah obat yang digunakan dalam penanganan 

pasien yang terbukti atau diduga mengalami infeksi bakteri dan terkadang juga 

digunakan untuk mencegah infeksi bakteri pada keadaan khusus (Nurmala et al., 

2015). 

Antibakteri atau antimikroba adalah obat yang membasmi mikroba 

khususnya mikroba yang merugikan manusia. Pembasmian bakteri dengan 

antibakteri ada yang bersifat bakteriostatik (menghambat) dan bakterisidal 

(membunuh) (Setiabudy, 2011).  

2.5.1 Mekanisme Antibiotik 

 Menurut Setiabudy., 2011, yang tertulis didalam buku Farmakologi dan 

Terapi, berdasarkan mekanisme kerja antibakteri dibagi menjadi kedalam 5 

kelompok yaitu : 

1. Antibakteri yang menghambat metabolisme sel bakteri 

Antibakteri golongan ini bersifat bakteriostatik yaitu dengan menghambat 

metabolisme sel yang disebut sebagai antimetabolit. Senyawa ini menghambat 

mikroorganisme dan bukan menghambat metabolisme dari host. Aktivitas 

antibakteri golongan ini menghambat reaksi enzim katalis yang terdapat dalm 

sel bakteri. Mikroba membutuhkan asam folat untuk bisa bertahan hidup. Asam 

folat yang dibutuhkan mikroba didapatkan dari hasil sintesis asam amino 

benzoat (PABA). Sulfonamida adalah contoh obat yang bekerja menghambat 

metabolisme akan bersaing dengan PABA yang menghasilkan analog asam 

folat nonfungsional sehingga pertumbuhan sel mikroba akan terhambat. 

2. Antibakteri yang menghambat sintesis dinding sel bakteri 

Penghambatan dinding sel bakteri menyebabkan lisis dinding sel bakteri karena 

tekanan osmotik intra sel lebih tinggi daripada ekstra sel. Agen ini bekerja 



18 

 

 

dengan cara menghambat dan mengaktivasi enzim yang dapat merusak dinding 

sel bakteri. Karena dinding sel sangat penting untuk kelangsungan hidup spesies 

bakteri, antibakteri ini mempengaruhi dinding sel dan bertindak sebagai agen 

bakteriostatik atau bakteriosidal. contoh obatnya seperti penisilin, sefalosporin, 

dan vankomisin.  

3. Antibakteri yang berinteraksi dengan membran plasma 

Pertukaran zat intra dan ekstraseluler pada bakteri terjadi melalui membran sel 

mikroba sehingga mempengaruhi kelangsungan hidup sel bakteri. Antibakteri 

ini bekerja dengan mmerusak permeabilitas membrane plasma obat ini merusak 

membran sel setelah bereaksi dengan fosfat pada fosfolipid membran sel 

bakteri. 

4. Antibakteri yang menghambat sintesis asam nukleat 

Antibakteri golongan ini bekerja dengan menghambat enzim yang berperan 

dalam sintesis asam nukleat. Contoh obatnya seperti sulfonamida, trimetoprim, 

kuinolon, dan nitroimidazol. 

5. Antibakteri yang menghambat sintesis protein 

Antibakteri ini bekerja mempengaruhi ribosom bakteri dan enzim yang 

essensial untuk sintesis protein sehingga sintesis protein terhambat. Antibakteri 

ini menhambat sintesis protein dengan mengikat subunit 30S atau 50S dari 

ribosom intraseluler sel bakteri. Contoh obatnya seperti aminoglikosida, 

tetrasiklin, makrolida, kloramfenikol. 

2.5.2 Aktifitas Spektrum 

Berdasarkan aktifitas spektrum antibiotik dibagi menjadi dua yaitu  (Das 

dan Patra, 2017): 

1) Antibiotik berspektrum sempit (narrow spektrum), yaitu antibiotik yang 

hanya mampu menghambat segolongan jenis bakteri saja, contohnya hanya 

mampu menghambat atau membunuh bakteri gram negatif saja. Yang 

termasuk dalam golongan ini adalah penisilin, streptomisin, neomisin. 

2) Antibiotik berspektrum luas (broad spektrum), yaitu antibiotik yang dapat 

menghambat atau membunuh bakteri dari golongan gram positif maupun 

negatif. Contoh golongan ini yaitu tetrasiklin dan derivatnya, kloramfenikol, 

ampisilin, sefalosporin, carbapenem dan lain- lain  
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2.5.3 Kloramfenikol 

Kloramfenikol (CAP) pertama kali dikarantina dari bakteri Streptomyces 

venezualae pada tahun 1947. Ini tersedia dengan nama dagang Chloromycetin oleh 

Parke Davis & Co. Itu diresepkan secara massal pada tahun 1948 di Amerika 

Serikat setelah keluar ledakan demam enterik. Pada tahun 1949 itu tersedia dengan 

nama dagang Chloromycetin oleh Parke Davis & Co. Obat tersebut diresepkan 

secara massal pada tahun 1948 di Amerika Serikat setelah ledakan demam enterik. 

Pada tahun 1949 dibersihkan dari Federal Food and Drug, sejak saat itu telah 

digunakan secara ekstensif menjadi antibiotik kuat penghambat sintesis protein 

(Wongtavatchai et al., 2018). 

Kloramfenikol berupa serbuk hablur halus berbentuk jarum atau lempeng 

memanjang; putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan. Kloramfenikol sukar 

larut pada air tapi mudah larut pada etanol, propilen glikol, aseton dan etil asetat. 

Kloramfenikol adalah zat kimia yang mula-mula dihasilkan oleh biakan 

Streptomyces venezuelae sekarang telah dapat dihasilkan secara sintetik. Kristal 

kloramfenikol merupakan senyawa stabil yang dengan cepat diserap oleh dinding 

saluran 23 pencernaan dan disebarkan ke jaringan serta cairan tubuh, termasuk 

susunan saraf pusat dan cairan cerebropsional; obat ini dapat menembus ke dalam 

sel dengan baik, sebagian besar obat ini dinonaktifkan di dalam hati dengan cara 

konjugasi dengan asam glukuronat atau direduksi menjadi arilamin yang tidak aktif 

(Jawetz et al., 2013).  

Kloramfenikol bersifat bakteriostatik karena kemampuannya menghambat 

sintesis protein. Kloramfenikol menghambat protein perpanjangan rantai oleh 

penghambatan peptidyl transferase dari ribosom bakteri. Munculnya beberapa 

Salmonella typhi yang kebal mengakibatkan obat ini kehilangan nilai klinisnya. 

Klorampenikol banyak digunakan untuk pengobatan konjungtivitis bakteri, abses 

stapilokokkus otak  dan meningitis. Antibiotik ini juga digunakan untuk mengobati 

infeksi yang disebabkan oleh kolera dan VRE yang resisten terhadap tetrasiklin 

(Das dan Patra, 2017). 

Kloramfenikol adalah antibiotik berspektrum luas, menghambat bakteri Gram 

positif dan negatif aerob dan anaerob, Klamidia, Riketsia, dan Mikoplasma. 

Kloramfenikol mencegah sintesis protein dengan berikatan pada subunit ribosom 
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50S. Efek samping yang ditimbulkan adalah supresi sumsum tulang, grey baby 

syndrome, neuritis optik pada anak, pertumbuhan kandida di saluran cerna, dan 

timbulnya ruam (Kemenkes, 2011).  

Munculnya infeksi Staphylococcus aureus (MRSA) yang resisten methicillin 

telah meningkat secara drastis selama beberapa dekade terakhir. Infeksi MRSA 

dalam konteks luka bakar menyebabkan penyakit invasif yang berpotensi 

menyebabkan kematian. Kloramfenikol adalah antibiotik bakteriostatik spektrum 

luas yang terkenal yang telah digunakan sejak 1949 karena hidrofobisitasnya, 

penetrasi kulit yang buruk, degradasi yang cepat, dan toksisitas, penerapannya telah 

terhambat. Selain itu, telah dibuktikan bahwa kloramfenikol merupakann antibiotik 

lama yang tetap aktif terhadap sejumlah besar isolat bakteri resisten saat ini. Dalam 

suatu penelitian dilaporkan bahwa kloramfenicol yang dimuat dengan poli (ε-

kaprolakton) (PCL) -nano komposit nanopartikel (CAM-PCL-P NP) memiliki 

aktivitas antibakteri in vitro pada zona inhibisi, konsentrasi hambat minimum, 

konsentrasi bakteri minimum, dan uji bunuh-waktu dengan aktivitas anti-MRSA 

yang cukup signifikan terhadap sepuluh isolat klinis strain MRSA (Kalita et al., 

2015).  

Kloramfenikol merupakan salah satu antibiotik yang dapat digunakan untuk 

pengobatan infeksi S.aureus dengan menghambat biosintesis protein pada siklus 

pemanjangan rantai asam amino, yaitu dengan menghambat pembentukan ikatan 

peptide. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kloramfenikol dengan 

konsentrasi 30 µg/disk dapat menghambat S.aureus dengan hasil diameter zona 

hambat sebesar 24 - 30 mm (Ramadhan, 2015). 

 

Gambar 2.4 Struktur Rumus Kloramfenikol (Wikipedia, 2018). 
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2.5.4 Resistensi Antibiotik  

 Resistensi antimikroba (AMR) adalah kemampuan mikroorganisme (seperti 

bakteri, virus, dan beberapa parasit) untuk menghentikan antimikroba (seperti 

antibiotik, antivirus, dan antimalaria) dari aktivitas kerjanya. Penggunaan antibiotik 

yang berlebihan akan menyebabkan munculnya mikroorganisme kebal terhadap 

antibiotik terebut dan mengakibatkan berkurangnya aktivitas dari antibiotik 

tersebut. Infeksi oleh mikroorganisme kebal terhadap berbagai antibiotik 

menyebabkan meningkatknya angka kesakitan dan angka kematian, sehingga 

diperlukan antibiotik pilihan ke dua atau bahkan pilihan ketiga, dimana 

efektifitasnya lebih kecil dan kemungkinan mempunyai efek samping lebih banyak 

serta biaya yang lebih mahal dibanding dengan pengobatan standar (Hadi, 2008). 

Bakteri dikatakan resisten bila pertumbuhannya tidak dapat dihambat oleh 

antibiotika pada kadar maksimum yang dapat ditolerir oleh pejamu. Munculnya 

resistensi disebabkan karena penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tidak 

hati-hati pada keadaan yang mungkin dapat sembuh tanpa pengobatan atau pada 

keadaan yang tidak membutuhkan antibiotik (WHO, 2017).  

Kemampuan mikroorganisme untuk melawan antimikroba tergantung pada 

aspek biokimia serta genetik dari strain. Keragaman mekanisme resistensi 

antibiotik yang luar biasa tergantung pada strain bakteri, sifat antibiotik, situs target, 

dan resistensi tersebut. Mekanisme resistensi yang paling umum ini melibatkan 

inaktivasi antibiotik menggunakan enzim yang menurunkan atau memodifikasi 

obat dengan hidrolisis, transfer kelompok, dan mekanisme redoks (Das dan Patra, 

2017). 

 

2.6 Aktivitas Antibakteri dari Senyawa Metabolit Sekunder Tanaman 

2.6.1 Flavanoid 

Flavonoid diperoleh dari hidroksilasi zat fenolik sebagai unit C6-C3 yang 

terkait pada cincin aromatik. Disintesis dari tanaman untuk infeksi mikroba dan 

telah diketahui bahwa secara in vitro efektif sebagai zat antimikroba terhadap 

berbagai macam mikroorganisme. Flavonoid memiliki kemampuan kompleks 

ekstraseluler, protein terlarut dan kompleks dengan dinding sel bakteri. Sifat 

flavonoid yang lebih lipofilik dapat merusak membran mikroba (Cowan, 1999).  
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Flavonoid mampu untuk membentuk kompleks dengan dinding sel bakteri, 

sehingga menyebabkan kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom, 

dan lisosom sebagai hasil interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri (Haryati 

et al., 2015). 

2.6.2 Alkaloid  

Alkaloid merupakan golongan zat tumbuhan sekunder yang terbesar. 

Alkaloid mencakup senyawa bersifat basa yang mengandung satu atau lebih atom 

nitrogen biasanya sebagian bagian dari sistem siklik. Alkaloid mempunyai aktivitas 

fisiologi yang menonjol sehingga banyak di antaranya digunakan dalam bidang 

pengobatan (Harbone, 1987).  

Mekanisme kerja dari alkaloid kuartener planar seperti berberin dan harmane 

sebagai antibakteri melalui cara berinteraksi dengan asam deoksiribosa nukleat 

(DNA) bakteri atau berinteraksi dengan dinding sel bakteri (Cowan, 1999). 

Alkaoida juga diduga mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel 

bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan 

kematian sel (Haryati et al., 2015).  

2.6.3 Triterpenoid 

Triterpenoid contohnya lanosterol, bahan dasar bagi senyawa-senyawa 

steroid. Triterpenoid memiliki atom C30. Triterpenoid tersebar luas dalam damar, 

gabus dan kutin tumbuhan. Damar adalah asam triterpenoid yang sering bersama-

sama dengan gom polisakarida dalam damar gom. Triterpenoid alkohol juga 

terdapat bebas dan sebagai glikosida. Triterpenoid asiklik yang penting hanya 

hidrokarbon skualena yang diisolasi untuk pertama kali dari minyak hati ikan hiu 

tetapi juga ditemukan dalam beberapa malam epikutikula dan minyak nabati 

(minyak zaitun). Triterpenoid merupakan bagian dari terpenoid. Terpenoid 

disintesis dari unit asetat yang diperoleh dari asam lemak (Cowan, 1999).  

Terpenoid dapat bereaksi dengan porin (protein transmembran) pada 

membran luar dinding sel bakteri, membentuk ikatan polimer yang kuat dan 

merusak porin, mengurangi permeabilitas dinding bakteri sehingga sel bakteri 

kekurangan nutrisi, pertumbuhan bakteri terhambat atau mati. (Haryati et al., 2015).  
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2.6.4 Steroid 

Mekanisme steroid sebagai antibakteri berhubungan dengan membran lipid 

dan sensitivitas terhadap komponen steroid yang menyebabkan kebocoran pada 

liposom (Madduluri et al., 2013). Steroid dapat berinteraksi dengan membran 

fosfolipid sel yang bersifat permeabel terhadap senyawa-senyawa lipofilik sehingga 

menyebabkan integritas membran menurun serta morfologi membran sel berubah 

yang menyebabkan sel rapuh dan lisis (Ahmed, 2007).  

2.6.5 Antrakinon 

Termasuk golongan kuinon fenolik yang dalam biosintesisnya berasal dari 

turunan fenol. Senyawa golongan kuinon telah tersebar luar di alam dan senyawa 

ini memiliki ciri yang sangat reaktif. Kuinon merupakan cincin aromatik dengan 

substitusi dua keton. Senyawa ini, bertanggung jawab dalam reaksi pencoklatan 

pada buah-buahan dan sayuran dan sebagai perantara melanin dalam jalur sintesis 

pada kulit manusia. Dengan menyediakan sumber radikal bebas yang stabil, kuinon 

merupakan ireversibel kompleks nukleofilik asam amino dalam protein yang 

menimbulkan inaktivasi protein dan hilangnya fungsi sehingga besar potensi 

kuinon sebagai efek antimikroba (Cowan, 1999). Kuinon memiliki aktivitas 

antimikroba yang cukup luas, senyawa tersebut juga dapat membentuk kompleks 

dengan asam amino nukleofilik dalam protein sehingga dapat membentuk protein 

kehilangan fungsinya. Kuinon bereaksi dengan protein adesin bulu-bulu sel, 

polipeptida dinding sel, dan eksoenzim yang dilepaskan melalui membran (Putra, 

2010). 

2.6.6 Polifenol 

Polifenol adalah kelompok zat kimia yang ditemukan pada tumbuhan. Zat ini 

mempunyai tanda khas yaitu banyak gugus fenol dalam molekulnya. Senyawa fenol 

dalam tanaman dibagi dalam 3 kelompok besar yaitu asam fenol, flavonoid dan 

tannin. Efek antibakteri dari polifenol pada kulit apel dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri patogen pada manusia yaitu Staphylococcus aureus , 

Escherichia coli dan beberapa bakteri patogen lainnya. Mekanisme penghambatan 

antibakteri polifenol antara lain adalah dengan cara (Kunaepah, 2008):  
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a. Mengganggu pembentukkan dinding sel. Pada konsentrasi rendah, molekul 

fenol lebih hidrofobik, dapat mengikat daerah hidrofobik membran protein dan 

dapat melarut pada fase lipid dari membran bakteri.  

b. Bereaksi dengan membran sel. Komponen bioaktif fenol dapat mengakibatkan 

lisis sel dan menyebabkan denaturasi protein, menghambat pembentukan sel 

sitoplasma dan asam nukleat serta menghambat ikatan ATP-ase pada membran 

sel. 

2.6.7 Tanin 

Tanin adalah senyawa fenol yang memiliki berat molekul 500-3000 dalton 

(Da). Tanin diklasifikasi atas dua kelompok atas dasar tipe struktur dan aktivitasnya 

terhadap senyawa hidrolitik yaitu tanin terkondensasi (condensed tannin) dan tanin 

yang dapat dihidrolisis (hyrolyzable tannin) (Hagerman, 2002). Tanin hidrolisis 

adalah tanin pada pemanasan dengan asam klorida atau asam sulfat menghasilkan 

asam galat atau asam elagat. Tanin terkondensasi adalah tanin pada pemanasan 

dengan asam klorida menghasilkan phlobaphenes seperti phloroglucinol 

(Browning, 1966). 

Mekanisme kerja tanin diduga dapat mengkerutkan dinding sel atau membran 

sel sehingga mengganggu permeabilitas sel itu sendiri. Akibat terganggunya 

permeabilitas sel tidak dapat sehingga pertumbuhannya terhambat dan mati 

(Ajizah, 2004). Tanin juga mempunyai daya sebagai antibakteri dengan cara 

mempresipitasi protein, karena diduga tanin mempunyai efek yang sama dengan 

senyawa fenolik. Efek antibakteri tanin antara lain melalui reaksi dengan membran 

sel, inaktivasi enzim, dan destruksi atau inaktivasi fungsi materi genetik (Masduki, 

1996). 

2.7 Tinjauan Ektraksi dan Fraksinasi 

2.7.1 Ekstraksi  

Ekstrak adalah 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 

(Depkes, 2014).  
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Ekstraksi adalah proses pelarutan zat-zat berkhasiat aktif dari bagian tanaman 

obat, hewan atau biota laut (Depkes, 1995). Ekstraksi merupakan proses pemisahan 

bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses 

ekstraksi dihentikan ketika tercapai kesetim-bangan antara konsentrasi senyawa 

dalam pelarut dengan konsentrasi dalam sel tanaman. Kemudian pelarut dipisahkan 

dari sampel dengan penyaringan. Ekstraksi adalah untuk menarik semua komponen 

kimia yang terdapat dalam simplisia. Ekstraksi ini didasarkan pada perpindahan 

massa komponen zat padat ke dalam pelarut dimana perpindahan mulai terjadi pada 

lapisan antar muka, kemudian berdifusi masuk ke dalam pelarut (Mukhriani, 2014).  

Secara umum, terdapat empat situasi dalam menentukan tujuan ekstraksi:  

a. Senyawa kimia telah diketahui identitasnya untuk diekstraksi dari organisme. 

Dalam kasus ini, prosedur yang telah dipublikasikan dapat diikuti dan dibuat 

modifikasi yang sesuai untuk mengembangkan proses atau menyesuaikan 

dengan kebutuhan pemakai. 

b. Bahan diperiksa untuk menemukan kelompok senyawa kimia tertentu, misalnya 

alkaloid, flavanoid atau saponin, meskipun struktur kimia sebetulnya dari 

senyawa ini bahkan keberadaannya belum diketahui. Dalam situasi seperti ini, 

metode umum yang dapat digunakan untuk senyawa kimia yang diminati dapat 

diperoleh dari pustaka. Hal ini diikuti dengan uji kimia atau kromatografik yang 

sesuai untuk kelompok senyawa kimia tertentu  

c. Organisme (tanaman atau hewan) digunakan dalam pengobatan tradisional, dan 

biasanya dibuat dengan cara, misalnya Tradisional Chinese medicine (TCM) 

seringkali membutuhkan herba yang dididihkan dalam air dan dekok dalam air 

untuk diberikan sebagai obat. Proses ini harus ditiru sedekat mungkin jika 

ekstrak akan melalui kajian ilmiah biologi atau kimia lebih lanjut, khususnya 

jika tujuannya untuk memvalidasi penggunaan obat tradisional. 

d. Sifat senyawa yang akan diisolasi belum ditentukan sebelumnya dengan cara 

apapun. Situasi ini (utamanya dalam program skrining) dapat timbul jika 

tujuannya adalah untuk menguji organisme, baik yang dipilih secara acak atau 

didasarkan pada penggunaan tradisional untuk mengetahui adanya senyawa 

dengan aktivitas biologi khusus. 
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e. Proses pengekstraksian komponen kimia dalam sel tanaman yaitu pelarut 

organik akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang 

mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dalam pelarut organik di luar sel, 

maka larutan terpekat akan berdifusi keluar sel dan proses ini akan berulang 

terus sampai terjadi keseimbangan antara konsentrasi cairan zat aktif di dalam 

dan di luar sel. 

Ada beberapa metode ekstraksi, yaitu:  

1. Ekstraksi cara dingin. 

Ekstraksi dengan metode cara dingin  terdapat 2 cara antara lain (Depkes, 

2000):  

a. Maserasi: proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut dengan 

beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur kamar (Depkes, 

2000). Keuntungan ekstraksi dengan cara maserasi adalah pengerjaan dan 

peralatan yang digunakan sederhana, sedangkan kerugiannya yakni cara 

pengerjaannya lama, membutuhkan pelarut yang banyak dan penyarian kurang 

sempurna. Dalam maserasi (untuk ekstrak cairan), serbuk halus atau kasar dari 

tumbuhan obat yang kontak dengan pelarut disimpan dalam wadah tertutup 

untuk periode tertentu dengan pengadukan yang sering, sampai zat tertentu 

dapat terlarut. Metode ini paling cocok digunakan untuk senyawa yang 

termolabil (Tiwari et al., 2011). 

b. Perkolasi: ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai penyarian 

sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur 

ruang. Proses terdiri dari tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, 

tahap perkolasi sebenarnya (penampungan ekstrak), terus sampai diperoleh 

ekstrak yang jumlahnya 1-5 kali dari bahan. 

2. Ekstraksi cara panas 

Ekstraksi dengan metode cara panas terdapat berbagai macam cara antara lain 

(Depkes, 2000):  

a. Refluks: ektraksi dengan pelarut pada temperatur yang titik didihnya selama 

waktu tertentu dan dalam jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan 

adanya pendingin balik. 
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b. Digesti: maserasi dengan pengadukan kontinu pada temperatur yang lebih 

tinggi dari temperatur kamar yaitu pada 40-50°C. 

c. Infus: ekstraksi menggunakan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana 

infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 90°C) selama 

15 menit. 

d. Dekok: ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur 90°C selama 30 menit. 

e. Sokletasi: ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, dengan 

menggunakan alat soklet sehingga terjadi ekstraksi kontinyu dengan jumlah 

pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik. 

2.7.2 Fraksinasi 

Fraksinasi adalah suatu metode pemisahan senyawa organik berdasarkan 

kelarutan senyawa-senyawa tersebut dalam dua pelarut yang tidak saling 

bercampur, biasanya antara pelarut air dan pelarut organik seperti metanol, etanol, 

etilasetat, n-heksana dan eter (Dey, 2012).Ekstrak dipartisi dengan menggunakan 

peningkatan polaritas pelarut seperti petroleum eter, n-heksana, kloroform, dietil 

eter, etilasetat dan etanol. Pemilihan pelarut pada ekstraksi umumnya 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 seperti etilasetat atau diklorometana (Venn, 2008).  

Kebanyakan aglikon terekstraksi pada fraksi non-polar seperti terpenoid dan 

steroid sedangkan flavonoid, glikosida, saponin dan gula ester ditemukan pada 

fraksi yang lebih polar dan fraksi air. Petroleum eter dan n-heksana juga dapat 

digunakan untuk menghilangkan lipid, wax dan senyawa lemak (Dey, 2012). 

Sekilas ada banyak pelarut yang dapat digunakan untuk ekstraksi ini, namun 

ternyata ada  pelarut yang tidak memenuhi syarat. Pertama, pelarut harus tidak 

bercampur dengan air, mempunyai titik didih yang rendah (jika digunakan untuk 

evaporasi) dan sebaiknya memiliki densitas yang lebih rendah daripada air (untuk 

membentuk lapisan atas sehingga pemisahan lebih mudah dilakukan). Kedua, 

pelarut harus aman dan tidak merusak lingkungan jika digunakan. Banyak pelarut  

yang tidak aman digunakan karena berbagai alasan seperti dietil eter (mudah 

terbakar), toluen (memiliki titik didih yang tinggi), benzen (keamanan), dan pelarut 



28 

 

 

klorida seperti diklorometana (berbahaya bagi lingkungan). Praktisnya, hanya ada 

beberapa pelarut saja yang biasa digunakan seperti n-heksana, metil tertier butil eter 

(MTBE) dan etilasetat (Venn, 2008). 

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. 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 (Venn, 

2008). 

 

2.8 Skrining Kimia  

Skrining fitokimia merupakan pengindentifikasi bioaktif dengan cepat 

memisahkan antara bahan alam yang memiliki kandungan fitokimia tertentu dengan 

bahan alam yang tidak memiliki kandungan fitokimia tertentu. Skrining fitokimia 

merupakan tahap pendahuluan dalam suatu penelitian fitokimia yang bertujuan 

untuk memberikan gambaran tentang golongan senyawa yang terkandung dalam 

tanaman yang sedang diteliti. Metode skrining fitokimia dilakukan dengan melihat 

reaksi pengujian warna dengan menggunakan suatu pereaksi warna. Hal penting 

yang berperan penting dalam skrining fitokimia adalah pemilihan pelarut dan 

metode ekstraksi (Kristanti et al., 2008).  

Skrining fitokimia serbuk simplisia dan sampel dalam bentuk basah meliputi 

pemeriksaan kandungan senyawa alkaloida, flavonoida, terpenoida/ steroida, tanin 

dan saponin menurut prosedur yang telah dilakukan oleh Harbone (Harbone, 1987) 

dan Depkes (Depkes, 1995).  

2.8.1 Kromatografi Lapis Tipis   

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) pertama kali dikembangkan oleh Izmailoff 

dan Schraiber pada tahun 1938. KLT merupakan bentuk kromatografi planar, yang 

fase diamnya berupa lapisan seragam (uniform) pada permukaan bidang datar yang 

didukung oleh lempeng kaca, plat aluminium, atau plat plastik (Gandjar dan 

Rohman, 2007).  
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KLT merupakan salah satu metode isolasi yang terjadi berdasarkan perbedaan 

daya serap (adsorpsi) dan daya partisi serta kelarutan dari komponen-komponen 

kimia yang akan bergerak mengikuti kepolaran eluen. Oleh karena daya serap 

adsorben terhadap komponen kimia tidak sama, maka komponen bergerak dengan 

kecepatan yang berbeda sehingga hal inilah yang menyebabkan pemisahan 

(Hostettmann et al., 1995).  

Pada proses adsorpsi senyawa kimia dapat terpisah-pisah disebabkan oleh 

daya serap adsorban terhadap tiap-tiap komponen kimia tidak sama. Sedangkan 

partisi adalah kelarutan tiap-tiap komponen kimia dalam cairan pengelusi (eluen) 

tidak sama dimana arah gerakan eluen disebabkan oleh gaya sentrifugal sehingga 

komponen kimia dapat bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. 

Kromatografi lapis tipis merupakan jenis kromatografi yang dapat digunakan untuk 

menganalisis senyawa secara kualitatif maupun kuantitatif. Lapisan yang 

memisahkan terdiri atas bahan berbutir (fase diam) ditempatkan pada penyangga 

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

berupa larutan, ditotolkan berupa bercak atau pita, setelah pelat/lapisan ditaruh 

dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan pengembang yang cocok (fase 

gerak). Pemisahan terjadi setelah perambatan kapiler (pengembangan), selanjutnya 

senyawa yang tidak berwarna harus ditampakkan/dideteksi. Deteksi dilakukan 

dengan menggunakan sinar UV (Sudjadi, 1988).  

Kromatografi Lapis Tipis memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya 

yaitu : KLT lebih banyak digunakan untuk tujuan analisis, identifikasi pemisahan 

komponen dapat dilakukan dengan pereaksi warna, fluoresensi, atau dengan radiasi 

menggunakan sinar ultraviolet, dapat dilakukan elusi secara mekanik (ascending), 

menurun (descending), atau dengan cara elusi 2 dimensi, petepatan penentuan kadar 

akan lebih baik karena komponen yang akan ditentukan merupakan bercak yang 

tidak bergerak. Sedangkan kekurangnnya yaitu: butuh ketekunan dan kesabaran 

yang ekstra untuk mendapatkan bercak/noda yang diharapkan, butuh sistem trial 

and eror untuk menentukan sistem eluen yang cocok, memerlukan waktu yang 

cukup lama jika dilakukan secara tidak tekun (Gandjar dan Rohman, 2007).  

Pada dasarnya KLT digunakan untuk memisahkan komponen-komponen 

berdasarkan perbedaan adsorpsi atau partisi oleh fase diam di bawah gerakan 
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pelarut pengembang. KLT sangat mirip dengan kromatografi kertas, terutama pada 

cara pelaksanaannya. Perbedaan nyata terlihat pada fase diamnya atau media 

pemisahnya, yakni digunakan lapisan tipis adsorben sebagai pengganti kertas 

(Wulandari, 2011).  

Pada proses pemisahan dengan kromatografi lapis tipis, terjadi hubungan 

kesetimbangan antara fase diam dan fasa gerak, dimana ada interaksi antara 

permukaan fase diam dengan gugus fungsi senyawa organik yang akan 

diidentifikasi yang telah berinteraksi dengan fasa geraknya. Kesetimbangan ini 

dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu : kepolaran fase diam, kepolaran fase gerak, serta 

kepolaran dan ukuran molekul (Watson, 2010). 

2.8.2 Fase Gerak  

Fase gerak yang dikenal sebagai pelarut pengembang akan bergerak 

sepanjang fase diam karena pengaruh kapiler pada pengembangan secara naik 

(ascending), atau karena pengaruh gravitasi pada pengembangan menurun 

(descending) (Rohman, 2007). Fase gerak ialah medium angkut yang terdiri atas 

satu atau beberapa pelarut, jika diperlukan sistem pelarut multi komponen, harus 

berupa suatu campuran sesederhana mungkin yang terdiri atas maksimum tiga 

komponen. Pelarut yang digunakan sebagai fase gerak hanyalah pelarut bertingkat 

mutu analitik dan bila diperlukan sistem pelarut multi komponen ini harus berupa 

suatu campuran komponen yang sederhana, maksimum terdiri dari 3 komponen 

(Nyiredy, 2002).  

Pemisahan senyawa organik selalu menggunakan pelarut campur. Tujuan 

menggunakan pelarut campur adalah untuk memperoleh pemisahan senyawa yang 

baik. Kombinasi pelarut adalah berdasarkan atas polaritas masing-masing pelarut, 

sehingga dengan demikian akan diperoleh sistem pengembang yang cocok. Pelarut 

pengembang yang digunakan dalam kromatografi lapis tipis antara lain: n-heksan, 

karbontetraklorida, benzen, kloroform, eter, etilasetat, piridian, aseton, etanol, 

metanol dan air (Gritter et al., 1991) 

2.8.3 Fase Diam  

Fase diam merupakan suatu lapisan partikel padat yang tersebar merata 

dengan bantuan gelas, alumunium, atau lembaran plastik setipis mungkin (0.25 

mm). Ukuran partikel pada fase diam juga berperan penting, semakin kecil dan 
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seragam maka semakin baik kinerja KLT sehingga akan meningkatkan daya 

pemisahan. Fase diam yang paling banyak digunakan untuk KLT adalah silica gel 

karena silica gel mempunyai kekuatan pemisahan yang sangat baik (Nyiredy, 

2002).  

Dua sifat yang penting dari fase diam adalah ukuran partikel dan 

homogenitasnya, karena adesi terhadap penyokong sangat tergantung pada kedua 

sifat tersebut. Ukuran partikel yang biasa digunakan adalah 1-25 mikron. Partikel 

yang butirannya sangat kasar tidak akan memberikan hasil yang memuaskan dan 

salah satu cara untuk memperbaiki hasil pemisahan adalah dengan menggunakan 

fase diam yang butirannya lebih halus. Butiran yang halus memberikan aliran 

pelarut yang lebih lambat dan resolusi yang lebih baik (Sastrohamidjojo, 1985). 

 

2.9 Tinjauan Pelarut Etil Asetat  

Etil asetat adalah senyawa organik dengan rumus empiris CH3COOC2H5. 

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

cairan tak berwarna, memiliki aroma khas. Etil asetat adalah pelarut polar 

menengah yang volatil (mudah menguap), tidak beracun, dan tidak higroskopis. Etil 

asetat dibuat melalui reaksi esterifikasi dari asam asetat dan etanol. Reaksi 

esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dengan cara merefluks asam 

karboksilat bersama etanol dengan katalis asam. Reaksi esterifikasi merupakan 

reaksi reversibel yang sangat lambat, tetapi bila menggunakan katalis, 

kesetimbangan reaksi akan tercapai lebih cepat. Asam yang dapat digunakan 

sebagai katalis adalah asam sulfat, asam klorida, dan asam fosfat (Dutia, 2004). 

Dari reaksi asam asetat dan etanol inilah akan menghasilkan etil asetat dengan 

persamaan reaksinya:  

CH3COOH   +    C2H5OH       ⇌  CH3COOC2H5   +   H2O  

Asam asetat         Etanol                           Etil asetat               Air (Dutia, 2004) 

 

Gambar 2.5 Struktur etil asetat (Pubchem, 2006) 



32 

 

 

2.10 Metode Pengujian Antibiotik   

2.10.1 Metode Difusi  

Pada metode difusi agar digunakan media agar padat yang dapat berupa kertas 

cakram,  silinder atau cekungan yang dibuat pada media padat. Larutan uji akan 

berdifusi dari pencadang ke permukaan media agar padat yang telah diinokulasi 

bakteri. Bakteri akan terhambat pertumbuhannya dengan pengamatan berupa 

lingkaran atau zona disekeliling pencadang (Jiang, 2011).  

 

Gambar 2.6 Klasifikasi Metode Mikrobiologi untuk Deteksi Biologi              

(Choma, 2011). 

Skrining fitokimia merupakan pengindentifikasi bioaktif dengan cepat 

memisahkan antara bahan alam yang memiliki kandungan fitokimia tertentu dengan 

bahan alam yang tidak memiliki kandungan fitokimia tertentu.  

1. Metode Difusi cakram (Disk)  

 

Gambar 2.7 Prosedur Metode Difusi Cakram (Disk) (Jiang, 2011) 
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Zat yang akan diuji diserapkan ke dalam cakram kertas dengan cara 

meneteskan larutan antibakteri pada cakram kertas kosong (mencelupkan kertas 

saring ke dalam larutan senyawa) dalam jumlah tertentu dengan kadar tertentu. 

Kertas cakram diletakkan diatas permukaan agar padat yang telah diolesi 

bakteri, diinkubasi selama 18-24 jam pada suhu 37°C. Aktivitas antibakteri 

dilihat dari daerah hambat di sekeliling cakram kertas. (Ngaisah, 2010; Choma, 

2011). Berdasarkan diameter zona inhibisi dan kriteria interpretatif CLSI, 

hasilnya kemudian dibagi menjadi tiga kategori yaitu, rentan, menengah, atau 

resisten. Semakin besar diameter zona inhibisi artinya mikroorganisme lebih 

rentan untuk antimikroba tersebut (Jiang, 2011).   

Tabel 2.2 Klasifikasi Respon Hambat Pertumbuhan Bakteri (Davis, 1971) 

Diameter zona hambat Respon hambat pertumbuhan 

≥ 20 mm  Sangat Kuat 

10 – 20 mm Kuat 

5 – 10 mm Sedang 

≤ 5 mm Lemah 

Metode ini dipengaruhi banyak faktor fisik dan kimia, selain interaksi 

sederhana dari obat dan organisme (misalnya, sifat dari media dan diffusibility, 

ukuran molekul,dan stabilitas obat). Penggunaan disk tunggal untuk setiap 

antibiotik dengan standarisasi dari kondisi pengujian memungkinkan laporan 

rentan atau tahan untuk mikroorganisme dengan membandingkan ukuran zona 

inhibisi dengan standar obat yang sama. Inhibisi sekitar cakram yang berisi 

sejumlah obat antimikroba tidak berarti kerentanan terhadap konsentrasi obat 

yang sama per mililiter menengah, darah, atau urin (Jawetz et al., 2013). 

Penelitian ini menggunakan metode difusi cakram dikarenakan metode 

ini merupakan metode yang mudah untuk dilakukan dan hasilnya dapat terlihat 

jelas. Metode ini memiliki keebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah 

mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan khusus dan relatif lebih murah. 

Sedangkan kelemahannya adalah ukuran zona bening yang terbentuk 
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tergantung oleh kondisi inkubasi, inokulum, predifusi, dan preinkubasi serta 

ketebalan medium (Pelczar, 1988). 

 

2. Metode Lubang/ Silinder (Perforasi)  

Dalam metode silinder, baja atau porselen silinder stainless dari ukuran 

seragam (biasanya 8mm × 6mm × 10mm) ditempatkan pada permukaan agar-

agar diinokulasi cawan petri, dan diisi dengan sampel dan standar. Pada uji 

silinder, beberapa lubang berdiameter milimeter pada permukaan agar-agar 

diinokulasi dan diisi dengan sampel. larutan senyawa yang diuji berdifusi ke 

media agar menyebabkan penghambatan pertumbuhan mikroorganisme. 

Kemudian, zona hambatan diukur, konsentrasi hambat minimum (MIC) 

ditentukan secara visual (Choma, 2011).  

Bakteri uji yang umurnya 18-24 jam disuspensikan ke dalam media agar 

pada suhu sekitar 45°C. Suspensi bakteri dituangkan ke dalam cawan petri 

steril. Setelah agar memadat, dibuat lubang-lubang dengan diameter 6-8 mm. 

Kedalam lubang tersebut dimasukkan larutan zat yang akan diuji aktivitasnya 

kemudian diinkubasikan pada suhu 37°C selama 18-24 jam. Aktivitas 

antibakteri dapat dilihat dari daerah bening yang mengelilingi lubang perforasi 

(Choma, 2011).    

 

3. Metode Sumuran (hole/cup)   

Pada metode ini dibuat sumur pada media agar yang telah ditanami 

dengan mikroorganisme dan pada sumur tersebut diberi agen antimikroba yang 

akan diuji (Pratiwi, 2008). 

2.10.2 Bioautografi  

Bioautografi merupakan metode skrining mikrobiologi yang umum 

digunakan untuk mendeteksi adanya aktivitas antimikroba. Skrining merupakan 

prosedur pertama, yang dilakukan pada sampel yang akan dianalisis, untuk 

mengetahui ada atau tidaknya analit yang didapat. Metode skrining ini memberikan 

sensitivitas yang lebih tinggi daripada metode lainnya. Metode ini juga memiliki 

kelebihan yaitu, sederhana, murah, hemat waktu dan tidak memerlukan peralatan 
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yang canggih (Choma, 2011). Metode bioautografi dibedakan menjadi tiga yaitu 

(Dewanjee et al., 2014):  

1. Bioautografi Kontak merupakan senyawa antimikroba yang dipindahkan dari 

lempeng KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan bakteri uji secara 

merata dan dilakukan kontak langsung  

2. Bioautografi Langsung (Deteksi KLT)  

Metode Bioautografi langsung merupakan metode dimana 

mikroorganisme tumbuh secara langsung diatas lempeng KLT. Prinsip kerja 

dari metode ini adalah suspensi mikroorganisme uji dalam medium cair 

disemprotkan pada permukaan KLT dengan cara menghilangkan sisa-sisa eluen 

yang menempel pada lempeng kromatogram. Setelah itu di inkubasi pada suhu 

dan waktu tertentu. 

3. Bioautografi Perendaman  

Bioautografi perendaman merupakan metode dimana medium agar telah 

diinokulasikan dengan suspensi bakteri kemudian dituang di atas lempeng KLT. 

Pada metode ini lempeng kromatografi yang telah dieluasi di letakkan dalam 

cawan petri, sehingga permukaan tertutup oleh medium agar yang berfungsi 

sebagai base layer. Setelah base layer memadat, dituangkan medium yang telah 

disuspensikan mikroba uji yang berfungsi sebagai seed layer. Kemudian di 

inkubasi pada suhu dan waktu yang sesuai. 

2.10.3 Metode Dilusi  

Metode ini digunakan untuk mengukur konsentrasi hambat minimum (KHM) 

dan kadar bunuh minimum (KBM). Cara yang dilakukan adalah dengan membuat 

seri pengenceran agen antimikroba pada medium cair yang ditambahkan dengan 

mikroba uji. Larutan uji agen antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih 

tanpa adanya pertumbuhan mikroba uji ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang 

ditetapkan sebagai KHM tersebut selanjutnya dikultur ulang pada media cair tanpa 

penambahan mikroba uji atau pun agen antimikroba, dan diinkubasi selama 18-24 

jam. Media cair yang tetap terlihat jernih setelah diinkubasi ditetapkan sebagai 

KBM  (Pratiwi, 2008). 

1. Metode Dilusi Tabung  
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Prinsip metode ini  menggunakan satu seri tabung reaksi yang diisi media 

cair dan sejumlah tertentu sel mikroba yang diuji. Kemudian masing – masing 

tabung diisi dengan obat yang telah diencerkan secara serial. Selanjutnya seri 

tabung diinkubasikan pada suhu 37ºC selama 18 – 24 jam dan diamati terjadinya 

kekeruhan pada tabung. Konsentrasi terendah obat pada tabung yang 

ditunjukkan dengan hasil biakan yang mulai tampak jernih (tidak ada 

pertumbuhan mikroba) adalah KHM dari obat. Selanjutnya biakan dari semua 

tabung yang jernih diinokulasikan pada media agar padat, diinkubasikan dan 

keesokan harinya diamati ada tidaknya koloni mikroba yang tumbuh. 

Konsentrasi terendah obat pada biakan padat yang ditunjukkan dengan tidak 

adanya pertumbuhan koloni mikroba adalah KBM dari obat terhadap bakteri uji 

(Dzen et al., 2003). 

2. Metode Dilusi Agar 

Prinsip metode ini, suatu antimikroba dengan konsentrasi biasa dimasukkan 

kedalam lempengan agar padat. Setiap lempengan agar dapat menetes banyak 

isolat yang berlainan. Isolat berlainan ditempatkan pada permukaan 

lempengan agar dan diinkubasi. Jika isolatnya sensitif terhadap konsentrasi 

antibiotika yang dites maka ia akan tumbuh dan akan terlihat suatu koloni 

pertumbuhan bakteri (Edberg et al., 1986). Uji kepekaan cara dilusi agar 

memakan waktu dan penggunaannya dibatasi pada keadaan tertentu saja. Uji 

kepekaan cara dilusi cair dengan menggunakan tabung reaksi, tidak praktis 

dan jarang dipakai, namun kini ada cara yang lebih sederhana dan banyak 

dipakai yakni menggunakan microdilution plate. Keuntungan uji mikrodilusi 

cair adalah bahwa uji ini memberi hasil kuantitatif yang menunjukkan jumlah 

antimikroba yang dibutuhkan untuk mematikan bakteri (Jawetz et al., 2013). 


