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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Tinjauan Tentang Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia L.) 

Adapun tinjauan tentang E.palmifolia meliputi, antara lain : 

2.1.1 Deskripsi 

Herba merumpun dengan tinggi mencapai 50 cm. Batangnya tumbuh tegak 

atau menunduk, berumbi yang berbentuk kerucut dan warnanya merah. 

Daunnya ada dua macam, yaitu yang sempurna berbentuk pia dengan ujung 

runcing, sedangkan daun-daun lainnya berbentuk menyerupai batang. Bunga 

tunggal, berwarna putih, muncul di ketiak daun atas. Buahnya berbentuk jorong 

dengan bagian ujungnya berlekuk. Bila masak mereka menjadi tiga rongga yang 

berisi banyak biji. Bentuk bijinya bundar telur atau hampir bujur 

sangkar.Tanaman umbi Bawang Dayak Eleutherine palmifolia (L.) tumbuh 

dengan baik pada daerah tropis dengan ketinggian sekitar 600-1500 mdpl.  

(Firdaus, 2014). 

2.1.2 Klasifikasi 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Ordo  : Liliales 

Famili  : Iridaceae 

Genus  : Eleutherine 

Spesies  : Eleutherine palmifolia L. Merr (Firdaus, 2014). 

 

Gambar 2.1 Tanaman bawang Dayak (Eleutherine palmifolia) 

(sumber : Sasongko et.al., 2018). 
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2.1.3 Nama Daerah 

Eletherine palmifolia sendiri memiliki beberapa nama daerah seperti 

Bawang Dayak (Palangkaraya, Samarinda), Bawang Hantu atau Kambe 

(Dayak), Bawang Sabrang, Babawangan beubreum, Bawang Siyem (Sunda), 

Brambang Sabrang, Luluwan sapi, Teki Sabrang (Jawa), dan Bawang Sayup 

(Melayu) (Nooteboom, 2017). 

2.1.4 Khasiat 

E. palmifolia L sudah lama dimanfaatkan sebagai obat aneka penyakit, 

antara lain sembelit, sulit buang air kecil, radang usus, disentri, luka, bisul, 

muntah, hingga penyakit kuning. Beberapa penyakit berat seperti kanker 

payudara, diabetes mellitus, hipertensi, dan hiperkolestrol dipercaya dapat 

diatasi dengan E. palmifolia L. Namun, studi mengenai manfaatnya untuk 

kesehatan masih belum banyak dilakukan (Utami, 2013). 

2.1.5 Kandungan Senyawa 

E. palmifolia L mengandung berbagai senyawa aktif meliputi 

naphtoquinonens dan turunannya, seperti elecanacine, eleutherine, eleutherol, 

eleuthernone. Selain itu E. palmifolia L juga mengandung alkaloid, saponin, 

triterpenoid, steroid, glikosida, tanin, fenolik, dan flavanoid yang dimanfaatkan 

sebagai bahan baku obat-obatan (Utami, 2013). 

Menurut Prof. Dr. Sidik., Apt selaku guru besar emiritus Fakultas Farmasi 

Universitas Padjajaran, E. palmifolia L mengandung Alisin dimana bermanfaat 

untuk menurunkan tekanan darah dan menurunkan kekentalan darah. Selain itu 

E. palmifolia L juga mengandung antosianin dimana merupakan antioksidan 

yang menetralkan radikal bebas (Utami, 2013). 

Kandungan naphtoquinonens dalam E. palmifolia L juga dikenal sebagai 

antimikroba, antifungal, antivirial, dan antiparasitik. Selain itu 

naphtoquinonens memiliki bioavaibilitas sebagai antikanker dan antioksidan. 

Sebuah studi preklinis yang dilakukan oleh Sa’roni,  yang dipublikasikan pada 

Cermin Dunia Kedokteran tahun 1992 menyatakan bahwa bawang dayak 

memiliki efek antiinflamasi atau antiperadangan (Utami, 2013). 

Menurut de Padua dkk dalam Plant Resources of South East Asia tahun 

1999, kandungan fenolik sederhana, tanin, quinines, dan antosianin dalam E. 
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palmifolia L merupakan senyawa yang memiliki efek terhadap pengobatan 

kanker. Sebuah studi yang dilakukan oleh Vita Permanasari, mahasiswa 

Fakultas Kedokteran UGM menyatakan bahwa ekstrak E. palmifolia L 

memiliki kemampuan untuk menghambat perkembangan sel kanker darah 

manusia (Utami, 2013). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Arnida dkk dari Farmasi Universitas 

Lampung menjelaskan ekstrak E. palmifolia L dapat menurunkan kadar kalsium 

urin, meningkatkan volume air seni selama 24 jam (bersifat diuretik atau 

peluruh kencing) dan menurunkan pH air seni. Aktivitas diuretik pada E. 

palmifolia L bisa memudahkan penghancuran dan pengeluaran batu ginjal 

(Utami, 2013). 

Hasil skrining Fitokimia dalam penelitian Aktivitas Antioksidan Ekstrak 

Etanol Dan Fraksi-Fraksi Umbi Eleutherine Palmifolia (L.) Dengan Metode 

DPPH  memperlihatkan bahwa ekstrak dan fraksi-fraksi umbi bawang dayak 

memiliki keseragaman kandungan fitokimia, diantaranya : 

Tabel II. 1 Hasil Skrining fitokimia ekstrak n-Heksana dan fraksi-fraksinya : 

Golongan 

senyawa 

Reagen Reaksi Ekstrak 

etanol 

96% 

Fraksi 

Etanol-

air 

Fraksi 

Etil 

asetat 

Fraksi n-

Heksana 

Flavonoid HCl + Mg Hijau sampai 
biru 

+ + + + 

Fenolik FeCl3 1% Hijau/biru + + + - 

Alkaloid Dragendroff dan 

Mayer 

Endapan merah 

dan endapan 

putih 

+ + + - 

Saponin Aquadest+HCl 

2N 

Buih + + - - 

Triterpenoid Lieberman-

Burchard 

Merah + -  + + 

Tanin NaCl 10% + 
garam gelatin 

Endapan - - - - 

 

Keterangan  :  + = Mengandung senyawa yang diuji ;  - = Tidak mengandung 

senyawa yang diuji (Setiawan, 2017). 
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2.1.6  Aktivitas Antijamur pada Senyawa Metabolit Sekunder 

E. palmifolia L dilaporkan mengandung berbagai senyawa aktif yang 

diduga memiliki aktivitas antimikroba, antifungal, antivirial, antiparasitik serta 

antioksidan. Senyawa-senyawa yang diduga memiliki aktivitas antijamur 

diantaranya :  

a) Flavonoid 

Senyawa flavonoid adalah senyawa polifenol yang mempunyai 15 atom 

karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6 -C3 -C6 , yaitu dua cincin 

aromatik yang dihubungkan oleh 3 atom karbon yang dapat atau tidak dapat 

membentuk cincin ketiga. Flavonoid terdapat dalam semua tumbuhan hijau 

sehingga dapat ditemukan pada setiap ekstrak tumbuhan (Markham, 1988). 

 Penelitian farmakologi terhadap senyawa flavonoid menunjukkan bahwa 

beberapa senyawa golongan flavonoid memperlihatkan aktivitas seperti 

antifungi, diuretik, antihistamin, antihipertensi, insektisida, bakterisida, 

antivirus dan menghambat kerja enzim (Geissman, 1962). 

Mekanisme kerja flavonoid menghambat fungsi membrane sel adalah 

membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut 

sehingga dapat merusak membran sel bakteri dan diikuti dengan keluarnya 

senyawa intraseluler (Nuria dkk, 2009). Flavonoid dapat menghambat 

metabolisme energi dengan cara menghambat penggunaan oksigen oleh 

bakteri. Flavonoid menghambat pada sitikrom C reduktase sehingga 

pembentukan metabolisme terhambat (Cushnie et.al., 2005). 

b) Alkaloid  

Alkaloid merupakan golongan senyawa organik yang banyak 

ditemuikan di alam. Hampir seluruh senyawa alkaloida berasal dari 

tumbuhan dan tersebar luas dalam berbagai jenis tumbuhan. Semua 

alkaloida mengandung paling sedikit satu atom nitrogen yang biasanya 

bersifat basa dan sebagian besar atom nitrogen ini merupakan bagian dari 

cincin heterosiklik (Lenny, 2006). 

Mekanisme kerja alkaloid sebagai antijamur adalah dengan cara 

mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel jamur sehingga 

lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh, terganggunya sintesis 
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peptidoglikan sehingga pembentukan sel tidak sempurna karena tidak 

mengandung peptidoglikan dan dindingnya sel hanya meliputi membran sel. 

Minyak atsiri memiliki aktivitas sebagai antijamur dengan mekanisme 

pengrusakan dinding sel jamur (Cowan, 1999). 

c) Terpenoid 

Terpenoid mampu berikatan dengan lemak dan karbohidrat yang akan 

menyebabkan permeabilitas dinding sel bakteri terganggu. Permeabilitas 

dinding sel dan membrane sitoplasma yang terganggu dapat meyebabkan 

ketidakseimbangan makromolekul dan ion dalam sel, sehingga sel menjadi 

lisis (Rachmawati et.al., 2011). 

d) Tanin 

Tanin memiliki aktifitas antibakteri yang berhubungan dengan 

kemampuannya untuk menginaktifkan adhesin sel mikroba juga 

menginaktifkan enzim, dan mengganggu transport protein pada lapisan 

dalam sel (Cowan, 1994). Mekanisme kerja tanin sebagai antibakteri adalah 

menghambat enzim reverse transkriptase dan DNA topoisomerase sehingga 

sel bakteri tidak dapat terbentuk (Nuria et al., 2009). Tanin mempunyai 

target pada polipeptida dinding sel sehingga pembentukan dinding sel 

menjadi kurang sempurna. Hal ini menyebabkan sel jamur menjadi lisis 

karena tekanan osmotik maupun fisik sehingga sel jamur akan mati (Sari, 

2011).  

e) Streroid 

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). 

 

 

f) Fenol 
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Fenol telah dipelajari secara ekstensif sebagai desinfektan yang 

mempunyai aktivitas antijamur berspektrum luas terhadap jamur Gram 

positif dan Gram negatif (Oliver et al., 2001). 

Golongan fenol mampu merusak membran sel, menginaktifkan enzim 

dan mendenaturasi protein sehingga dinding sel mengalami kerusakan 

karena penurunan permeabilitas. Perubahan permeabilitas membran 

sitoplasma memungkinkan terganggunya transportasi ion-ion organik yang 

penting ke dalam sel sehingga berakibat terhambatnya pertumbuhan bahkan 

hingga kematian sel (Damayanti dan Suparjana, 2007).  

Dalam konsentrasi tinggi, kandungan fenol menembus dan mengganggu 

dinding sel jamur dan mempresipitasi protein dalam sel jamur. Dalam 

konsentrasi yang lebih rendah, fenol menginaktifkan sistem enzim penting 

dalam sel bakteri (Oliver et.al., 2001). 

g) Saponin  

Mekanisme kerja saponin sebagai antijamur yakni dengan menurunkan 

tegangan permukaan sehingga mengakibatkan naiknya permeabilitas atau 

kebocoran sel dan mengakibatkan senyawa intraseluler akan keluar (Nuria 

et.al., 2009). Saponin berdifusi melalui membran luar dan dinding sel yang 

rentan, lalu mengikat membran sitoplasma dan mengganggu dan 

mengurangi kestabilan itu. Hal ini menyebabkan sitoplasma bocor keluar 

dari sel yang mengakibatkan kematian sel. Agen antimikroba yang 

mengganggu membran sitoplasma bersifat fungisida. (Cavalieri et.al., 2005) 

 

2.2 Tinjauan tentang Penyakit Kandidiasis 

Adapun tinjauan tentang kandidiasis, antara lain : 

2.2.1 Definisi Kandidiasis 

Kandidiasis invasif (KI) adalah bentuk infeksi berat dan invasif yang 

disebabkan oleh spesies jamur Candida. Penyakit ini dapat bermanifestasi 

sebagai kandidemia, kandidasis diseminata, endocarditis, meningitis, 

endoftalmitis, dan infeksi pada organ dalam lainnya. Bentuk infeksi Candida 

yang lebih ringan dan superfisial, seperti kandidiasis orofaringeal dan 

esophageal, tidak termasuk didalamnya. Spesies Candida penyebab KI 
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tersering adalah C.albicans, namun saat ini terdapat peningkatan proporsi 

spesies Candida yang menjadi penyebab KI, yaitu C.tropicalis, C. 

parapsilosis, dan jenis Candida yang lain (Kalista et.al., 2018). 

Di Indonesia berdasarkan laporan penelitian Karakteristik Klinis dan 

Pravelensi Pasien Kandidasis Invasif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, 

menyatakan bahwa dari 91 pasien, didapatkan 35 pasien termasuk kategori 

proven,  31 pasien probable, dan 25 pasien possible menderita kandidemia, 

dengan penyebab utama Candida Albican. Rerata usia pasien 47,9 tahun, 

didominasi oleh pasien medis yang dirawat di ruang rawat biasa, non-

neutropenia, dan menderita syok sepsis. Diperkirakan sekitar 75% dari semua 

wanita mengalami kandidasis vulvovaginal, dengan 40-50%  mengalami 

setidaknya satu kali tambahan infeksi, dan sebagian kecil wanita  (5-8 %) 

mengalami hingga empat kali secara berulang dalam satu tahun. Infeksi mulut 

yang diakibatkan oleh Candida disebut Kandidasis oral, infeksi ini terutama 

disebabkan oleh Candida albicans dan dapat mempengaruhi esophagus 

seseorang yang mengalami disfungsi system imun adaptif (Mayer, 2013). Di 

Indonesia sendiri penyakit Kandidasis menempati urutan ketiga dalam 

insidensi dermatomikosis, dengan mortalitas yang cukup tinggi sebanyak 64,8 

% dan tidak jauh berbeda dengan studi yang dilakukan di Brazil yaitu 54% dan 

C. albicans merupakan spesies yang paling sering ditemukan (Kalista, et.al., 

2018). 

2.2.2 Klasifikasi Kandidasis 

Menurut Luqmanul Haqim, 2016, yang dikutip dari Tinjauan Klinis 

Penyakit Mulut atau Clinical Oral Medicine, jenis kandidiasis oral terbagi 

menjadi 5 bentuk yaitu : 

a) Kandidasis pseudomembranosa, merupakan bentuk yang sering terdapat 

pada neonates. Juga dapat terlihat pada pasien yang menggunakan terapi 

kortikosteroid atau pada pasien dengan imunosupresi. Gejala ringan pada 

jenis kandidias ini pasien akan mengeluhkan adanya sensasi tersengat 

ringan atau kegagalan dalam pengecapan. 

b) Kandidasis atropik, yaitu ditandai dengan adanya kemerahan difus, sering 

dengan mukosa yang relative kering. Area kemerahan biasanya terdapat 
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pada mukosa yang berada di bawah pemakaian seperti gigi palsu. Hampir 

26% pasien dengan gigi palsu terdapat kandidias atropik. 

c) Kandidasis Hiperplastik, yaitu ditandai dengan adanya plak putih yang tidak 

dapat dibersihkan. Lesi harus disembuhkan dengan terapi antifungal secara 

rutin. Kandidasis ini dikenal juga dengan leukoplakia candida. 

d) Kandidiasis Eritematosa, yaitu lesi sering timbul pada lidah dan palatum. 

Penderita kandidasis ini tidak ditemui adanya plak-plak putih. Tampilan 

klinis yang terlihat pada kandidasis ini yaitu daerah yang eritema atau 

kemerahan dengan adanya sedikit perdarahan di daerah sekitar dasar lesi. 

Kandidasis Eritematosa di klasifikasikan dalam tiga tipe : 

Tipe 1 : inflamasi sederhana terlokalisir  atau pinpoint hiperemia. 

Tipe 2 : Eritematosa atau tipe sederhana yang umum eritema lebih 

tersebar meliputi sebagian atau seluruh mukosa yang atau 

tertutup gigi tiruan. 

Tipe 3  : tipe granular (inflamasi papilla hiperplasia) umumnya 

meliputi bagian tengah palatum dan alveolar ridge. 

e) Keilis Angular, yaitu ditandai dengan pecah-pecah, mengelupas maupun 

ulserasi yang mengenai bagian sudut mulut. Gejala ini biasanya disertai 

dengan kombinasi dari bentuk infeksi kandidiasis lainnya, seperti tipe 

erimatosa.  

2.2.3 Penyebab Kandidasis 

Penyebab Kandidasis dapat dibagi dalam beberapa faktor, yakni :  

a) Faktor Patogen 

Jamur candida disini mampu melakukan metabolisme glukosa dalam 

kondisi aerobik maupun anaerobic. Jamur candida juga memiliki factor-

faktor yang mempengaruhi adhesi terhadap dinding sel epitel seperti 

mannose, reseptor C3d, mannoprotein dan saccharin. Sifat hidrofobik dari 

jamur dan juga kemampuan adhesi dengan fibronektin host juga berperan 

penting terhadap inisial dari infeksi ini. 

b) Faktor Host 

i. Faktor Lokal 
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Kelenjar saliva yang terganggu menyebabkan predisposisi dari 

kandidiasis oral. Pada saliva terdapat berbagai protein-protein 

antimicrobial seperti laktoferin, sialoperoksidase, lisosim, dan antibody 

antikandida yang spesifik. Penggunaan obat-obatan seperti obat inhalasi 

steroid menyebabkan peningkatan resiko infeksi kandidiasis oral. Hal ini 

disebabkan tersupresinya imunitas seluler dan fagositosis. Contoh 

penggunaan gigi palsu yang menyebabkan terbentuknya lingkungan 

mikro yang memudahkan berkembangnya jamur candida dalam keadaan 

pH rendah, oksigen rendah, dan lingkungan anaerobik. 

ii. Faktor Sistemik 

Penggunaan obat-obat seperti antibiotic spectrum luas dapat 

mempengaruhi flora local oral sehingga dapat memberikan lingkungan 

yang sesuai pada jamur candida berproliferasi. Untuk mengurangi hal 

tersebut dapat dilakukan dengan cara penghentian obat-obatan dengan 

harapan dapat megurangi infeksi  pada jamur candida. Beberapa factor 

lain yang menjadi predisposisi dari infeksi kandidiasis oral misalnya 

merokok, diabetes, sindrom Cushing’s serta infeksi HIV (Hakim, 

Ramadhian,  2015). 

2.2.4 Gejala Kandidasis 

Gejala dari kandidiasis dikenal dengan tiga bentuk yaitu 

pseeudomembran, eritematosa, dan cheilitis angularis. Kandidiasis 

pseudomembran mempunyai gejala berupa rasa terbakar, gangguan 

mengecap, dan sulit menelan makanan padat atau cair. Kandidiasis 

eritematosa berupa plak kemerahan halus di palatum mukosa bukal atau 

permukaan dorsal lidah. Cheilitis angularis memiliki gejala tampak 

berupa kemerahan, fisura, atau keretakan di sudut bibir (Mutiawati, 

2016). 

 

2.3 Tinjauan tentang Jamur Candida Albicans 

Adapun tinjaun tentang jamur C.albicans, yaitu : 

 

2.3.1 Deskripsi 
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Taksonomi C.albicans adalah sebagai berikut : 

Kingdom : Fungi 

Filum : Ascomycota 

Kelas : Saccharomyconitales 

Ordo : Saccharomycetales 

Family : Saccharomycetaceae 

Genus : Candida 

Spesies : Candida albicans (C.P. Robin) Berkhout 1923 

Sinonim : Candida stellatoidea dan Oidium albicans (Hendrawati, 

2008) 

 

Gambar 2. 1 (1) Struktur dinding C.albicans (2) Bentuk mikroskopis C.albicans 

Sumber : (Mutiawati, 2016). 

 

Candida albicans merupakan spesies jamur flora normal terdapat pada 

rongga mulut, saluran pernafasan, saluran pencernaan dan organ genitalia 

perempuan. Terdapat 150 jenis jamur dalam family Deutromycetes dan tujuh 

diantaranya adalah C.albicans, C.tropicalis, C.parapsilosi, C.krusei, C.Kefyr, 

C.glabrata, dan C. guilliermondii. Candida Albicans merupakan jamur 

terbanyak yang terisolasi dalam tubuh manusia sebagai flora normal dan salah 

satu penyebab infeksi oportunistik (Hakim, 2016). C.albicans menyebabkan 

sejumlah infeksi kandidiasis, seperti kandidiasis mukosa, kandidiasis 

diseminata, dan infeksi oportunistik. Jamur C.albicans ini dapat tumbuh baik 

pada suhu 25 – 30o C dan 35 – 37oC. Penyebab bakteri ini dapat disebabkan 

oleh berbagai faktor, seperti pemakaian pada gigi palsu, xerostomia, merokok, 

penyakit sistemik seperti diabetes, kondisi imunosupresif, seperti pada 
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penyakit HIV, keganasan seperti leukimia, dan pemakaian obat-obatan seperti 

antibiotik dalam waktu yang lama dan kemoterapi (Mutiawati, 2016). 

2.3.2 Klasifikasi Jamur C.albicans 

Jamur C.albicans  yang menyebabkan kandidiasis sangat sering 

ditemukan di seluruh dunia. C.albicans ini merupakan flora normal rongga 

mulut, saluran pencernaan dan vagina. Terdapat lima tipe spesies candida 

yang terdapat di kavitas oral, diantaranya yaitu : 

1. Candida albicans 

2. Candida tropicalis 

3. Candida krusei 

4. Candida parapsilosis 

5. Candida guilliermondi 

Dari kelima tipe candida tersebut, Candida albicans lah yang dikenal 

banyak menimbulkan penyakit baik pada manusia maupun hewan. 

 

2.4  Pewarnaan Jamur 

Perwarnaan jamur uji yang dilakukan adalah pewarnaan Jamur menggunkan 

pewarna LPCB. Perwarnaan jamur dilakukan untuk identifikasi dan untuk 

memastikan tidak ada kontaminan pada kultur kerja. Objek kaca yang 

digunakan dibersihkan dengan alkohol 96% dan dikeringkan. Kemudian 

tambahkan LPCB (Lactophenol Cotton Blue) 1 tetes di atas objek kaca, 

difiksasi dengan api bunsen (lewatkan di atas api 2-3 kali). Kemudian ambil 

biakan jamur yang akan dilakukan pewarnaan dengan ose steril (biakan jamur 

yang diambil 1 koloni), Kemudian Periksa dengan mikroskop (perbesaran 100 

x 10), lalu diamati secara fisik bentuk dari C.albicans tersebut seperti adanya 

budding, hifa, maupun pseudohifa (Sherman, 2013). 

 

2.5 Tinjauan Antijamur 

Antijamur merupakan bagian antibiotik yang membunuh atau 

memperlambat pertumbuhan jamur, sedangkan antibiotik sendiri merupakan 

suatu substansi kimia yang diperoleh dari atau dibentuk oleh berbagai spesies 

mikroorganisme, yang dalam konsentrasi rendah mampu menghambat 
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pertumbuhan mikroorganisme (Jawetz et.al., 2005). Antijamur sendiri 

mempunyai dua pengertian yaitu fungisidal dan fungistatik. Fungisidal yang 

berarti suatu senyawa yang dapat membunuh fungi sedangkan fungistatik dapat 

menghambat pertumbuhan fungi tanpa mematikannya (Marsh, 1977). 

Mekanisme kerja dari senyawa antijamur diantaranya yaitu gangguan pada 

membran sel, penghambatan biosintesis ergosterol dalam sel jamur, 

penghambatan sintesis asam nukleat dan protein jamur, penghambatan mitosis 

jamur menurut (Siswandono dan Soekardjo, 1995) antara lain :  

a) Gangguan pada membran sel 

Gangguan ini terjadi karena adanya ergosterol dalam sel jamur, hal 

tersebut adalah komponen sterol yang sangat penting sangat mudah diserang 

oleh antibiotik turunan polien. Kompleks polien-ergosterol yang terjadi 

dapat membentuk suatu pori dan melalui pori tersebut konstituen essensial 

sel jamur seperti ion K, fosfat anorganik, asam karboksilat, asam amino dan 

ester fosfat bocor keluar hingga menyebabkan kematian sel jamur. Contoh 

Nistatin, Amfoterisin B dan Kandisidin. 

b) Penghambatan biosintesis ergosterol dalam sel jamur 

Mekanisme yang disebabkan oleh senyawa turunan imidazole karena 

mampu menimbulkan ketidakteraturan membran sitoplasma jamur dengan 

cara mengubah permeabilitas membrane dan mengubah fungsi membran 

dalam proses pengangkutan senyawa-senyawa essensial yang dapat 

menyebabkan ketidakseimbangan metabolik sehingga menghambat 

pertumbuhan atau menimbulkan kematian sel jamur. Contoh Ketokonazol, 

Klortrimazol, Mikonazol, Bifonazol. 

c) Penghambatan sintesis asam nukleat dan protein jamur 

Mekanisme ini merupakan mekanisme yang disebabkan oleh senyawa 

turunan pirimidin. Efek antijamur terjadi karena senyawa turunan pirimidin 

mampu mengalami metabolism dalam sel jamur menjadi suatu 

antimetabolit. Metabolik antagonis tersebut kemudian bergabung dengan 

asam ribonukleat dan kemudian menghambat sintesis asam nukleat dan 

protein jamur. 
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d) Penghambatan mitosis jamur 

Efek antijamur ini terjadi karena adanya antibiotik Griseofulvin yang 

mampu mengikat protein mikrotubuli dalam sel, kemudian merusak struktur 

spindle mitotic dan menghentikan metafasa pembelahan sel jamur 

(Siswandono dan Soekardjo, 1995). 

2.5.1 Nistatin 

Nistatin merupakan obat lini pertama pada kandidiasis, khususnya 

kandidasis oral yang terdapat dalam bentuk topical. Obat Nistatin tersedia 

dalam bentuk krim (dipakai pada kandidasis kulit), suspensi oral 

(Kandidasis mulut) dan tablet (Kandidasis pada vaginitis). Tidak terdapat 

interaksi obat dan efek samping obat yang signifikan pada penggunaan obat 

nystatin sebagai anti kandidasis. Nistatin memiliki efek antifungi 

(antijamur), yaitu dengan mekanisme mengikat sterol (terutama ergosterol) 

dalam membrane sel fungi. Nistatin tidak aktif melawan organisme 

(contohnya bakteri) yang tidak mempunyai sterol pada membrane selnya. 

Hasil dari ikatan ini membuat membran tidak dapat berfungsi lagi sebagai 

rintangan yang selektif (selective barrier), dan kalium serta komponen sel 

yang lainnya akan hilang. Aksi utama nistatin adalah melawan Candida spp 

(Luqmanul, 2014). 

Pemberian nystatin oral bertujuan menurunkan kolonisasi jamur di 

saluran cerna. Dosis yang dianjurkan untuk profilaksis 3x1 ml (100.000 IU 

/ml). Berdasarkan Neonatul Pharmacopoeia yang diterbitkan oleh Royal 

Women’s Hospital, Melbourne, dosis nystatin profilaksis diberikan 2x1 ml 

(100.000 IU/ml). Howell A menemukan bahwa nystatin profilaksis yang 

diberikan segera dalam usia 72 jam pertama menurunkan tingkat infeksi bila 

dibandingkan dengan pemberian nystatin setelah terjadinya kolonisasi 

(Andriani et al., 2010). 
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Gambar 2.3 Struktur Kimia Nistatin 

 Sumber : (Mozer, 2015). 

2.5.2 Metode Pengujian aktivitas Antijamur 

Penentuan uji aktivitas antijamur secara in vitro dapat dikelompokkan 

dalam dua metode, yakni : 

a. Metode Difusi Cakram 

Prinsip dari metode difusi cakram yaitu obat dijenuhkan ke dalam kertas 

saring (cakram kertas). Cakram kertas yang mengandung obat tertentu di 

tanam pada media pembenihan agar padat yang telah di campur dengan 

mikroba yang diuji, kemudian di inkubasikan 370C selama 18-24 jam. 

Selanjutnya diamati adanya area (zona) jernih disekitar cakram kertas yang 

menunjukkan tidak adanya pertumbuhan mikroba (Dzen et al., 2003). 

Pada metode ini yang diamati adalah diameter daerah hambatan 

pertumbuhan kuman karena difusinya obat ini titik awal pemberian ke 

daerah difusi sebanding dengan kadar obat yang diberikan. Metode ini 

dilakukan dengan cara menanam kuman pada media agar padat tertentu 

kemudian diletakkan kertas samir atau disk yang mengandung obat atau 

dapat juga dibuat sumuran kemudian di isi obat dan dilihat hasilnya (Jawetz 

et al., 2012). 

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. 
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Inhibisi sekitar cakram yang berisi sejumlah obat antimikroba tidak berarti 

kerentanan terhadap konsentrasi obat yang sama per mililiter menengah, 

darah, atau urin (Jawetz, 2013).  

Pengujian menggunakan metode difusi cakram 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 tergantung oleh kondisi inkubasi, 

inokulum, predifusi, dan preinkubasi serta ketebalan medium (Pelczar, 

1988). 

b. Metode Dilusi 

Cara ini digunakan untuk menentukan KHM (Kadar Hambat Minimal) 

dan KBM (Kadar Bunuh Minimal) dari obat antimikroba. Pripsip dari 

metode Dilusi Tabung yaitu 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 370C selama 18-24 jam 

dan diamati terjadinya kekeruhan pada tabung (Dzen et al., 2003).  

Pada metode ini yang diamati adalah ada atau tidaknya pertumbuhan 

jamur atau kuman atau jika mungkin, tingkat kesuburan dari pertumbuhan 

kuman, dengan cara menghitung jumlah koloni, maka dapat ditentukan 

Kadar Hambat Minimum (KHM) dan Kadar Bunuh Minimum (KBM), 

(Jawetz et al., 2012). Macam metode dilusi meliputi, antara lain : 

1. Metode Dilusi Tabung 

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 
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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 jamur 

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 jamur (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 jamur (Jawetz, 2013). 

c. Metode Bioautografi 

Bioautografi merupakan suatu metode yang spesifik untuk mendeteksi 

bercak pada kromatogram hasil kromatografi lapis tipis atau kromatografi 

kertas yang mempunyai aktivitas sebagai antijamur, antifungi, dan anti 

viral. Bioautografi juga merupakan suatu metode yang cepat untuk 

mendeteksi antibiotik yang belum diketahui yang mana metode kimia atau 

fisika yang terbatas untuk substansi yang murni. Sementara deteksi kimia 

reaksi warna hanya spesifik digunakan sebagai pembanding hasil 

bioautografi sehingga kedua meode tersebut saling melengkapi (Stahl, 

1985). 

Terdapat 3 metode bioautografi, antara lain : Bioautografi langsung / direct : 

mikroorganisme tumbuh secara langsung di atas lempeng KLT. 

1. Bioautografi kontak / contact : senyawa dipindahkan dari lempeng KLT ke 

medium. 
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2. Bioautografi pencelupan/overlay: medium agar yang telah diinokulasikan 

dengan mikroorganisme dituang di atas lempeng KLT (Mulyaningsih, 

2004). 

Deteksi dari antibiotik yang dikembangkan diatas kromatogram 

menggunakan deteksi kimia sulit dilakukan karena secara kimiawi atibiotik 

sangat beraneka ragam. Dengan demikian dapat digunakan sebuah metode 

biologis untuk mendeteksi antibiotik, yang menempatkan kromatogram 

yang telah dikembangkan pada sebuah medium agar yang telah ditanami 

mikroorganisme uji yang sesuai. Antibiotik akan berdifusi dari 

kromatogram ke dalam agar nutrient. Setelah dilakukan inkubasi, zona 

jernih pada agar memiliki penghambatan dari pertumbuhan organisme uji 

menunjukkan posisi antibiotik pada kromatogram (Tyler et.al., 1988). 

Dalam prateknya, kromatogram diletakkan pada permukaan media agar di 

dalam petri dish yang telah diinokulasi selama 15 – 20 jam pada temperatur 

37˚C akan tampak zona yang jernih pada lapisan tersebut dan menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme (Zweig & Whitaker, 1971). 

Diantara berbagai teknik kromatografi, Kromatografi Lapis Tipis adalah 

yang paling cocok untuk analisis metode ini hanya memerlukan waktu yang 

singkat untuk menyelesaikan analisis dan memerlukan jumlah cuplikan 

sedikit. Selain itu, kebutuhan ruang minimum dan penanganannya 

sederhana (Stahl, 1985). 

 

2.6 Tinjauan tentang Ekstrak 

Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani dengan menggunakan 

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

massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian rupa hingga memenuhi 

baku yang telah ditetapkan (InfoPOM, 2005). 

Ekstrak tumbuhan obat yang dibuat dari simplisia nabati dapat dipandang 

sebagai bahan awal, bahan antara atau bahan produk jadi. Ekstrak sebagai bahan 

awal dianologikan dengan komiditi bahan baku obat yang dengan teknologi 

fitofarmasi diproses menjadi produk jadi. Ekstrak sebagai bahan baku antara 
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berarti masih menjadi bahan yang diproses lagi menjadi fraksi-fraksi, isolat 

senyawa tunggal ataupun tetap sebagai campuran dengan ekstrak lain. Ekstrak 

sebagai produk jadi berarti ekstrak yang berada dalam sediaan obat jadi siap 

digunakan oleh penderita (Depkes, 2000).  

 

2.7 Tinjauan tentang Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

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

Simplisia yang diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan 

senyawa yang tidak larut seperti serat, karbohidrat, protein dan lain-lain. 

Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke 

dalam golongan minyak atsiri, alkaloida, dan flavonoida, dengan diketahuinya 

golongan senyawa aktif yang dikandung simplisia maka akan mempermudah 

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

Faktor yang mempengaruhi ekstraksi berkaitan erat dengan laju 

perpindahan massa. Hal-hal yang mempengaruhi laju perpindahan massa adalah 

: 

a) Penyiapan bahan sebelum ekstraksi  

Untuk memudahkan proses ekstraksi perlu dilakukan penyiapan bahan 

baku yang meliputi pengeringan bahan dan penggilingan. Sebelum di 

ekstraksi bahan harus dikeringkan dahulu untuk mengurangi kadar airnya 

dan disimpan pada tempat yang kering agar terjaga kelembabannya. Dengan 

pengeringan yang sempurna akan dihasilkan ekstrak yang memiliki 

kemurnian yang tinggi. 

b) Ukuran Partikel 

Padatan Ukuran padatan yang besar, difusi zat terlarut dari dalam padatan 

ke permukaan padatan lebih besar daripada difusi dari permukaan padatan 

ke badan cairan. Sebaliknya pada ukuran padatan yang kecil difusi zat 

terlarut dari dalam padatan ke permukaan padatan lebih kecil daripada difusi 

dari permukaan padatan ke badan cairan. Kadar zat terlarut dalam pelarut 

makin lama semakin besar sampai keadaan setimbang. Untuk butir padatan 
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yang cukup kecil dapat diambil asumsi bahwa konsentrasi zat terlarut dalam 

padatan selalu homogen.  

c) Pelarut  

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pelarut, yaitu :  

i. Sifat pelarut yang terdiri dari selektivitas, koefisien, densitas, tegangan 

antar permukaan, kemudahan pengambilan kembali pelarut, keaktifan 

secara kimia.  

ii. Jumlah pelarut  

 Semakin banyak jumlah pelarut semakin banyak pula jumlah 

produk yang akan diperoleh, hal ini dikarenakan distribusi partikel 

dalam pelarut semakin menyebar, sehingga memperluas 

permukaan kontak. 

 Perbedaan konsentrasi solute dalam pelarut dan padatan semakin 

besar. 

d) Perlakuan Hidrodinamik (Pengadukan)  

Pengadukan merupakan hal yang berpengaruh dalam ekstraksi. Semakin 

bertambah kecepatan pengadukan maka semakin banyak pula zat 

terekstraksi yang didapat. Namun kecepatan pengadukan yang terlalu cepat 

dapat menyebabkan kandungan dari bahan tersebut rusak. 

e) Waktu Operasi  

Waktu ekstraksi merupakan hal yang berpengaruh dalam ekstraksi. 

Semakin lama waktu ekstraksi maka semakin banyak pula zat terekstraksi 

yang didapat. Namun waktu yang terlalu lama menyebabkan biaya operasi 

semakin tinggi. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi 

proses ekstraksi dan memberikan perlakuan yang dapat menunjang proses 

ekstraksi, maka akan didapatkan hasil ekstraksi secara maksimal. 

Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut dapat dilakukan dengan cara 

panas ataupun dingin.  

2.7.1 Cara Dingin 

a) Maserasi 

Maserasi merupakan salah satu jenis ekstraksi pada cair yang paling 

sederhana. Proses ekstraksi dilakukan dengan cara merendam sampel pada 
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suhu kamar menggunakan pelarut yang sesuai sehingga dapat melarutkan 

analit dalam sampel. Ekstraksi dilakukan berulang kali sehingga analit 

terekstraksi secara sempurna. Indikasi bahwa semua analit telah terekstraksi 

secara sempurna adalah pelarut yang digunakan tidak berwarna. 

Kelebihan ekstraksi ini yakni alat dan cara yang digunakan sangat 

sederhana, dapat digunakan untuk analit baik yang tahan terhadap 

pemanasan maupun yang tidak (Leba, 2017). 

b) Perkolasi 

Perkolasi merupakan salah satu jenis ekstraksi padat cair yang dilakukan 

dengan jalan mengalirkan perlarut secara perlahan pada sampel dalam suatu 

perkolator. Pada proses ekstraksinya, pelarut ditambahkan secara terus 

menerus sehingga proses ekstraksi selalu dilakukan dengan pelarut yang 

baru. Proses ekstraksi dilakukan hingga analit dalam sampel terekstraksi 

secara sempurna. Hal ini ditandai dengan pelarut yang digunakan tidak 

berwarna. Untuk memastikan bahwa semua analit telaah terekstraksi dengan 

sempurna dilakukan uji dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) atau 

spektrofotometri UV. Indikasinya bahwa semua analit sudah terkestraksi 

ditandai dengan tidak ada noda/spot pada plat KLT atau tidak adanya 

puncak/peak pada kromatogram (Leba, 2017). 

2.7.2 Cara Panas 

a) Refluks 

Refluks adalah  ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, 

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan 

dengan adanya pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses 

pada residu pertama sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses 

ekstraksi sempurna.  

b) Soxhlet 

Soxhlet merupakan salah satu jenis ekstraksi menggunakan alat soklet. 

Pada ekstrkasi ini pelarut dan sampel ditempatkan secara terpisah. 

Prinsipnya adalah ekstraksi dilakukan secara terus menerus menggunakan 

pelarut yang relatif sedikit.  
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Soxhletasi dilakukan dengan cara pemanasan pelarut. Uap pelarut yang 

dihasilkan mengalami pendinginan dalam kondensor dan secara kontinyu 

akan membasahi sampel dan secara teratur pelarut tersebut dimasukkan 

kembali ke dalam labu dengan membawa analit. Proses ini berlangsung 

secara kontinyu (Leba, 2017). 

c) Digesti 

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada 

temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan (kamar) yaitu secara 

umum dilakukan pada temperatur 40-50ᵒC (Depkes, 2000). 

d) Infus 

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air 

(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-

98ᵒC) selama waktu tertentu (15-20 menit) (Depkes, 2000). 

e) Dekok 

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama (≥30ᵒC) dan temperatur 

sampai titik didih air (Depkes, 2000). 

 

2.8 Tinjauan Tentang Pelarut 

Pelarut yang digunakan dalam proses ekstraksi sangat menentukan terhadap 

komponen-komponen bioaktif yang terekstrak. Pelarut yang baik untuk 

ekstraksi harus yang tidak toksik, mudah diuapkan, memiliki tingkat absorbsi 

yang baik, dan tidak memiliki kemampuan yang mengakibatkan ekstrak 

membentuk kompleks dengan pelarut (Tiwari et al, 2011). 

N-Heksana merupakan salah satu pelarut non-polar, yang sering digunakan 

dalam mengekstraksi suatu ekstrak. n-Heksana adalah bahan kimia yang dibuat 

dari minyak mentah. N-Heksana murni adalah cairan tidak berwarna dengan 

bau sedikit tidak menyenangkan. Bersifat sangat mudah terbakar, dan uap yang 

dapat meledak. n-Heksana murni banyak digunakan di laboratorium. Sebagian 

besar n- heksan digunakan dalam industri dicampur dengan bahan kimia serupa 

yang disebut pelarut (ATSDR, 1999). 

N-Heksana merupakan konstituen dalam fraksi paraffin dari minyak mentah 

dan gas alam dan juga digunakan sebagai reagen pada industri kimia dan 
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laboratorium. Heksana merupakan produk industri yang terdiri dari campuran 

hidrokarbon dengan 6 atom karbon dan memiliki 19 isomer 2-metil pentana dan 

3- metil pentana. n- Heksana merupakan jenis pelarut non polar. 

Tabel II. 2 Sifat fisika dan kimia pelarut n-Heksana (Kastianti et.al., 2008) 

Karakteristik Syarat 

Bobot molekul 86,2 gram/mol 

Warna Tak berwarna 

Wujud Cair 

Titik Lebur -95ᵒC 

Titik Didih 69ᵒC (pada 1 atm) 

Densitas 0,6603 gr/ml pada 20ᵒC 

Ekstraksi menggunakan n-Heksana sebagai pelarut dapat menarik senyawa-

senyawa non-polar yang ada didalam tumbuhan tersebut.  

Menurut Nuria et.al (2014) potensi fraksi n-Heksana dari ekstrak metanol 

daun gugur ketapang segar dan kering (Terminalia Catappa L.) dapat 

dikembangkan menjadi antibakteri untuk bakteri E.coli dan S. Aureus karena 

mengandung senyawa golongan terpenoid. 

Menurut Susanti (2015) dalam penelitian Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak 

Etanol, Fraksi N-Heksana dan Fraksi Etil Asetat Daun Artemisia californica 

Less. terhadap Escherichia Coli ATCC 35218 dan Staphylococcus Aureus 

ATCC 25923 secara In Vitro, fraksi n-Heksana dapat menarik senyawa 

flavonoid dan terpenoid dimana memiliki aktivitas antibakteri serta memiliki 

daya hambat sebesar 9,57Â±2,53 mm.  

Selain itu, fraksi n-Heksana dari tanaman Jahe Gajah diketahui memiliki 

aktivitas anti CRD (chronic respiratory disease) pada ayam yang disebabkan 

oleh bakteri Mycoplasma gallisepticum dan E coli. Hasilnya dapat dilihat dari 

zona bening dari fraksi hexan pada konsentrasi 10% adalah 15,5 mm lebih besar 

dibandingkan dengan zona bening yang dihasilkan oleh fraksi air yakni 13,5mm. 

Jahe sendiri memiliki senyawa zingiberen dan gingerol dimana merupakan 

senyawa non polar sehingga dapat tertarik pada pelarut n-Heksana 

(Rahminiwati1, 2010). 

Pada penelitian Uji Aktivitas Antibakteri Fraksi N-Heksana Kulit Buah 

Naga Merah (Hylocereus Polyrhizus Britton & Rose) Terhadap Bakteri 

Staphylococcus Aureus ATCC 25923, diketahui pula terdapat senyawa alkaloid 

dan terpenoid. Hasil fraksinasi diuji aktivitas antibakteri menggunakan metode 
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Disc Diffusion (Kirby-Bauer) dengan variasi konsentrasi 20 dan 40 mg/mL. 

Zona hambat yang dihasilkan oleh konsentrasi 40 mg/mL adalah 12,80±1,69 mm 

dan konsentrasi 20 mg/mL adalah 11,17±1,11 mm (Amalia, 2016). 

Pada tanaman buah Sonneratia apetala (Buch.Ham), fraksi n-Heksana dari 

bagian biji dan perikarp buah diteliti memiliki aktivitas antibakteri terhadap 

bakteri E.coli dengan zona hambat 9.5±0.0 mm. Selain itu, pada fraksi n-

Heksana tanaman tersebut terdapat senyawa asam Linoleat sebanyak 29.9%, 

asam palmitat sebanyak 23.2%, askorbat palmitat sebanyak 21.2%, dan asam 

stearat sebanyak 10.5% (Hossain et.al., 2017). 

Oleh karena itu, ekstraksi menggunakan n-Heksana sebagai pelarut dapat 

menarik senyawa-senyawa non-polar yang ada didalam tumbuhan tersebut 

sesuai dengan teori “like dissolve like”. Senyawa-senyawa non-polar tersebut 

bisa jadi berkhasiat sebagai antibakteri sehingga penggunaan fraksi n-Heksana 

bisa terus dikembangkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

 

2.9 Tinjauan Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) adalah suatu metode analisis yang 

digunakan untuk memisahkan suatu campuran senyawa secara cepat dan 

sederhana. Metode ini termasuk metode cair-padat. Pada prinsipnya pemisahan 

pada KLT didasarkan atas adsorbsi senyawa-senyawa oleh fasa diam dan fasa 

gerak. Perbedaan kepolaran pada senyawa tersebut menyebabkan terjadinya 

pemisahan yang diamati melalui tampaknya bercak atau noda pada fasa diam 

(Leba, 2017). 

Identifikasi senyawa hasil pemisahan dengan KLT dilakukan dengan 

membandingkan kedudukan noda terhadap permukaan pelarut yang dikenal 

dengan nilai Rf (Retention factor). Nilai Rf merupakan parameter karakteristik 

kromatografi kertas dan kromatografi lapis tipis. Nilai ini merupakan ukuran 

kecepatan migrasi suatu senyawa pada kromatogram. Nilai Rf didefinisikan 

sebagai perbandingan antara jarak noda dari titik awal dengan jarak yang 

ditempuh pelarut dari titik awal. Rumus nilai Rf yakni : 

Rf =  
jarak noda dari titik awal

jarak yang ditempuh pelarut dari titik awal
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Beberapa hal yang mempengaruhi nilai Rf dalam KLT yakni : 

a) Struktur kimia dari senyawa yang dipisahkan 

b) Sifat fasa diam 

c) Tebal lapisan fasa diam 

d) Kemurnian fasa gerak 

e) Kejenuahan uap dari fasa gerak dalam wadah yang digunakan 

f) Jumlah atau banyaknya sampel 

g) Suhu, pemisahan sebaiknya dilakukan pada suhu tetap (Leba, 2017). 

2.9.1 Fase Diam 

Fasa diam berupa padatan yang diaplikasikan berbentuk datar pada 

permukaan kaca atau alumunium sebagai penyangganya. Beberapa jenis fasa 

diam dan penggunaannya antara lain (Rubiyanto, 2016). 

a) Silica gel   : asam-asam   amino,   alkaloid,   asam-asam  

  lemak dan lain-lain 

b) Alumina   : alkaloid,  zat warna,   fenol-fenol  dan lain- 

  lain 

c) Kielsghur (tanah diatomae) : gula,  oligosakarida,  trigliserida  dan   lain- 

  lain 

d) Selulosa   : asam-asam amino, alkaloid dan lain-lain   

2.9.2 Fase Gerak 

Sifat-sifat ideal pelarut yang digunakan dalam KLT antara lain : 

a) Tersedia dalam bentuk yang sangat murni dengan harga yang memadai 

b) Tidak bereaksi dengan komponen dalam sampel maupun material fasa 

diam 

c) Memiliki viskositas dan tegangan permukaan yang sesuai 

d) Memiliki titik didik yang rendah untuk memudahkan pengeringan setelah 

pengembangan 

e) Mempunyai kelarutan yang ideal pada berbagai campuran solvent 

f) Tidak toksik dan mudah pembuangan limbahnya. 

Karakter yang diinginkan dalam pemilihan fasa gerak yang kompetitif 

untuk KLT antara lain adalah parameter kelarutan (solubility parameter), 
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indeks polaritas (polarity index), dan kekuatannya sebagai solvent (solvent 

strength). Parameter kelarutan menunjukan kemampuan pelarut untuk 

berkombinasi dengan beragam pelarut lain. Indeks polaritas menunjukkan 

besaran empiris yang digunakan untuk mengukur ketertarikan antar 

molekul dalam solute dengan molekul solvent pada parameter kelarutan 

solvent yang bersangkutan, sementara kekuatan pelarut dinyatakan sebagai 

bilangan tanpa satuan yang berkisar antara -0,25 sampai +1,3 yang 

ditentukan melalui energi absorbsi oleh molekul solvent pada solvent yang 

bersangkutan (Rubiyanto, 2016). 

 

2.10 Pembiakan Candida albicans secara In Vitro 

Adapun media yang digunakan antara lain, sebagai berikut : 

2.10.1 Sabouraud dextrose agar (SDA) 

 Salah satu media yang digunakan untuk pembiakan jamur patogen dan 

komensal in vitro adalah Sabouraud Dextrose Agar (SDA). Kandungan 

dekstrosanya yang tinggi dan pHnya yang asam menyebabkan SDA hanya 

dapat menjadi media pembiakan jamur-jamur tertentu. Penambahan 

cycloheximide, sterptomisin, dan penisilin pada SDA menjadikan media 

tersebut sempurna untuk isolasi primer jamur dermatofita. SDA memiliki 

banyak kegunaan, diantaranya untuk menentukan kandungan mikroba dalam 

kosmetik, evaluasi mikologi pada makanan, dan secara klinis untuk membantu 

mendiagnosa penyakit infeksi jamur. 

 Dalam SDA, terdapat 40 gram dekstrosa, 15 gram agar, 5 gram cernaan 

enzimatik kasein, serta 5 gram cernaan enzimatik jaringan hewan. Dua 

kandungan terakhir tersebut berperan dalam menyediakan kebutuhan nitrogen 

dan vitamin untuk pertumbuhan organisme. Konsentrasi dextrose yang tinggi 

merupakan  sumber energi. Agar adalah agen untuk membuat media menjadi 

solid. SDA memiliki pH 5,6 ± 0,2 pada suhu 25oC. Formula tersebut dapat 

dimodifikasi untuk mendapatkan suatu performa spesifik yang diperlukan. Bila 

ditambahkan agen antimikroba, selain dapat menghambat bakteri, beberapa 

jamur patogen juga dapat terhambat. 
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 Organisme yang dapat tumbuh dalam media SDA diantaranya adalah 

Aspergillus niger, Candida albicans, Microsporum canis, Penicillium 

roquefortii, dan Trichophyton mentagrophytes. Karena beberapa variasi 

nutrisi, bebrapa strain dapat terhambat atau tidak tumbuh. 

 Pada media SDA jamur akan Nampak sebagai koloni-koloni putih. 

Sedangkan molds akan tumbuh sebagai koloni-koloni berfilamen dalam 

bermacam warna. penentuan jumlah jamur per gram/militer larutan dihitung 

berdasarkan jumlah koloni yang ada dengan mempertimbangkan factor 

pengenceran jika sebelumnya telah melalui prosedur pengenceran (Gigi et.al., 

2000). 

2.10.2 Sabouraud Dextrose Broth (SDB) 

 Media lain yang digunakan dalam pembiakan C.albicans adalah 

Sabouraud Dextrose Broth (SDB). Selain untuk jamur, SDB juga dapat 

digunakan untuk mold dan mikroorganisme asam. Kandungan dekstrosa yang 

tinggi dan pH yang asam merupakan sifat SDB yang mendukung pertumbuhan 

jamur dan menghambat pertumbuhan bakteri. Medium ini merupakan 

modifikasi dari Sabouraud Dextrose Agar (SDA), dengan setengah jumlah 

dekstrosa dan tanpa agar. 

 Dalam 1 liter SDB terkandung 20 gram dekstrosa, serta 10 gram campuran 

pepton jaringan hewan dan kasein cernaan pancreas (1:1). Dekstrosa adalah 

sumber energi karbohidrat, sedangkan campuran pepton adalah sumber 

nitrogen, vitamin, mineral, dan asam amino. Dalam suhu 25oC, pH SDB adalah 

5,6 ± 0,2. 

 Selain C.albicans, yang dapat tumbuh baik dalam SDB adalah Aspergillus 

niger, Lactobacillus casei, dan Saccharomyces cerevisiae. Pertumbuhan 

Escherichia coli sebagian terhambat dalam SDB (Gigi et.al., 2000). 

 

2.11 Koloni Jamur dan Bakteri 

Adapun perbedaan Koloni jamur dan bakteri, yaitu : 

2.11.1 Koloni Jamur  

 Pengamatan makroskopik dan mikroskopik isolat fungi dapat dilakukan 

dan perlu diketahui medium yang digunakan  untuk menumbuhkan fungi, umur 



32 
 

 
 

isolate, maupun suhu inkubasi. Pengamatan makroskopik koloni kapang 

meliputi warna koloni, tekstur koloni, permukaan koloni, growing zone atau 

zona pertumbuhan, zonasi, radial furrow (garis dari pusat koloni ke tepi koloni, 

Gambar 2.4), exudate drops atau tetes air (merupakan hasil metabolisme 

fungi), warna sebalik koloni (reverse colony), dan sklerotia (mass hifa yang 

menebal). Gambar 2.5 menunjukkan koloni Aspergillus sp dengan karakter 

makroskopik koloni yaitu tekstur bergranula, ada zonasi, dan growing zone 

atau zona pertumbuhan. 

 

Gambar 2.4 Skematis Kenampakan Morfologi Koloni Kapang  

Sumber : (Rachmawati, 2012) 

 

Gambar 2.5 Koloni Kapang dengan tekstur ber granula dan seperti karpet 

Sumber : (Rachmawati, 2012) 

 

 

2.11.2 Koloni Bakteri 
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 Bakteri dapat ditumbuhkan dalam suatu medium agar dan akan 

membentuk penampakan berupa koloni. Koloni sel bakteri merupakan 

sekelompok masa sel yang dapat dilihat dengan mata langsung. Semua sel 

dalam koloni itu sama dan dianggap semua sel itu merupakan keturunan 

(progency) satu mikroorganisme dank arena itu mewakili sebagai biakan 

murni. 

 Penampakan koloni bakteri dalam media lempeng agar menunjukkan 

bentuk dan ukuran koloni yang khas, dapat dilihat dari bentuk keseluruhan 

penampakan koloni, tepid dan permukaan koloni. Koloni bakteri dapat 

berbentuk bulat, tak beraturan dengan permukaan cembung, cekung atau 

datar serta tepi koloni rata atau bergelombang dan sebagainya. Pada medium 

agar miring penampakan koloni bakteri ada yang serupa benang (filamen), 

menyebar, serupa akar dan sebagainya. Penampakan koloni dapat dilihat pada 

gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Penampakan koloni bakteri pada cawan agar dan agar miring 

Sumber : (Cappucino, 1987) 

 

 


