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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1  Tinjauan Umum Tanaman Limonia acidissima L 

Tanaman Limonia acidissima L. Syn Feronia limonia Swingle termasuk 

suku Rutaceae yang merupakan genus monotipe yaitu dalam satu genus hanya 

terdapat satu spesies. Swingle pertama kali mengajukan nama Feronia limonia 

pada tahun 1914 dan menyatakan bahwa Limonia acidissima L merupakan nama 

ambigu. Namun, Airy-Shaw (1939) mendukung nama Limonia acidissima L 

termasuk pohon buah langka yang jarang dikenal orang. Pohon Limonia 

acidissima L tumbuh alami didaerah kering di India, Sri Lanka, Myanmar, 

Indocina, Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia Limonia acidissima L tumbuh di 

daerah pantai Sumatra, Jawa, Madura, Bali dan Nusa Tenggara Barat (Jones 

1992). Lebih cocok tumbuh di daerah beriklim tropika kering pada ketinggian 

sampai 450 mdpl. Pohon ini banyak tumbuh di daerah pantai dan toleran terhadap 

kekeringan serta telah beradaptasi baik pada tanah yang kurang subur (Sukamto, 

2000). 

 

2.1.1  Toksonomi  

Menurut (Qureshi et al.,2010) toksonomi tanaman Limonia acidissima L 

sebagai berikut : 

Kingdom : Plantae 

Divisi      : Magnoliophyta 

Kelas       : Magnoliophyta 

Ordo        : Sapindales 

Famili      : Rutaceae 

Genus      : Limonia 

Spesies    : Limonia acidissima 

 

Gambar 2.1 Buah Limonia acidissima L 
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2.1.2  Sinonim  

 Nama daerah : 

Maja (Jakarta), kawista (Sunda), kawis/kawista/kinca (Jawa), 

kabista/karabista (Madura) (Sukamto, 2000). 

 

2.1.3  Morfologi 

Tanaman Limonia acidissima L tumbuh alami pada daerah-daerah kering. 

Tanaman yang berupa pohon dengan tinggi 12 m. Kulit batangnya nampak kasar, 

percabangannya ramping, dan ditumbuhi duri-duri yang tajam dan lurus (Jones 

1992; Sukamto, 1999). Berdaun majemuk berbentuk menyirip dengan jumlah 5-7 

sirip daun dengan panjang 25-35 mm dan mempunyai lebar 10-20 mm dan 

mempunyai aroma wangi seperti jeruk bila diremas (Panda et al., 2013). Buah 

berbentuk bulat mencapai diameter 10 cm. Kulit buahnya tebal dan keras, 

mengelubak, berwarna putih keabuan. Daging buahnya bila belum masak 

berwarna putih kekuningan dan  berwarna merah kecoklatan menyerupai daging 

buah asam bila sudah masak serta memiliki aroma yang khas. Buah mengandung 

biji-biji yang banyak dengan panjang 5-6 mm dan berambut (Jones, 1992; 

Sukamto, 2000).  

 

2.1.4  Habitat dan Distribusi Geografis 

Tanaman Limolia accidisima L tidak membutuhkan persyaratan tumbuh 

tertentu. Tanaman ini dapat tumbuh liar di hutan, atau ditanam pekarangan yang 

lapisan tanahnya kering dan berpasir. Tanaman ini umumnya tumbuh di daerah 

tropis dan merupakan tanaman yang biasa hidup di dataran rendah atau daerah 

pantai serta mampu tumbuh hingga pada ketinggian 450 mdpl (Sukamto, 2000). 

 

2.1.5  Tinjauan Kandungan Senyawa pada Buah Limonia acidissima L 

Indonesia adalah salah satu negara tropis yang memiliki keanekaragaman 

hayati tinggi sehingga menjadi aset yang perlu digali dan dapat dimanfatkan 

sebagai bahan pengobatan (Wibowo et al., dalam Niswah, 2014:1). Tanaman 

Limonia acidissima L merupakan tanaman yang memiliki manfaat sebagai obat 

tradisional, Limonia acidissima L merupakan tanaman yang termasuk dalam 

keluarga Rutaceae dimana tanaman Limonia acidissima L mengandung senyawa-
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senyawa yang mempunyai khasiat pengobatan yang dikenal sebagai senyawa 

fitokimia. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan sebelumnya disebutkan 

bahwa buah Liminoa acidissima L mengandung senyawa alkaloid, saponin, fenol 

dan flavonoid (Pandey et al.,2014:84). 

 

Tabel II.1 Uji Fitokimia Ekstrak Etanol Buah Limonia acidissima L  

No Senyawa Kimia Hasil  Keterangan 

1. Alkaloid    

 a. Dragendrof + Terbentuk warna coklat jingga 

 b. Burchard + Terbentuk warna coklat 

 c. Mayer + Terbentuk larutan putih keruh 

2. Tannin  + Terbentuk larutan putih keruh 

3. Saponin  + Terbentuk gelembung tetap 

4. Triterpenoid  + Terbentuk larutan berwarna merah kecoklatan 

5. Polifenol  + Terbentuk larutan berwarna biru kehitaman  

6. Flavonoid  - Tidak terbentuk larutan orange-merah 

7. Kuinon  - Tidak terbentuk larutan berwarna merah 

8. Steroid  - Tidak terbentuk cincin biru kehijauan 

Keterangan : (+) menunjukan reaksi positif dan (-) menunjukan reaksi negative 

 

2.1.7  Tinjauan Aktivitas 

2.2 Tinjauan Umum Escherichia coli 

Escherichia coli atau dikenal dengan E. coli adalah bakteri Gram negatif, 

berbentuk batang yang umumnya ditemukan pada usus. Kebanyakan strain E. coli 

tidak berbahaya, tetapi beberapa serotipe dapat menyebabkan keracunan makanan 

yang serius pada manusia yaitu diare berdarah karena eksotoksin yang dihasilkan 

yaitu verotoksin (Mahamoud et al., 2007). Bakteri E. coli bagian dari flora normal 

usus, yang mendapatkan keuntungan memproduksi vitamin K2, dan mencegah 

pembentukan bakteri patogen dalam usus merupakan strain yang berbahaya. 

Bakteri E. coli dan bakteri lainnya yang terkait sekitar 0,1% dari flora usus dan 

transmisi fecal-oral adalah rute utama strain patogen dari penyakit bakteri 

penyebab E. coli yang merupakan patogen usus atau komensal usus manusia atau 

hewan dan didalam tinja yang tersisa. Infeksi klinis yang disebabkan oleh E. coli 
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yaitu infeksi saluran kemih (ISK), infeksi septik luka, diare, disentri, septikaemia, 

pneumonia, meningitis neonatal, abses di berbagai organ (Ngaisah, 2010).   

 

2.2.1  Taksonomi 

Menurut Jawetz et al.,(2016), taksonomi bakteri Escherichia coli adalah 

sebagai berikut:  

 

 

Gambar 2.2 Morfologi E.coli  (sumber Kunkel, 2009) 

Kingdom   : Prokaryotae 

Divisi         : Gracilicutes 

Kelas         : Scotobacteria 

Ordo          : Eubacteriales 

Famili        : Enterobactericeae 

Genus        : Escherichia 

Spesies      : Escherichia coli 

 

2.2.2  Morfologi dan Identifikasi 

Identifikasi bakteri bertujuan untuk menggolongkan bakteri pada spesies 

atau jenisnya. Identifikasi dalam penelitian ini meliputi pengecatan Gram, 

identifikasi biokimia, dan uji sensitivitas antibakteri. Identifikasi secara 

mikroskopis, E. coli terlihat berbentuk basil ada yang individu, saling 

berpasangan dan berkoloni membentuk rantai pendek, tidak membentuk spora 

maupun kapsula, motil, tidak motil, dan peritrikus. Bersifat aerobik dan anaerobik 

fakultatif (Elfidasari et al., 2011). 

Escherichia coli atau yang dikenal dengan E. coli mempunyai panjang 2,0 – 

6,0 µm, dengan tersusun tunggal  berpasangan, tumbuh pada suhu 10 – 40  dan 
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suhu optimum 37 , tetapi dapat tumbuh pada temperatur 15-45  dengan pH 

optimum 7,0 – 7,5. Bakteri Escherichia coli sangat sensitif  terhadap panas dan 

dapat diinaktifkan pada suhu pasteurisasi. Strain Escherichia coli dapat tumbuh 

dengan baik pada hampir semua media membentuk koloni yang halus, bulat, 

konveks dengan diameter 2-3 mm. Dan dapat tumbuh dengan  mudah  pada  

medium  nutrien  sederhana,  selain itu dapat menyebabkan diare akut 

(Rostinawati, 2009). Bakteri E. coli dan sebagian besar bakteri enterik lainnya 

berbentuk lingkaran,cembung, koloni halus dengan tepi yang berbeda. Pada tes 

pewarnaan, E. coli menghasilkan tes positif terhadap indole, lisin dekarboksilase, 

dan menfermentasi manitol dan menghasilkan gas dari glukosa. Isolasi dari air 

seni dengan cepat diidentifikasi sebagai E. coli dikarenakan terjadi hemolisis 

dalam agar darah, memiliki sifat morfologi yang khas pada media pembeda 

seperti media agar EMB (Eosin Methylen blue) akan menunjukkan warna kemilau 

”metallic sheen” dan tes indole positif.(Jawetz et al., 2016). 

 

2.2.3 Struktur antigen  

Escherichia coli mempunyai antigen, yaitu : 

a. Antigen O (somatik) yang bersifat tahan panas atau termostabil, dan terdiri dari 

polisakarida yang mengandung glukosamin dan terdapat pada dinding sel 

bakteri gram negative. 

b. ntigen H (flagel) yang memiliki sifat tidak tahan panas atau termolabil dan 

akan rusak pada suhu 100 . 

c. ntigen K (kapsul) atau envelopantigen. Antigen ini terdapat pada permukaan 

luar bakteri yang terdiri dari polisakarida dan bersifat tidak tahan panas. 

(Satish,G., 1990) 

Escherichia coli bagian flora normal salah satu usus, Escherichia coli 

bertahun tahun dicurigai sebagai penyebab diare sedang hingga berat yang sering 

terjadi pada manusia dan hewan, berbagai jalur Escherichia coli mungkin 

menyebabkan diare yang salah satu dari dua mekanisme yaitu : 

1. Escherichial yang memproduksi enteretoksin, yang disebut Escherichia coli 

enterotoksigen yang memproduksi salah satu atau dua toksin yang berbeda. 

Pertama adalah toksin yang tahan akan pemanasan (ST) dan toksin yang labik 

akan pemanasan (LT). toksin LT menyebabkan peningkatan aktifitas enzim 
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adenil siklase. Berkerja dengan cara mengaktivasi enzim guanilat siklase 

menghasilkan siklik guanosin monofosfat yang menyebabkan gangguan 

absorpsi kloida dan natrium, selain itu menurunkan motilitas usus halus. 

2. Escherichia coli yang menimbulkan diare dengan invasi langsung lapisan 

epithelium dinding usus. Kelihatannya mungkin bahwa sekali invasi lapisan 

usus terjadi, diare terjadi karena pengaruh racun lipopolisakarida dinding sel 

(endotoksin) (Bonang,G., 1982).  

 

2.2.4 Manifestasi klinik 

Manifestasi klinik oleh bakteri E.coli tergantung pada tempat infeksi dan 

tidak dapat dibedakan degan gejala infeksi yang disebabkan oleh bakteri lain 

(Jawetz et al., 1995) adapun penyakit yang disebabkan oleh bakteri E.coli yaitu : 

1. Infeksi saluran kemih 

Bakteri E.coli merupakan penyebab infeksi saluran kemih atau yang biasa 

dikenal (ISK) 90% wanita muda. Gejala dan tanda-tandanya yaitu sering 

kencing, disuria, hematuria, dan pyuria. Nyeri pinggang yang berhubungan 

dengan infeksi saluran kemih bagian atas. 

2. Diare  

Eschericia coli menyebabkan diare, diklarifikasi oleh ciri khas sifat-sifat 

virulensianya dan setiap kelompok menimbulkan penyakit melalui mekanisme 

yang berbada. Ada lima kelompok jalur Escherichia coli patogen (jawetz et al., 

1995), yaitu : 

a) EPEC (Escherichia coli Enterophatogenic)  penyebab diare pada bayi, 

sebelumnya dikaitkan dengan wabah diare pada anak-anak dinegara maju. 

EPEC melekat pada sel mukosa usus kecil. 

b) ETEC (Escherichia coli Enterotoksigenik) penyebab diare wisatawan dan 

penyebab diare bayi dinegara berkembang. Factor kolonisasi ETEC yang 

sfesifik untuk manusia menimbulkan pelekatan ETEC pada sel epitel usus 

kecil. 

c) EIEC (Escheriachia coli Enteroinvasif) penyakit mirip dengan shigelosis. 

Penyakit yang sering terjadi pada anak-anak dan para wisatawan yang menuju 

negara tersebut. EIEC bersifat nonlaktosa atau fermentasi laktosa dengan 
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lambat serta bersifat tidak dapat bergerak. EIEC menimbulkan penyakit 

melalui invaksinya ke sel epitel mukosa usus. 

d) EHEK (Escherichia coli Enterohemoragik) menghasilkan verotoksin, dinamai 

sesuai efek sitotoksiknya pada sel vero, suatu ginjal dari monyet hijau Afrika. 

e) EAEC (Escherichia coli enteroagregatif) penyebab diare akut dan kronik pada 

masyarakat dinegara berkembang. 

 

1.8.3 Pengobatan  

Kloramfenikol merupakan antibiotik bakteriostatik berspektrum luas yang 

aktif terhadap organisme aerobik dan anaerobic gram positif maupun negatif. 

Sebagian besar bakteri gram positif dihambat pada konsentrasi 1-10   /ml dan 

bakteri negative dihambat pada konsentrasi 0,2-5   /ml (Katzung, 2004) 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Kloramfenikol (Martindale p.239) 

 

Mekanisme kerja kloramfenikol yaitu bertindak menghambat sintesis 

protein dengan cepat tanpa menggangu sintesis DNA dan RNA  (Hadisahputra 

dan Harahap, 1994). 

Kristal kloramfenikol adalah senyawa yang stabil yang cepat diserap dari 

saluran pencernaan serta luas dan didistribusikan ke dalam jaringan dan cairan 

tubuh, termasuk SSP, menembus sel dengan baik. Ekskresi terutama terjadi di 

urin, 90% dalam bentuk tidak aktif (Jawetz, 2016). Kloramfenikol dapat 

menimbulkan efek samping yang serius, dimana terjadinya kerusakan pada 

sumsum tulang sehingga penggunaan obat kloramfenikol dibatasi dan dignakan 

hanya untuk kasusk-kasus tertentu seperti meningitis dan tifus. Penggunaanya 

sendiri tidak boleh lebih dari 2 minggu (Tjay et al.,2007). 
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Tabel II.2 Standar interpretatif diameter zona hambat dan nilai batas 

(breakpoints) kadar hambatan minimal (KHM) untuk Enterobacteriaceae (CLSI, 

2015) 

Antibiotik Kadar 

cakram  

Diameter zona 

hambat (mm) 

KHM (      

R I S R I S 

Penisilin  10    ≤ 28  
 

- ≥ 29  

 

≥ 0,25 - ≤ 0,12  

Kloramfenikol  30    ≤ 12  13-17 ≥ 18  

  

≥ 32  16 ≤ 8  

Tetrasiklin  30    ≤ 14  15-18 ≥ 19 

 

≥ 16  8 ≤ 4  

 

Dari tabel tersebut bila antibiotik kloramfenikol dibandingkan dengan 

ampisillin dan tetrasiklin, penggunaan kloramfenikol menghasilkan intermediet 

diameter zona yang cukup lebar daripada tetrasiklin ampisilin terhadap bakteri 

golongan Enterobacteriaceae. Kriteria didefinisikan sebagai berikut : (CLSI, 

2015)  

 S = Sensitif  

Menunjukkan bahwa infeksi disebabkan oleh mikoorganisme yang diuji 

mungkin cukup untuk diobati dengan antibiotika dalam dosis yang biasanya 

dianjurkan. 

 I = Intermediet  

Organisme mungkin masih dapat dihambat oleh konsentrasi tertentu 

antibiotika (misalnya golongan beta-laktam) asalkan dosis yang diberikan lebih 

tinggi dari biasanya atau bilamana infeksi mengenai bagian tubuh dimana secara 

faali antibiotika yang bersangkutan tersebut terkonsentrasi (misalnya saluran 

kemih).  

 R = Resisten  

Organisme yang menunjukkan resistensi tidak dihambat oleh konsentrasi 

antibiotika dalam tubuh yang dicapai dengan dosis biasa yang dianjurkan. 
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2.3  Tinjauan Umum Infeksi 

Penyakit infeksi dapat disebabkan oleh mikroorganisme patogen, seperti 

bakteri, virus, parasit atau jamur (WHO, 2014). Infeksi  adalah suatu keadaaan 

masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh dan transmisi infeksi terjadi karenakan 

untuk menjamin kelangsungan hidup bakteri dan meningkatkan kemungkinan 

penularan dengan memproduksi infeksi tanpa gejala atau penyakit ringan dari 

pada kematian host, mikroorganisme yang biasanya hidup pada manusia 

meningkatkan kemungkinan penularan dari satu orang ke orang lain. Beberapa 

bakteri yang sering menyebabkan penyakit pada manusia terutama pada hewan 

yang menginfeksi manusia. Banyak bakteri yang ditularkan dari tangan satu orang 

ke orang lain melalui tangan. Mencuci tangan merupakan komponen penting dari 

pengendalian infeksi. (Jawetz, 2016). Secara umum penyakit infeksi dapat 

disembuhkan dengan mengkonsumsi antibiotik. Sekitar  80% konsumsi  antibiotik  

dipakai  untuk kepentingan  manusia  dan  sedikitnya 40%  berdasar  indikasi  

yang  kurang tepat,  misalnya  infeksi  virus seperti influenza, hepatitis, ataupun 

demam berdarah dengue (Utami, 2012).  

 

2.4  Tinjauan Tentang Antibiotik 

Antibiotik adalah suatu zat yang diproduksi oleh salah satu 

mikroorganisme yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya. 

Adanya  metode sintetik yang menghasilkan modifikasi dan antibiotik sekarang 

mengacu pada zat yang diproduksi oleh mikroorganisme, atau zat yang sama 

(diproduksi sepenuhnya atau sebagian oleh sintesis kimia) dengan konsentrasi 

rendah mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme lainnya (Craig, 2001).   

Pengukuran suatu aktivitas antimikroba menggunakan metode Konsentrasi 

Hambat Minimal (KHM) dan Konsentrasi Bunuh Minimal (KBM). Pada kedua 

konsentrasi ini menjadi suatu parameter utama yang digunakan untuk mengukur 

aktivitas in vitro antimikroba terhadap berbagai patogen. Pada KHM dan KBM 

sangat baik prediktor potensi antimikroba terhadap organisme yang menginfeksi. 

KBM memberikan informasi konsentrasi minimal pada tingkat bakterisida (daya 

bunuh) pada aktivitas fungisida dan apakah pembunuhan dapat ditingkatkan 

dengan lebih tinggi konsentrasi obat. Selain itu, KHM memberikan informasi 
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pada efek penghambatan suatu bakteri yang setelah paparan antimikroba (Craig, 

2001).   

Menurut (Jawetz, 2012) antibiotik dapat dibagi menjadi empat kategori 

berdasarkan sifatnya , yaitu :  

1. Antibiotik dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri. Dinding sel yang 

terganggu akan menyebabkan kerapuhan pada dinding sel dan mengakibatkan 

pecah.  

2. Antibiotik dengan menghambat fungsi membran sel.  

3. Antibiotik dengan menghambat sintesis protein. Antaralain inhibisi, translasi, 

dan transkripsi bahan genetik. 

4. Antibiotik dengan menghambat sintesis nukleat. 

 

2.5  Resistensi Antibiotik  

Pada bakteri yang dikatakan resistensi terhadap suatu antibiotik tertentu 

bilamana pertumbuhan bakteri tersebut tidak bisa lagi dihambat oleh antibiotik 

pada konsentrasi minimal yang dapat ditolerir oleh inang atau hospes. Pada 

bakteri yang mengalami resistensi pertumbuhannya tidak terganggu dengan 

antibiotik dan semakin berkembangnya populasi bakteri yang resisten, maka suatu 

antibiotik yang seharusnya efektif untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu 

kehilangan nilai kemoterapeutiknya (Sengupta, 2012).  

Resistensi mikroorganisme terhadap antibiotik di bedakan  beberapa jenis, 

yaitu :  

1. Resistensi bawaan (primer) Resistensi yang menjadi sifat alami 

mikroorganisme tertentu, contoh bakteri pembentuk enzim penisilinase secara 

alami dapat menguraikan penisilin, bakteri yang mempunyai kapsul pada 

dinding sel nya yang dapat melindungi dari paparan antibiotik.  

2. Resistensi sekunder  Resistensi yang terjadi akibat kontak dengan antimikroba 

dalam waktu yang cukup lama dan frekuensi tinggi sehingga terjadi mutasi 

pada bakteri, kemudian resistensi juga dapat terjadi karena adanya mekanisme 

adaptasi aktivitas bakteri melawan obat misal dengan membentuk enzim, 

bakteri memperkuat dinding sel nya sehingga dinding sel bersifat 

impermiabel.  
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3. Resistensi episomal Resistensi yang disebabkan faktor genetik diluar 

kromosom terjadi karena berpindah nya plasmid dari bakteri yang resisten ke 

bakteri lain sehingga bakteri baru menjadi resistensi. 

Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan kurangnya pengawasan 

pada pasien di rumah sakit ataupun tempat pelayanan kesehatan lainnya 

menyebabkan kuman menjadi resisten terhadap antibiotik. Serta pengetahuan 

masyarakat tentang bahayanya antibiotik jika terjadi resistensi masih sangat 

kurang (Nursidika et al.,2014). Sehingga diperlukannya suatu tindakan 

mengontrol penggunaan antibiotik dan lebih memahami bgaimana mekanisme 

genetik resistensi dan melanjutkan studi pengembangan obat baru. 

 

2.6 Tinjauan Golongan Senyawa yang Memiliki Aktivitas Antibakteri 

2.6.1 Flavanoid 

Flavonoid merupakan golongan metabolit sekunder yang banyak terdapat 

pada bagian tanaman seperti akar, daun, kulit, batang, buanga dan biji. Flavonoid 

merupakan kelompok senyawa fenol yang terbesar ditemukan dialam. (Lenny, 

2006). Flavonoid merupakan senyawa polar karena memiliki sejumlah gugus 

hidroksil yang tidak tersubstitusi, secara biologis falvanoid aktif melawan toksin 

hati, tumor, virus dan mikroba. (Patel et al, 2014). 

Flavonoid didapatkan dari hidroksilasi zat fenolik sebagai unit C6-C3 

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

telah diketahui bahwa secara in vitro efektif sebagai zat antimikroba terhadap 

berbagai macam mikroorganisme. Flavonoid kompleks ekstraseluler, protein 

terlarut dan kompleks dengan dinding sel bakteri. Sifat flavonoid yang lebih 

lipofilik dapat merusak membran mikroba (Cowan, 1999).  

Flavonoid membentuk suatu kompleks dinding sel bakteri menyebabkan 

suatu kerusakan permeabilitas pada dinding sel bakteri, mikrosom dan lisosom 

sebagai hasil interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri (Haryati et al., 

2015). 

Mengekstrak flavonoid dari jaringan tumbuhan dapat menggunakan 

pelarut polar seperti methanol, etanol, etilasetat atau dari campuran pelarut 

tersebut (Rijke, 2005). Aktivitas antibakteri flavonoid yang terkandung dalam 

ekstrak ternasuk golongan senyawa fenolik yang berintraksi dengan protein 
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membrane sel yang menyebabkan presipitasi dan terdenaturasi protein membrane 

sel yang menyebabkan perubahan permeabilitas pada membrane sehingga 

mengakibatkan lisisnya membrane sel bakteri (Manito et al.,1992) 

 

2.6.2 Alkaloid 

Alkaloid adalah suatu golongan zat tumbuhan sekunder yang terbesar. 

Alkaloid mencakup senyawa yang bersifat basa yang mengandung satu atau lebih 

atom nitrogen biasanya sebagian dari sistem siklik. Alkaloid memiliki aktivitas 

fisiologi yang menonjol sehingga menyebabkan banyak di antaranya digunakan 

dalam bidang ilmu pengobatan (Harbone, 1987).  

Mekanisme kerja alkaloid kuartener planar seperti berberin dan harmane 

sebagai antibakteri berinteraksi dengan asam deoksiribosa nukleat (DNA) bakteri 

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

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. Senyawa ini tidak berwarna, berbentuk 

Kristal, bertitik leleh tinggi dan bersifat optis aktif senyawa triterpenoid dapat 

dibagi 4 golongan yaitu triterpene sebenarnya, saponin, steroid dan glikosida 

jantung. Triterpenoid dapat 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 dengan bebas 

sebagai glikosida. Triterpenoid asiklik yang penting adalah hidrokarbon skualena 

yang diisolasi pertama kali dari minyak hati ikan hiu tetapi juga ditemukan dalam 

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

Terpenoid disintesis dari unit asetat yang diperoleh dari asam lemak (Cowan, 

1999). 

Terpenoid bereaksi dengan porin (protein transmembran) pada membran 

luar dinding sel bakteri sehingga dapat membentuk ikatan polimer yang kuat dan 

merusak porin, serta mengurangi permeabilitas pada dinding bakteri sehingga 
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menyebabkan sel bakteri kekurangan nutrisi sehingga pertumbuhan bakteri bisa 

terhambat atau mati. (Haryati et al.,2015). 

 

2.6.4 Antrakuinon 

Kuinon adalah senyawa berwarna mempunyai kromofor dasar seperti 

kromofor pada benzokuinon terdiri atas dua gugus karbonil yang berkonjugasi 

dengan dua ikatan rangkap karnon. Tujuan identifikasi kuinon dibagi 4 kelompok 

antaranya benzokuinon, naflokuinon, antrakuinon dan kuinon isoprenoid. Tiga 

kelompok pertama biasanya terhidrolisasi dan bersifat fenol dan dapat membentuk 

gabungan dengan gula sebagai glikosida atau dalam bentuk fenol (Harborne, 

1987). Termasuk golongan kuinon fenolik yang dalam biosintesisnya berasal dari 

turunan fenol. Senyawa golongan kuinon tersebar luas di alam dan memiliki ciri 

yang sangat reaktif (Zhang et al., 2009).  

Kuinon merupakan cincin aromatik dengan substitusi dua keton. Senyawa 

yang bertanggung jawab dalam suatu reaksi pencoklatan yang terjadi pada buah-

buahan, 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, besar kemungkinan potensi 

kuinon sebagai efek antimikroba (Cowan, 1999). 

Senyawa antrakuinon mempunyai dua bentuk yaitu glikosida dan bentuk 

bebas (tidak terikat dengan senyawa gula dalam bentuk glikosida) sehingga dapat 

tertarik oleh senyawa polar, semipolar, dan non polar. Kuinon mempumyai 

aktivitas antimikroba yang sangat cukup luas, senyawa tersebut dapat membentuk 

kompleks dengan asam amino nukleofilik dalam protein sehingga dapat 

membentuk protein kehilangan fungsinya. Zat kuinon dalam tumbuhan 

merupakan suatu persenyawaan fenolik, mekanisme kerja sebagai antibakteri 

mirip dengan sifat-sifat fenol yaitu menghambat bakteri dengan cara 

mendenaturasi protein (Cowan,1999). 

 

2.7 Metode ekstraksi 

Reaksi yang tepat bergantung pada tekstur dan kandungan air bahan 

tumbuhan yang diekstraksi pada jenis senyawa yang diisolasi. Prosedur klasik 
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memperoleh kandungan senyawa organic dari jaringan tumbuhan kering dengan 

mengekstraksi sinambung serbuk bahan dengan alat Soxhlet menggunakan pelarut 

yang sesuai dengan bahan yang diinginkan untuk diekstraksi (non polar – polar). 

Ekstraksi adalah suatu sediaan pekat, didapatkan dengan mengekstraksi zat aktif 

dari suatu simplisia nabati atau hewani dengan suatu pelarut yang sesuai, semua 

pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlukan sedemikian 

hingga memenuhi baku yang ditetapkan. (Depkes RI, 1995). 

Ekstraksi merupakan proses pemisahan kandungan-kandungan senyawa 

kimia dengan menggunakan penyari tertentu dari jaringan tumbuhan ataupun 

hewan. Adapun beberapa metode ekstraksi, yaitu : 

2.7.1 Cara Panas  

1. Refluks  

Refluks adalah ekstrak dengan pelarut pada temperature titik didihnya 

selama waktu tertentu dan dalam jumlah pelarut yang terbatas yang relative 

konstan dengan adanya pendingin balik. (Depkes RI, 2000) 

2. Digesti  

Digesti adalah maserasi dengan sistem pengadukan kontinu pada 

temperature yang lebih tinggi dari temperature kamar yaitu 40-50 . (Depkes RI, 

2000) 

3. Infus  

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperature pemanas air 

infus tercelup dalam penangas air mendidih dengan temperature 96-98  dalam 

waktu tertentu 15-20 menit. (Depkes RI, 2000) 

4. Dekok  

Dekok adalah sediaan cair dibuat dengan cara mengekstraksi sediaan 

herbal dengan air pada suhu 90  selama 30 menit (BPOM RI, 2011). 

5. Sokletasi  

Sokletasi adalah metode ekstraki bahan tahan pemanasan dengan cara 

meletakan bahan yang akan diekstraksi dalam sebuah kantong ekstraksi didalam 

sebuah alat gelas yang berkerja kontinu (Voigt, 1995). 

 

 



20 

 

 
 

2.7.2 Cara Dingin 

1. Maserasi  

Maserasi adalah proses paling tepat untuk simplisia yang halus dan 

memungkinkan direndam hingga meresap dan melunakan sususnan sel sehingga 

zatnya akan larut. Proses maserasi dilakukan pada suhu 15-20   selama 3 hari 

dalam bejana bermulut lebar dan tertutup rapat, diaduk berulang-ulang dan 

disaring. (Ansel, 2005). Keuntungan metode maserasi hanya menggunakan sedikit 

sampel, bahan obat tertentu yang mempunyai kandungan lender lebih tinggi 

hasilnya akan lebih optimal apabila diekstraksi dengan maserasi (List, 2009). 

1) Maserasi kinetik 

Maserasi kinetic adalah suatu metode ekstraksi dengan cara sampel 

direndam dengan menggunakan pelarut tertentu dalam kurun waktu tertentu 

dengan pengadukan berkecepatan yang konstan pada suhu ruang (Fauzana, 2010). 

Maserasi kinetic adalah cara maserasi dengan menggunakan mesin pengaduk yang 

berputar terus menerus (kontinu) dengan keuntungan waktu proses maserasi dapat 

dipersingkat 6-24 jam (Ditjen POM, 2000). 

2) Maserasi sonikasi (Ultrasonik) 

Masearsi ultrasonic menggunakan getaran ultrasonic >20.000Hz 

memberikan efek proses ekstraksi dengan prinsip meningkatkan permeabilitas 

dinding sel dan menimbulkan gelembung spontan sebagai stress dinamik serta 

menimbulkan praksi interfase. Hasil ekstraksi yang dihasilkan bergantung pada 

getaran, kapasitas dan lama proses ultrasonik. (Depkes RI, 2000). 

1. Perkolasi 

Perkolasi adalah suatu ekstraksi yang menggunakan pelarut baru sampai 

terjadinya penyaringan sempurna, umumnya dilakukan pada temperature kamar. 

Perkolasi terdiri dari tahap perkembangan bahan, tahap maserasi antara dan tahap 

perkolasi sebenarnya. (Depkes RI,2000) 

2.7.3 Fraksinasi 

Fraksi merupakan salah satu metode permisahan dengan tujuan 

memisahkan golongan utama kandungan satu dengan yang lainnya. Senyawa yang 

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

kedalam pelarut non polar. (Depkes RI, 2000). 
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2.8 Uji Aktivitas Antimikroba Secara in-vitro 

Aktivitas antibakteri dapat diukur dengan cara in vitro untuk menentukan 

potensi zat antibakteri dalam larutan, konsentrasi dalam cairan dan jaringan 

kepekaan mikroorganisme terhadap obat pada konsentrasi tertentu adapun 

beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas antibakteri secara in-vitro, hal yang 

sangat harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi hasil-hasil tes antara lain 

pH lingkungan, komponen-komponen media, stabilitas obat, besarnya inikulum, 

waktu inkubasi dan aktivitas metabolic mikroorganisme (Jawetz et al., 2001). 

 

2.8.1 Metode Dilusi 

Metode dilusi adalah metode yang menggunakan antimikroba dengan 

kadar menurun secara bertahap dengan media cair atau padat. Kemudian media 

diinokulasi bakteri uji dan dieramkan. Kemudian tahap akhir dilarutkannya 

antimikroba dengan kadar yang menghambat atau mematikan (Jawetz et al., 

2001). Metode yang biasa digunakan untuk menentukan KHM (kadar hambat 

maksimal) dari obat antimikroba (Dzen et al, 2003) 

a. Metode dilusi tabung 

Metode dilusi tabung adalah metode yang memiliki prinsip menggunakan 

satu seri tabung reaksi yang diisi media cair dan sejumlah sel mikroba yang diuji. 

Masing-masing tabung diisi dengan obat yang telah diencerkan secara serial dan 

seri tabung diinkubasi pada suhu 37  selama 18 – 24 jam dan diamati terjadinya 

kekeruhan pada tabung. Konsentrasi obat terendah pada tabung menunjukan hasil 

biakan yang mulai tampak jernih atau tidak ada pertumbuhan mikroba adalah 

KHM dari obat. Kemudian biakan dari semua tabung yang jernih diinokulasi pada 

media agar padat, diinkubasi kemudian keesokan harinya diamati ada tidaknya 

koloni mikroba yang tumbuh. Konsentrasi terendah obat pada biakan padat yang 

ditunjukan dengan tidak adanya pertumbuhan koloni mikroba adalah KBM dari 

obat terhadap bakteri uji (Dzen et al., 2003). 

b. Metode dilusi agar 

Metode dilusi agar adalah suatu metode yang memiliki prinsip 

antimikroba dengan konsentrasi biasa dimasukan kedalam lempenganan agar 

padat. Setiap lempengan agar dapat menetes banyak isolate yang berlainan. Isolat 



22 

 

 
 

berlainan ditempatkan pada permukaan lempengan agar dan diinkubasi. Jika 

isolate sensitif terhadap konsentrasi antibiotika yang dites maka ia akan tumbuh 

dan akan terlihat suatu koloni pertumbuhan bakteri (Edberg et al., 1986).  

Uji kepekaan dengan cara dilusi agar memakan cukup waktu dan penggunaan 

dibatasi pada keadaan tertentu. 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 menunjukan jumlah antimikroba yang dibutuhkan untuk mematikan bakteri 

(Jawetz et al., 2001) 

 

2.8.2 Metode Difusi 

Metode difusi merupakan salah satu metode yang sering digunakan, 

metode difusi dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu : 

1. Metode silinder  

2. Metode lubang 

3. Metode cakram kertas 

Metode silinder yaitu meletakan beberapa silinder yaitu meletakan 

beberapa silinder yang terbuat dari gelas atau besi tahan karat di atas media agar 

yang telah diinokulasi dengan bakteri. Tiap silinder di tempatkan sedemikian rupa 

hingga berdiri di atas media agar, diisi dengan larutan yang akan diuji dan 

diinkubasi. Setelah diinkubasi amati pertumbuhan bakteri untuk melihat ada atau 

tidak adanya daerah hambatan di sekeliling silinder. 

Metode lubang yaitu membuat lubang pada media agar padat yang telah 

diinokulasi dengan bakteri. Jumlah dan letak lubang disesuaikan dengan tuuan 

suatu penelitian tersebut yang kemudian lubag diisi dengan larutan yang akan 

diuji. Setelah diinkubasi, amati pertumbuhan bakteri untuk melihat ada atau tidak 

adanya daerah hambatan disekeliling lubang. 

Salah satu metode yang sering digunakan adalah metode difusi cakram. 

Cakram kertas saring atau cakram kosong (oxoid) berdiameter 6 mm yang 

kemudian ditetesi larutan uji dengan beberapa konsentrasi tertentu pada 

permukaan cakram sebanyak 20   yang kemudian ditempatkan pada permukaan 

medium padat yang sebelumnya telah diinokulasi bakteri uji pada permukaan. 
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Kemudian diinkubasi pada suhu 37  selama 18 – 24 jam. Setelah masa inkubasi 

diameter zona hambatan sekitar cakram dipergunakan untuk mengukur kekuatan 

hambatan obat terhadap organisme uji (Jawetz et al., 2001; Dzen et al., 2003). 

Mengevaluasi hasil uji kepekaan tersebut apakah isolate mikroba sensitif 

atau resisten terhadap obat dapat dilakukan dengan du acara seperti berikut : 

a) Kirby Bauer dengan cara membandingkan diameter dari area jernih atau zona 

hambat disekitar cakram dengan label standart yang dibuat oleh NCCLS ini 

dapat diketahui kriteria sensitif intermediet dan resisten (Dzen et al., 2003). 

b) Joan Stokes dengan cara membandingkan radius zona hambat yang ada 

diantara bakteri control yang sudah diketahui kepekaanya terhadap obat 

dengan isolate bakteri yang diuji. Prosuder uji kepekatan untuk bakteri control 

dan bakteri uji dilakukan bersama sama dalam satu piring agar (Dzen et al., 

2003). 

Metode-metode ini dipengaruhi faktor fisika dan kimia selain antara obat 

dan organisme. Standardidasi faktor-faktor tersebut memungkinkan melakukan uji 

kepekaan dengan baik. (Jawetz et al., 2001). Interprestasi terhadap hasil uji difusi 

didasarkan pada  perbandingan terhadap metode dilusi. Perbandingan yang biasa 

digunakan sebagai standar referensi. Grafik linier menunjukan adanya hubungan 

antara log KHM pad acara dilusi dan diameter zona hambat pada area sekitar 

cakram yang bersih atau bening dari sejumlah antimikroba tertentu maka tidak 

mencerminkan kepekaan pada obat dengan konsentrasi yang sama per milliliter 

media, darah atau urin (Jawetz et al., 2001). 

 

2.8.3 Metode Bioautografi 

Metode bioautografi suatu metode pendeteksian untuk menemukan suatu 

senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas 

antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Metode ini menggunakan KLT 

(kromatografi lapis tipis) dan didasarkan pada efek biologi berupa antibakteri, 

antiprotozoal, antitumor. Adapun ciri khas dari metode ini ialah didasarkan atas 

teknik difusi agar dimana senyawa antimikroba dipindahkan dari lapisan KLT ke 

medium agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji yang peka.dan hasil 

pada inkubasi dengan suhu dan waktu tertentu akan terlihat zona hambat 

disekeliling spot dari KLT yang telah ditempelkan pada media agar. Zona 
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hambatan ditampakan dari aktivitas senyawa aktif yang terdapat didalam bahan 

yang diperiksa terhadap pertumbuhan mikroorganisme uji (Betina, 1972). 

Bioautografi dapat dibagi tiga bagian antaranya : 

a) Bioautografi kontak 

Metode bioautografik dengan lempeng kromatogram yang sudah terbebas 

dari dari eluen diletakan tengkurap diatas meja yang telah diinokulasi dengan 

mikroba uji. Adapun zat kandungan dibiarkan berdifusi 15 – 30 menit pada suhu 0 

-5  , lalu plat kromatogram diangkat dan mediayang telah berisi kandungan zat 

dan mikroba uji yang telah berdifusi diinkubasi. Hasil pengamatan dilakkukan 

pada bercak yang berisi zat kandungan, bila tidak ada pertumbuhan pada wilayah 

bercak itu yang ditandai spot jernih pada sekitar wilayah berarti zat kandungan 

memiliki bioaktivitas antimikroba. Pengamatan biasa dilakukan secara visual atau 

dengan partikel fase diam dan semakin sempit kisaran ukuran fase diam, semakin 

baik KLT dalam hal efisiensi dan resolusinya (Gandjar dan Rohman, 2012). 

b) Fase Gerak 

Fase gerak pada KLT sederhana memiliki 2 campuran pelarut organic karena daya 

elusi campuran kedua pelarut dapat mudah diatur sedemikian rupa sehingga 

pemisahan dapat terjadi secara optimal. Adapun petunjuk untuk memilih dan 

mengoptimasi fase gerak : 

1. Fase gerak mempunyai kemurnian yang sangat tinggi, karena KLT merupakan 

teknik yang sensitive 

2. Daya ekuasi yang diatur sedemikian rupa sehingga Rf terletak antara 0.2 – 0.8 

agar memaksimalkan pemisahan. 

3. Pemisahan mengunakan fase diam polar seperti silica gel, polaritas fase gerak 

akan menentukan kecepatan migrasi solute yang berarti menentukan nilai Rf. 

Penambahan pelarut bersifat sedikit polar seperti dietil eter ke dalam pelarut 

non polar seperti metil benzene akan meningkatkan harga Rf secara signifikan. 

4. Solute ionic dan solute polar lebih baik digunakan campuran pelarut sebagai 

fase gerak seperti air dan methanol dengan menggunakan perbandingan 

tertentu. Penambahan asam etanoat atau ammonia masing-masing akan 

meningkatkan solute yang bersifat asam dan basa (Gandjar dan Rohman, 

2012). 
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2.8 Tinjauan Pelarut N-Heksan 

Pelarut n-heksan adalah suatu senyawa hidrokarbon alkane dengan rumus 

kimia C6H14. Pada awalan heks- menunjuk enam atom karbon yang terdapat 

pada heksana dan akhiran ana berasal dari alkane yang menunjuk pada ikatan 

tunggal yang menghubungkan atom –atom karbon tersebut. Dalam keadaan 

standart senyawa ini merupakan cairan tak berwarna yang tidak larut dalam air 

(Munawaroh dan Handayani, 2010). Adapun keuntungan dari pelarut n-heksan ini 

bersifat selektif dalam melarutkan suatu zat dan menghasilkan jumlah lilin, 

albumin dan zat warna dan dapat mengekstrak zat pewangi dalam jumlah besar 

(Guenther, 1987). 

 

Tabel II.3 Sifat fisika dan kimia n-heksan (Kastianti dan Amalia, 2008) 

Karakteristik  Syarat  
Bobot molekul 86,2 gram/mol 

Warna  Tak berwarna  

Wujud  Cair  

Titik lebur  -95  

Titik didih 69  

Densitas  0.6603 gr/ml 

 

2.9 Tinjauan tentang tumbuhan yang memiliki aktivitas antibakteri  

Tumbuhan citrus lemon atau yang sering disebut buah jeruk lemon 

memiliki keluarga yang sama dengan tumbuhan limonia acidissima L yaitu 

keluarga rutaceae. Dimana pada citrus lemon banyak mengandung vitamin C, 

serta vitamin A, B1, B2. Fosfor, kalsium, pectin, minyak atsiri, kumarin, 

flavonoid, gearanil asetat, asam sitrat, kalsium dan serat. 

Dalam pengobatan tradisional air perasan citrus lemon di manfaatkan 

untuk mengurangi demam dengan cara mencampurkan perasan air jeruk lemon ke 

dalam teh hangat, sariawan dan membasmi kuman pada luka. Berdasarkan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan Tomotake et al (2005: 157) zat yang 

mempunyai kemampuan sebagai antibakteri dalam buah jeruk lemon adalah asam 

sitrat yang mana merupakan asam organic yang utama yang terkandung dalam air 

perasaan lemon. 
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Menurut Zu et al (2010 : 3204) kandungan minyak atsiri (monoterpene 

dan sesquiterpen) seperti limonene memiliki aktivitas sebagai antibakteri dimana 

pada buah jeruk lemon juga terdapat kandungan minyak atsiri yang berupa 

limonene. Sedangkan menurut Nogatha et al (2006:178) tanaman jeruk 

mengandung flavonoid dimana menurut Cushnie et al (2005: 344) flavonoid 

memiliki aktivitas sebagai antibakteri. 

Dimana pada tumbuhan limonia acidissima terdapat kumarin dan 

flavonoid sebagai antibakteri dimana kandungan tersebut sama dengan yang 

dimiliki tanaman jeruk lemon sebagai antibakteri. Jadi pada tanaman citrus lemon 

dan limonia acidissima dengan keluarga rutaceae sama-sama berpotensi sebagai 

antibakteri. 

Adapun uji aktivitas antibakteri kulit buah jeruk lemon terhadap 

pertumbuhan Escherichia coli dengan fraksi n-heksan, fraksi etil asetat dan fraksi 

methanol air kulit buah jeruk citrus lemon dilakukan dengan konsentrasi 

2000  /ml. fraksi-fraksi diuji aktivitas antibakteri untuk menemukan jenis fraksi 

yang aktif terhadap bakteri Escherichia coli. 

 

Tabel II.4 Hasil uji Aktivitas Antibakteri Fraksi Kulit Buah Jeruk Lemon 

Terhadap Pertumbuhan Escherichia coli 

No Fraksi Diameter Zona Hambat (mm±sd) 

  Escherichia coli 

1. N-Heksan 10,14 ± 0,53 

2. Etil Asetat 7,29 ± 0,48 

3. Methanol air 0 

4. Ekstrak 0 

 


