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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Umum Tanaman Jeruk Keprok (Citrus reticulata) 

2.1.1. Sejarah Citrus reticulata 

Tanaman jeruk adalah  salah satu tanaman buah  tahunan yang berasal 

dari Asia. Cina dipercaya sebagai tempat pertama kali jeruk tumbuh. Sejak 

ratusan tahun yang lalu, jeruk sudah tumbuh di Indonesia baik secara alami atau 

dibudidayakan. Tanaman jeruk yang ada di Indonesia adalah peninggalan orang 

Belanda yang mendatangkan jeruk manis dan keprok dari Amerika dan Italia 

(Deputi Menegristek, 2010). Tanaman jeruk merupakan salah satu jenis 

hortikultura dari golongan tanaman buah-buahan. Tanaman jeruk (Citrus sp) 

merupakan tanaman tahunan yang berasal dari Asia Tenggara dan Cina. 

Keberadaan tanaman jeruk tersebar luas di negara Indonesia yaitu dari dataran 

rendah hingga dataran tinggi, baik itu sebagai tanaman luar maupun tanaman 

perkarangan (Naila, 2009). Beberapa diantara jenis jeruk telah dilakukan 

penelitian mengneai manfaat dan khasiat mulai dari kulit batang, kulit buah, 

hingga daun dan akar. Beberapa jenis jeruk tersebut adalah jeruk keprok (C. 

reticulata), jeruk purut (C. hystrik) dan jeruk nipis (C. aurantifolia) (Kiki, 2011).  

 

2.1.2. Taksonomi dan Karakteristik Tanaman Jeruk Keprok 

2.1.2.1 Klasifikasi 

Menurut Backer dan Bakhuizen (1965)Klasifikasi dari tanaman Jeruk 

Keprok sebagai berikut:  

Kingdom  : Plantae  

Divisio   : Magnoliophyta  

Kelas   : Magnoliopsida  

Subkelas    : Rosidae  

Ordo     : Sapindales  

Famili    : Rutaceae  

Genus     : Citrus  

Spesies     : Citrus reticulata 
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Gambar 2. 1 Buah Citrus Reticulata (http://www.eol.org, 2018) 

2.1.2.2 Sinonim 

 Citrus nobilis, Citrus deliciosa,Citrus chrysocarpa (CCRC, 2014) 

2.1.2.3 Nama Daerah 

Jeruk keprok yang dikenal di Indonesia antara lain keprok Garut dari 

Jawa Barat, keprok Siompu dari Sulawesi Tenggara, keprok Tejakula dari Bali, 

keprok Batu 55 dari Batu, keprok Madura dari Jawa Timur, dan keprok So’e dari 

Nusa Tenggara Timur dan keprok Kacang dari Sumatera Barat (Balitjestro, 2018). 

2.1.3. Morfologi Tanaman Citrus reticulata 

Citrus reticulata merupakan jenis jeruk yang tumbuh didataran tinggi, 

kulit buah tipis, kasar dan mudah terkelupas, warna daging buah orange. Puncak 

bunga ada yang berlekuk kedalam, bulat maupun tumpul. Luas daun lebih sempit 

dari pada daun jeruk manis. Ketinggian tanah yang di butuhkan 1.20-900 m dpl 

(Soelarso,1996). jenis jeruk ini tidak memiliki duri. Batangnya bulat atau setengah 

bulat. Daunnya berbentuk bulat telur memanjang, elips atau lanset. Permukaan 

atas daun berwarna hijau tua mengkilat dan permukaan daun berwarna hijau 

muda. Panjang daun 4-8 cm dan lebarnya 1,5-4 cm. Tangkai daun bersayap sangat 

sempit sehingga bisa dikatatakan tidak bersayap (Johani, 2008). 

2.1.4. Habitat dan Distribusi Grafis 

Jenis jeruk ini cocok untuk ditanam di daerah yang ketinggiannya antara 

100–1300 meter di atas permukaan laut. Umumnya, menghendaki tanah yang 

subur, gembur, banyak mengandung bahan organik, berporositas tinggi dengan 
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pH tanah 5-6. Curah hujan sekitar 1.500mm – 2.000mm per tahun. Lamanya 

musim hujan antara 4-7 bulan dan musim kemarau 4-6 bulan. Pada tanah lampung 

yang aerasisinya kurang baik, tanaman mudah terserang busuk akar. Di daerah 

yang lembap atau banyak hujan, tanaman jeruk sering terserang penyakit daun. 

Kedalaman air tanah yang dikehendaki tanaman jeruk 100cm –150cm. Daerah 

pertanaman harus terbuka. Bila ternaungi, tanaman mudah terserang penyakit 

jelaga (daun menjadi hitam) oleh jamur Capnodium citri (Sunarjono, 2008) dan 

juga jeruk ini merupakan tanaman asli melayu tetapi sekarang penyebarannya 

sangat luas hampir di semua daerah tropis dan subtropis di dunia. Temperatur 

optimal untuk pertumbuhannya antara 25
o
C –30

o
C, namun ada yang masih dapat 

tumbuh normal pada 38
o
C. Kelembaban optimum untuk pertumbuhan tanaman ini 

sekitar 70% –80% (Rahardi, 1999). . 

2.1.5. Manfaat Tanaman Citrus reticulata 

Menurut Jasim A. R., (2012) Efek farmakologi yang telah diteliti dari 

Citrus reticulata mengindikasikan bahwa Citrus reticulata mempunyai efek yang 

signifikan sebagai anti mutagenik, anti-inflamasi, anti-oksidant, anti-tumor, anti 

artherosklerosis, dan anti-bakteri. Di samping itu, karena adanya konsentrasi zat 

flavonoid yang tinggi yang terdapat pada kulit buah Citrus reticulata, buah ini 

dapat digunakan untuk mencegah terjadinya obesitas dengan menurunkan berat 

badan, dan mencegah tingginya kolesterol, serta berpotensi sebagai neuro 

protektif. Hal ini dikarenakan Citrus reticulata ini dapat mudah terserap oleh 

tubuh dan di metabolisme.  

 

2.1.6 Kandungan Tanaman Citrus reticulata 

Citrus reticulata merupakan salah satu jenis jeruk yang memiliki potensi 

melawan patogen fungi dan juga mikrooorganisme terutama pada bagain kulit 

buah (Sultana, 2012) dengan kandungan yang kaya akan flavonoid seperti 

flavanones, flavones, dan flavonols (Gattuso dkk. 2007). Pada bagian kulit Citrus 

reticulata dapat ditemukan juga kandungan  asam askorbat, flavonoid, minyak 

atsiri, lemak, protein, magnesium, karotenoid, serat makanan, dan polifenol 

(Rincon dkk. 2005).  

http://ccrc.farmasi.ugm.ac.id/?page_id=187#3
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Kandungan Kimia dari Citrus reticulata pada serbuk kering pada tiap 

mg/100 gram. 

Tabel 2. 1 Kandungan Kimia Citrus Reticulata  

No. Senyawa Means (rata-rata kandungan) 

1. Alkaloid 0,38 

2. Flavonoid 0,26 

3. Tanin 0,02 

4. Polifenol 0,03 

5. Saponin 0,03 

Sumber : International Journal of Molecular Medicine and Advance Sciences 

(Okwu,2006) 

Kulit buah jeruk keprok juga diketahui mengandung beberapa senyawa 

minyak atsiri dari golongan monoterpen. Minyak atsiri dapat digunakan untuk 

antibakteri (Inouye, dkk. 2001). 

2.1.7. Tinjauan Skrining Fitokimia Tanaman Citrus Reticulata. 

Pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syultonil (2017) 

menyatakan bahwa pada ekstrak fraksi etanol kulit buah Citrus Reticulata 

mengandung polifenol, flavonoid, triterpenoid/steroid yang masing-masing 

memiliki nilai rf sebanyak 0,3; 0,66; 0,73.  

2.1.8. Tinjauan Aktivitas Anti bakteri tanaman Citrus Reticulata 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aydin Tavman dkk. (2009), 

ekstrak kulit buah Citrus reticulata yang diperoleh dengan metode cold-pressing 

pada proses ekstraksinya yang kemudian di lakukan pengujian anti bakteri secara 

in vitro menggunakan metode difusi cakram. Dari proses penelitian diperoleh 

hasil yang menunjukan bahwa kulit buah Citrus reticulata mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri dengan zona hambatan (mm) yaitu 12 mm pada bakteri E. 

Coli dan 14 mm pada S. Aereus. Dan juga pada jamur Candida albicans memiliki 

zona inhibisi 13 mm. 

Sedangkan dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Anusha Bhaskar 

dkk. (2013), ekstrak etanol kulit buah Citrus reticulata dengan metode pengujian 

test plates Mueller Hintion Agar (MHA) untuk bakteri dan Saboroued Agar (SA) 

untuk jamur, telah ditemukan adanya aktivitas antibakteri dan antifungi dengan 
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spektrum yang luas. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa aktivitasnya dapat 

melawan isolat bakteri E. Coli dengan zona inhibisi 10 mm, dan juga mampu 

melawan isolat jamur Candida albicans dengan zona inhibisi 10 mm yang sensitif 

pada konsentrasi 20 mg/ml. 

Berdasarkan penelitian lain yang dilakukan G. A. Ayoola dkk. (2008), ekstrak 

kulit buah Citrus reticulata yang diperoleh dengan metode ekstraksi distilasi uap yang 

kemudian di lakukan pengujian antibakteri dan antifungi secara in vitro menggunakan 

metode inokulum dengan media Mueller-Hinton Agar (MHA) untuk bakteri dan media 

Saboraud Agar (SA) untuk jamur. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa kulit buah 

Citrus reticulata mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur dengan 

konsenstrasi minimum hambatannya yaitu11.95 mg/ml dengan zona hambat 12 untuk 

Escherichia coli, dan0,68 mg/ml dengan zona hambat 11 mm untuk jamur Candida 

albicans,. 

2.2. Tinjauan Pustaka Escherichia coli 

2.2.1. Taksonomi Escherichia coli 

Klasifikasi dari Escherichia coli menurut Hardjoeno (2007) adalah 

sebagai berikut :  

Kingdom : Bacteria 

Filum     : Proterobacteria 

Kelas   : Gamma Proteobacteria 

Ordo  : Enterobacteriales 

Family  : Enterobacteriaceae 

Genus  : Escherichia 

Species  : Escherichia coli.  

 

Tabel 2. 2 Bakteri Escherichia coli (Kunkel, 2009) 

2.2.2. Morfologi Escherichia coli 

Escherichia coli merupakan bakteri anaerobik fakultatif (Campbell dkk, 

2002). Berbentuk batang dan berukuran sangat kecil dengan panjang sekitar 2,2 
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µm dan diameter 0,8 µm. Menurut penelitian yang dilakukanoleh Hawa dkk. 

(2011), E. coli memiliki suhu maksimum pertumbuhan 40-45°C,di atas suhu 

tersebut bakteri akan mengalami inaktivasi. Bakteri ini tidak memiliki nukleus, 

organel terbungkus membran maupun sitoskeleton. Meskipun demikian, E coli 

memiliki organel eksternal yakni vili yang merupakan filamen tipis untuk 

menangkap subtrat spesifik dan flagela yang merupakan filamen tipis untuk 

berenang (Berg, 2004). Lapisan selubung sel yang terdapat diantara membran 

sitoplasma dan kapsul disebut dinding sel. Dinding sel pada bakteri Gram negatif 

terdiri dari peptidoglikan dan membran luar. Dinding sel berperan sangat penting 

sebagai proteksi terhadap tekanan osmotik internal yang mencapai 5-20 atm dan 

juga ikut serta dalam pembelahan sel. Pada umumnya dinding sel bersifat 

permeabel non selektif (Brooks dkk., 2007). Namun, membran luar 

ekstrasitoplasmaik bakteri gram negatif (Fauci dkk,. 2008) dapat menghambat 

perpindahan molekul-molekul yang berukuran besar (Brooks dkk., 2007). 

membran luar ini merupakan suatu lipid bilayer dengan protein, lipoprotein dan 

polisakarida. Membran luar bakteri gram negatif berhubungan dengan lingkungan 

termasuk pada pejamu manusia. Variasi pada membran luar inilah yang 

menyebabkan terdapatnya perbedaan sifat patogenitas dan resistensi antimikroba 

(Fauci dkk., 2008). 

2.2.3. Pewarnaan Gram 

 Perwarnaan bakteri uji yang dilakukan adalah pewarnaan gram. 

Perwarnaan bakteri dilakukan untuk identifikasi dan untuk memastikan tidak ada 

kontaminan pada kultur kerja. Objek kaca yang digunakan dibersihkan dengan 

alkohol 96% dan dikeringkan. Kemudian tambahkan aquades 1 tetes di atas objek 

kaca, dan ambil biakan bakteri yang akan dilakukan pewarnaan dengan ose steril 

(biakan bakteri yang diambil hanya 1 koloni saja), kemudian ratakan biakan 

bakteri di permukaan objek kaca yang telah berisi aquadest. Kemudian difiksasi 

dengan api bunsen (lewatkan di atas api 2-3 kali). Setelah kering, pertama ditetesi 

dengan pewarna Crystal Violet kemudian tunggu 1 menit lalu bilas dengan 

aquadest. Kedua, ditetesi dengan Lugol dan tunggu 1 menit lalu bilas dengan 

aquadest. Ketiga, bilas dengan alkohol alkohol 96% lalu bilas dengan aquadest. 

Keempat, ditetesi dengan pewarna Safranin dan tunggu 1 menit lalu bilas dengan 
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aquadest kemudian keringkan dengan tisu. Periksa dengan mikroskop (perbesaran 

100 x 10), bakteri yang tetap berwarna ungu digolongkan kedalam bakteri gram 

positif. Sedangkan bakteri gram negatif juga berwarna ungu tetapi penggunaan 

Safranin akan mewarnai sel gram negatif menjadi berwarna merah, sedangkan 

Gram positif tidak terpengaruh (Hafsan dkk., 2015). Sehingga untuk memastikan 

bahwa bakteri Escherichia Coli akan tetap menjadi warna merah karena bakteri 

Escherichia Coli merupakan bakteri gram negatif. 

2.2.4. Patogenesis Escherichia coli 

Menurut Brooks dkk. (2005), bakteri E. coli merupakan mikroflora alami 

yang terdapat pada saluran pencernaan manusia dan hewan. Beberapa galur E. 

coli yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia adalah Enteropathogenic E. 

coli (EPEC), Enterotoxigenic E. coli (ETEC), Enterohaemorrhagic E. coli 

(EHEC), Enteroinvasive E. coli (EIEC), dan Enteroaggregative E. coli (EAEC). 

a) Enteropathogenic E. coli (EPEC) 

Golongan EPEC merupakan penyebab penting diare pada bayi, khususnya di 

negara berkembang. EPEC melekat pada sel mukosa usus kecil. Akibat dari 

infeksi EPEC adalah diare yang cair, biasanya susah diatasi namun tidak kronis. 

ETEC merupakan penyebab diare pada wisatawan yang mengunjungi negara yang 

standar higienitas makanan dan air minum lebih rendah dari negara asalnya. 

Selain itu juga merupakan penyebab penting diare pada bayi di negara 

berkembang (Brooks dkk., 2005). 

b) Enterotoxigenic E. coli (ETEC) 

Galur ETEC merupakan penyebab diare enterotoksigenik pada mamalia, 

seperti anak sapi, anak babi, dan anak domba. Gejala klinis yang terjadi antara 

lain diare, dehidrasi, asidosis, bahkan kematian (Hanif dkk., 2003). Faktor 

virulensi yang digunakan untuk identifikasi ETEC adalah enterotoksin dan 

antigen pili (fimbriae). Enterotoksin ETEC berupa toksin labil panas (heat-labile 

toxins/LT) dan toksin stabil panas (heat-stabile toxins/ST). ETEC dapat 

menghasilkan satu atau dua enterotoksin tergantung pada plasmid (massa DNA 

ekstra kromosom) (Salyers dan Whitt, 1994).  

c) Enterohaemorrhagic E. coli (EHEC) 
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EHEC memproduksi verotoksin. Nama toksin didasarkan pada efek sitotoksik 

pada sel vero, yang merupakan biakan sel ginjal monyet hijau di Afrika. EHEC 

banyak dihubungkan dengan hemorrhagic colitis, sebuah diare yang parah dengan 

sindroma uremic hemolytic, yang merupakan penyakit akibat kegagalan ginjal 

akut, microangiopathi hemolytic anemia dan thrombocopenia. E. coli O157:H7 

akhir-akhir ini diketahui merupakan bakteri patogen penyebab foodborne disease. 

d) Enteroinvasive E. coli (EIEC) 

EIEC merupakan penyakit yang sangat mirip dengan shigellosis. Penyakit ini 

sering terjadi pada anak–anak di Negara berkembang dan para wisatawan yang 

menuju ke Negara tersebut. EIEC melakukan fermentasi laktosa dengan lambat 

dan tidak bergerak. EIEC menimbulkan penyakit melalui invasinya ke sel epitel 

mukosa usus. Diare ini ditemukan hanya pada manusia (Pelczar, 1988). 

e) Enteroaggregative E. coli (EAEC) 

EAEC telah ditemukan di beberapa negara di dunia ini. Transmisi dapat 

melalui food-borne maupun water-borne. Patogenitas EAEC terjadi karena 

bakteri melekat pada bagian mukosa intestinal sehingga menimbulkan gangguan. 

Mekanisme terjadinya diare yang disebabkan oleh EAEC belum jelas diketahui, 

tetapi diperkirakan menghasilkan sitotoksin yang menyebabkan terjadinya diare. 

Beberapa strain EAEC memiliki serotipe seperti EPEC. EAEC menyebabkan 

diare berair pada anak-anak dan dapat berlanjut menjadi diare persisten (Pelczar, 

1988). 

2.2.5. Terapi 

Escherichia coli adalah komensal di usus manusia. Kolonisasi terjadi 

dalam beberapa minggu setelah lahir dan bermanfaat bagi pejamu karena 

mengurangi risiko pertumbuhan berlebihan bakteri lain yang berpotensi 

patogenik. Namun, sebagian serotipe E coli dapat menyebabkan infeksi yang di 

tularkan melalui makanan. Mereka tergolong dalam empat kelompok, bergantung 

pada faktor yang berperan dan mekanisme interaksi dengan mukosa usus (Gould, 

2000) bakteri ini menyebabkan infeksi primer pada usus misalnya diare pada anak 

dan travellers diarrhea. 

Kuman E. coli yang diisolasi dari infeksi di dalam masyarakat biasanya 

sensitif terhadap obat-obat antimikroba atau anti abiotik yang digunakan untuk 
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organisme gram  negatif. Antibiotik adalah sekelompok senyawa yang bekerja 

dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri (bakteriostatik) atau menyebabkan 

kematian bakteri (bakterisidal). Antibiotik ini bekerja melalui 5 mekanisme utama 

yaitu menginhibisi : 1) Proses replikasi, 2) Proses transkripsi, 3) Proses translasi, 

4) Sintesis peptidoglikan, 5) Sintesis asam tetrahidrofolat (Lamont, 2006).  

2.2.6. Daya Kerja Antibiotik Kloramfenikol 

Escherichia coli digunakan sebagai obyek pada penelitian ini, sehingga 

digunakan antibiotik sebagai kontrol positif. Antibiotik yang digunakan pada 

penelitian ini adalah kloramfenikol. Hal ini dikarenakan kloramfenikol memiliki 

spektrum luas dan efektif baik untuk menghambat bakteri Gram negatif maupun 

Gram positif . 

Kloramfenikol berupa serbuk 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 (Wasitaningrum, 2009). Kloramfenikol menghalangi pelekatan asam amino 

pada rantai peptide yang baru timbul pada unit 50S ada ribosom, dengan 

mengganggu daya kerja peptidil transferase. Kloramfenikol pada dasarnya bersifat 

bakteriostatik. Spektrum, dosis serta kadarnya dalam darah mirip dengan 

tetrasiklin (Brooks dkk., 2010). 

 

Gambar2. 2 Stuktur Kimia Kloramfenikol (Cartika, 2016) 

2.3. Tinjauan Tentang Ekstrak 

Ekstrak merupakan sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstrasi 

senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai. Kemudian semua  atau sebagian besar dari pelarut diuapkan dan 

massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku 

yang telah ditetapkan (Farmakope Indonesia edisi IV, 1995). 
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2.4. Tinjauan Tentang Metode Ekstraksi 

2.4.1 Defenisi Ekstraksi 

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut 

sehingga terpisah dari bahan yang tidak larut dengan pelarut cair. Senyawa aktif 

yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke dalam golongan 

minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, dan lain-lain. Dengan diketahuinya senyawa 

aktif yang dikandung simplisia akan memeprmudah pemilihan pelarut dan cara 

ekstraksi yang tepat (Ditjen POM, 2000). Prinsip dasar ekstraksi adalah 

melarutkan senyawa polar dalam pelarut polar dan senyawa non-polar dalam 

pelarut non-polar. Serbuk simplisia diekstraksi berturut-turut dengan pelarut yang 

berbeda polaritasnya (Harbone, 1996).  

2.4.2. Tujuan Ekstraksi 

Eksraksi bahan alam bertujuan untuk menarik komponen-komponen 

kimia yang terdapat dalam simplisisa, proses ekstraksi ini didasarkan atas 

perpindahan masssa komponen-komponen zat padat dari simplisia kedalam 

pelarut, setelah pelarut menembus permukaan dinding sel, kemudian berdifusi 

sehingga terjadi perbedaan tekanan diluar dan di dalam sel (Depkes, 1986). 

Secara umum terdapat empat situasi tujuan ekstraksi: 

a. Secara kimia telah diketahui identitasnya untuk di ekstraksi dari organisme. 

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

modifikasi yang sesuai untuk mengembangkan proses atau menyesuaikannya 

dengan kebutuhan pemakai. 

b. Bahan diperiksa untuk menemukan kelompok senyawa kimia tertentu. 

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

biasanya disebut dengan berbagai cara misalnya tradisional chinese medicine 

(TCM) seringkali membutuhkan herba yang didihkan dalam air dan dekok 

dalam air untuk diberikan sebagai obat. 

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

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

tujuannya adalah menguji organisme, baik yang dipilih secara acak atau 

didasarkan pada pengguna tradisional untuk mengetahui adanya senyawa 

dengan aktivitas biologi tertentu (Alam, 2008). 
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2.4.3. Jenis-jenis Metode Ekstraksi 

2.4.3.1 Maserasi 

Maserasi merupakan proses paling tepat untuk simplisia yang sudah 

halus dan memungkinkan direndam hingga meresap dan melunakkan susunan sel 

sehingga zat-zatnya akan terlarut. Proses ini dilakukan dalam bejana bermulut 

lebar, serbuk ditempatkan lalu ditambah pelarut dan ditutup rapat, isinya dikocok 

berulang-ulang, kemudian disaring. Proses ini dilakukan pada temperatur 15-20 

o
C selama tiga hari (Ansel, 2005). Menurut Depkes (1986) menyatakakan bahwa 

maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana, yang dilakukan dengan cara 

merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari akan menembus 

dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif 

akan larut dan karena adanyaperbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif 

didalam sel dan diluar sel, maka larutan yang terletak didalam akan terdesak 

keluar. Peristiwatersebut terulang terus hingga menjadi keseimbangan konsentrasi 

antaralarutan diluar sel dan didalam sel. Simplisia yang akan diekstraksi 

diserbukkan dengan derajat tertentu lalu dimasukkan ke dalam bejana maserasi. 

Simplisia tersebut direndam dengan cairan penyari, setelah itu dalam waktu 

tertentu sesekali diaduk. Perlakuan tersebut dilakukan selama 5 hari. 

a) Maserasi Kinetik 

Maserasi  kinetika  didefinisikan sebagai metode ekstraksi dimana sampel 

direndam menggunakan pelarut dalam kurun waktu tertentu dengan pengadukan  

berkecepatan konstanpada suhu ruang (Fauzana, 2010). Maserasi kinetik 

merupakan cara maserasi dengan menggunakan mesin pengaduk  yang berputar 

terus-menerus  (kontinu).Waktu proses maserasi dapat dipersingkat 6-24 jam 

(Ditjen POM, 2000). 

b) Maserasi Sonikasi (Ekstraksi Ultrasonifikasi) 

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

dengan prinsip meningkatkan  permiabilitas dinding sel, menimbulkan gelembung 

spontan (cavitation) sebagai stres dinamik serta menimbulkan fraksi interfase. 

Hasil ekstraksi tergantung pada frekuensi getaran, kapasitas alat dan lama proses 

ultrasonikasi (Depkes RI, 2000). 
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2.4.3.2 Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai 

sempurna yang umum dilakukan pada temperatur ruangan. Proses terdiri dari 

tahapan pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya 

(penetesan atau penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak 

(perkolat) yang jumlahnya 1-5 kali bahan (Depkes RI, 2000). Pada metode 

perkolasi serbuk sampel dibasahi secara perlahan dalam 10 bagian simplisia 

dengan derajat halus yang cocok, menggunakan 2,5 bagian sampai bagian cairan 

penyari dimasukan dalam bejana tertutup sekurang-kurangnya 3 jam. Massa 

dipindahkan sedikit demi sedikit kedalam perkolator, ditambahkan cairan penyari. 

Perkolator ditutup dibiarkan selama 24 jam, kemudian kran dibuka dengan 

kecepatan 1 ml permenit, sehingga simplisia tetap terendam. Filtrat dipindahkan 

kedalam bejana ditutup dan dibiarkan selama 2 hari pada tempat terlindung 

cahaya. Kelebihan dari metode ini adalah sampel senantiasa dialiri oleh pelarut 

baru. Sedangkan kerugianya adalah jika sampel dalam pelkolator tidak homogen 

maka pelarut akan sulit menjangkau seluruh area. Selain itu, metode ini juga 

membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu (Harbone., 1987; 

Dirjen POM., 1986). 

2.4.3.3 Penyulingan 

Penyulingan dapat dipertimbangkan untuk menyari serbuk simplisia yang 

mengandung komponen kimia yang mempunyai titik didih yang tinggi pada 

tekanan udara normal, yang pada pemanasan biasanya terjadi kerusakan zat 

aktifnya. Untuk mencegah hal tersebut, maka prnyari dilakukan dengan 

penyulingan (Harbone., 1987; Dirjen POM., 1986). 

2.4.3.4 Reflux dan destilasi uap 

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 smapai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna 

(Depkes RI, 2000). 

 Pada metode reflux, sampel dimasukan bersama pelarut ke dalam labu 

yang dihubungkan dengan kondensor. Pelarut dipanaskan hingga mecapai titik 
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didih. Uap terkondensasi dan kembali ke dalam labu. Destilasi uap memiliki 

proses yang sama dan biasanya digunakan untuk mengekstraksi minyak esensial 

(campuran berbagai senyawa menguap). Selama pemanasan uap terkondensasi 

dan destilat (terpisah sebagai dua bagian yang tidak saling bercampur) ditampung 

dalam wadah yang terhubung dengan kondensor. Kerugian dari metode ini adalah 

senyawa yang bersifat termolabil dapat terdegradasi (Mukhriani, 2014). 

2.4.3.5 Soxhlet 

Soxhlet adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan 

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

Ekstraksidengan cara ini pada dasarnya ekstraksisecara berkesinambungan. 

Cairan penyari dipanaskan sampai mendidih uap penyari akan naik melalui pipa 

samping, kemudian diembunkan lagi oleh pendingin tegak. Cairan penyari turun 

untuk menyari zat aktif dalam simplisia selanjutnya bila cairan penyari mencapai 

sifon, maka seluruh cairan akan turun ke labu alas bulat dan terjadi proses 

sirkulasi. demikian seterusnya sampai zat aktif yang terdapat dalam simplisia 

tersari seluruhnya yang ditandai jernihnya cairan yang lewat pada tabung sifon. 

Keuntungan dari metode ini adalah proses ekstraksi yang kontinyu, sampel 

terekstraksi oleh pelarut murni hasil kondensasi sehingga tidak membutuhkan 

banyak pelarut dan tidak memakan banyak waktu. Kerugianya adalah senyawa 

yang bersifat termolabil dapat terdegredasi karena ekstrak yang diproleh terus-

menerus berada pada titik didih (Harbone., 1987; Dirjen POM., 1986). 

2.5. Fraksinasi 

Fraksinasi adalah pemisahan antara zat cair dengan zat cair berdasarkan 

tingkat kepolarannya. Ekstrak dipartisi dengan menggunakan peningkatan 

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

Pemilihan pelarut pada ekstraksi bergantung  pada sifat analitnya dimana pelarut 

dan analit harus memiliki sifat  yang sama, contohnya analit yang sifat 

lipofilitasnya tinggi akan terekstraksi pada pelarut yang relatif nonpolar seperti n-

heksana sedangkan analit yang semipolar terlarut pada pelarut yang semipolar 

(Venn, 2008). 
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Suatu fraksi dapat tampak jelas, yakni  memiliki perbedaan secara fisik, 

apabila dipisahkan dengan dua tahap ekstraksi cair-cair, atau eluasi kolom 

kromatografi, misalnya, vakum kromatografi cair, kromatografi kolom, ukuran-

eksklusi kromatografi, ekstraksi fase padat. Untuk fraksinasi awal setiap ekstrak 

kasar, disarankan untuk tidak menghasilkan terlalu banyak fraksi, karena dapat 

melebarkan noda senyawa target sehingga banyak fraksi yang mengandung 

senyawa tersebut, sehingga dalam konsentrasi yang rendah dapat mempengaruhi 

proses deteksi senyawa. Agar dapat menghasilkan fraksi yang lebih baik, maka 

biasanya menggunakan teknik deteksi langsung, misalnya, ultraviolet (UV), 

preparatif modern, atau semi preparatif kromatografi cair kinerja tinggi (HPLC) 

dapat digunakan (Sarker dkk, 2006). 

 

2.6. Tinjauan Tentang Pelarut 

Pelarut adalah suatu zat untuk melarutkan zat lain atau suatu obat dalam 

preparat larutan  (Ansel, 2005). Jenis dan mutu pelarut yang digunakan sangat 

menentukan keberhasilan proses ekstraksi. Ada 2 syarat agar pelarut dapat 

digunakan didalam proses ekstraksi, yaitu pelarut tersebut harus merupakan 

pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi, dan pelarut tersebut harus 

dapat terpisah dengan cepat setelah pengocokan. Dalam pemilihan pelarut yang 

harus diperhatikan adalah toksisitas, ketersediaan, harga, sifat tidak mudah 

terbakar, rendahnya suhu kritis, dan tekanan kritis untuk meminimalkan biaya 

operasi serta reaktivitas (Amiarasi dkk., 2006). 

Cairan pelarut dalam proses pembuatan ekstrak adalah pelarut yang baik 

atau sesuai untuk senyawa kandungan yang berkhasiat atau yang aktif, dengan 

demikian senyawa tersebut dapat terpisahkan dari bahan dan dari senyawa 

kandungan lainnya, serta ekstrak hanya mengandung sebagian besar senyawa 

kandungan yang diinginkan. Untuk mendapatkan ekstrak total, maka cairan 

pelarut dipilih yang dapat melarutkan hampir semua metabolit sekunder yang 

terkandung. Pada prinsipnya cairan pelarut harus memenuhi syarat kefarmasian 

atau dalam perdagangan dikenal dengan kelompok spesifikasi “pharmaceutical 

grade”.  Sampai saat ini berlaku aturan bahwa pelarut yang diperbolehkan adalah 

yang mempunyai daya larut tinggi dan tidak berbahaya dan beracun. Pelarut yang 
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sering digunakan pada proses ekstraksi adalah aseton, etil asetat, etanol. N-

heksana, isopropil alkohol, dan metanol  umumnya digunakan sebagai pelarut 

untuk  tahap preparasi dan tahap pemurnian (fraksinasi) (Depkes RI, 2000).  

Pelarut organik berdasarkan konstata dielektriknya dapat dibedakan 

menjadi pelarut polar, semi polar, dan non poalar. Semakin tinggi konstata 

dielektrikumnya maka pelarut semakin bersifat polar (Sudarmadji dkk, 1989). 

Tabel 2. 3 Konstanta dielektrik pelarut organic (Sudarmadji dkk, 1989). 

Pelarut Konstanta dielektrikum 

N-Heksana 1,89 

Petroleum eter 1,90 

n-dekan 1,99 

Etil-asetat 6,08 

Etanol 24,30 

Metanol 33,60 

Air 80,40 

 

2.6.1. Etanol. 

Etanol merupakan pelarut organik yang biasa digunakan dalam 

mengekstraksi pewarna alami dari berbagai tumbuhan. Selain itu, etanol lebih 

ramah lingkungan daripada metanol (Khusniati, 2007). Etanol adalah sejenis 

cairan yang mudah menguap, mudah terbakar, tak berwarna, dan merupakan 

alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Windholz, 

1976). sifat dari etanol juga dapat digunakan  mengekstraksi hampir semua 

senyawa flavonoid(Hammerschmidt (1978) dalam Wibowo (2005). 

 

2.7. Uji Kepekaan Antimikroba Secara In-Vitro 

Uji kepekaan antimikroba terhadap obat-obatan secara in vitro bertujuan 

untuk mengetahui obat antimikroba yang masih dapat digunakan untuk mengatasi 

infeksi oleh suatu mikroba (Dzen dkk., 2003). Uji kepekaan terhadap antimikroba 
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dasarnya dapat dilakukan, melalui tiga cara yaitu: metode dilusi, metode difusi 

cakram, metode bioautografi (Soleha, 2015). Aktivitas antimikroba diukur in vitro 

untuk menentukan (Jawetz dkk., 2012) : 

1. Potensi agen antibakteri dalam larutan 

2. Konsentrasinya dalam cairan tubuh atau jaringan 

3. Ketentuan mikroorganisme tertentu terhadap obat dengan konsentrasi 

tertentu 

Pengujian aktivitas antimikroba secara in vitro dapat dilakukan dengan 

salah satu dari metode dibawah ini : 

2.7.1. 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 37
o
C selama 18-24 jam. Selanjutnya diamati 

adanya area (zona) jernih disekitar cakram kertas yang menunjukkan tidak adanya 

pertumbuhan mikroba (Dzen dkk., 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 dkk., 2012). 

2.7.2. Metode Dilusi 

Cara ini digunakan untuk menentukan KHM (Kadar Hambat Minimal) 

dan KBM (Kadar Bunuh Minimal) dari obat antimikroba. Prinsip 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 obatyang telah diencerkan secara serial. Selanjutnya seri tabung 

diinkubasikan pada suhu37
o
 C selama 18-24 jam dan diamati terjadinya 

kekeruhan pada tabung (Dzen dkk., 2003). 

Pada metode ini yang diamati adalah ada atau tidaknya pertumbuhan 

bakteri atau kuman atau jika mungkin,tingkat kesuburan dari pertumbuhan 
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kuman, dengan cara menghitung jumlah koloni, maka dapat ditentukan Kadar 

Hambat Minimum (KHM) dan Kadar Bunuh Minimum (KBM)(Jawetz dkk., 

2012). 

2.7.3. Metode Bioautografi 

Bioautografi adalah suatu metode  pendeteksian untuk mememukan suatu 

senyawa antimikroba yang belum teridentifikasi dengan cara melokalisir aktivitas 

antimikroba tersebut pada suatu kromatogram. Metode ini memanfaatkan 

pengerjaan Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Pada bioautogafi ini didasarkan atas 

efek biologi berupa antibakteri, antiprotozoa, antitumor dan lain-lain dari 

substansi yang diteliti. Ciri khas dari prosedur bioautografi adalah didasarkan atas 

teknik difusi agar, dimana senyawa antimikrobanya dipindahkan dari lapisan KLT 

ke medium agar yang telah diinokulasikan dengan merata bakteri uji yang peka. 

Dari hasil inkubasi pada suhu dan waktu tertentu akan terlihat zona hambatan di 

sekeliling spot dari KLT yang telah ditempelkan pada media agar. Zona hambatan 

ditampakkan oleh aktivitas senyawa aktif yang  terdapat di dalam bahan yang 

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

juga bisa digunakan sebagai pendeteksi antibiotik yang belum diketahui karena 

metode kimia atau fisikanya yang hanya terbatas untuk senyawa murni (Djide, 

2003). 

Bioautografi dapat dibagi menjadi tiga metode, yaitu : 

1. Bioautografi Kontak 

Bioautografi kontak, dimana senyawa antimikroba dipindahkan dari lempeng 

KLT ke medium agar yang telah diinokulasikan bakteri uji yang peka secara 

merata dan melakukan kontak langsung (Dewanjee dkk., 2014).  

Metode ini didasarkan atas difusi dari senyawa yang telah dipisahkan dengan 

Kromatogafi Lapis Tipis (KLT) atau kromatografi kertas. Lempeng kromatografi 

tersebut ditempatkan di atas permukaan Nutrien Agar yang telah di inokulasikan 

dengan mikroorganismeyang sensitif terhadap senyawa antimikroba yang 

dianalisis. Setelah 15-30 menit, lempeng kromatografi tersebut dipindahkan dari 

permukaan  medium. Senyawa antimikroba yang telah berdifusi dari lempeng 

kromatogram ke dalam media agar akan menghambat pertumbuhan bakteri 

setelah diinkubasi pada waktu dan suhu yang tepat sampai noda yang 
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menghambat pertumbuhan mikroorganisme uji tampak pada permukaan 

membentuk zona yang jernih.Untuk memperjelasdigunakan indikator aktivitas 

dehidrogenase (Dewanjee dkk., 2014). 

2. Bioautografi Langsung (Deteksi KLT) 

Bioautografi langsung, yaitu dimana mikroorganismenya tumbuh secara 

langsung di atas lempeng Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Prinsip kerja dari 

metode ini adalah suspensi mikroorganisme uji yang peka dalam medium cair 

disemprotkan pada permukaan  Kromatografi Lapis Tipis (KLT) yang telah 

dihilangkan sisa-sisa eluen yang menempel pada lempeng kromatogram. Setelah 

itu dilakukan inkubasi pada suhu dan waktu tertentu (Dewanjee dkk., 2014). 

Pengeringan Kromatogram dilakukan secarahati-hati dengan menggunakan 

hair dryer untuk menghiangkan sisa eluen. Senyawa dalam lempeng kromatogram 

dideteksi dengan menggunakan sinar UV pada panjang gelombang 254 nm dan 

365 nm. Setelah diketahui letak dan jumlah senyawa aktif yang terpisah atau 

terisolasi, dengan timbulnya noda (spot) pada lempeng KLT, selanjutnya 

disemprotkan suspense bakteri uji sebanyak 5-6 ml di atas permukaan lempeng 

KLT tadi secara merata. Besarnya lempeng KLT yang sering digunakan adalah 

20x20cm dan untuk meratakan suspensi bakteri yang telah  disemprotkan dapat 

menggunakan alat putar atau roller yang dilapisi dengan kertas kromatogram 

(Whatman, Clipton). Lempeng KLT diinkubasi semalam (1x24 jam) dalam box 

plastik dan dilapisi dengan kertas, kemudian disemprot dengan 5 ml larutan TTC 

(Triphenyl Tetrazolium Chloride) sejumlah 20 mg/ml serta MTT(2,5 mg/ml) dan 

selanjutnya  diinkubasi kembali selama 4 jam pada suhu 37
o
C (Dewanjee dkk., 

2014). 

3. Bioautografi Perendaman (Agar Overlay Bioautografi) 

Bioautografi perendaman, di mana medium agar telah  diinokulasikan dengan 

suspensi bakteri dituang di atas lempeng Kromatografi Lapis Tipis (KLT). Pada 

prakteknya metode ini dilakukan sebagai berikut yaitu  bahwa lempeng 

kromatografi yang telah dielusi diletakkan dalam cawan petri, sehingga 

permukaan tertutup oleh medium agar yang berfungsisebagai base layer. Setelah 

base layernya memadat, dituangkan medium yang telah disuspensikan mikroba uji 
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yang berfungsi sebagai seed layer. Kemudian diinkubasi pada suhu dan waktu 

yang sesuai (Dewanjee dkk., 2014). 

Salah satu keuntungan metode bioautografi dibandingkan dengan metode lain 

seperti difusi agar dan pengenceran adalah dapat digunakan untuk mengetahui 

aktivitas biologi secara langsung dari senyawa yang komplek, terutama yang 

terkait dengan kemampuan suatu senyawa untuk menghambat pertumbuhan 

mikroba, selain itu untuk pemisahan dan identifikasi. Kelebihan lainnya, metode 

bioautografi tersebut cepat, mudah dilakukan, hanya membutuhkan peralatan 

sederhana dan interpretasi hasilnya relatif mudah dan akurat tertentu 

(Kusumaningtyas dkk., 2008). 

2.8. Tinjauan Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan fisikokimia. Lapisan 

yang memisahkan, yang terdiri atas bahan berbutir-butir (fase diam), ditempatkan 

pada penyangga berupa pelat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Campuran 

yang akan dipisah, berupa larutan, ditotolkan berupa bercak atau pita (awal). 

Setelah pelat atau lapisan ditaruh di dalam bejana tertutup rapat yang berisi 

larutan pengembang yang cocok (fase gerak), pemisahan terjadi selama 

perambatan kapiler. Pada kromatografi lapis tipis dua dimensi, lempeng yang 

telah dieluasi diputar 90
o
 dan dieluasi lagi, umumnya menggunakan bejana lain 

yang berisi pelarut lain (Stahl, 1985).   

Fase diam merupakan lapisan penjerap yang khusus digunakan untuk 

KLT. Panjang lapisan tersebut 200 mm dengan lebar 200 mm atau 100 mm. 

Untuk analisis, tebalnya 0,1 – 0,3 mm, atau biasanya digunakan ukuran 0,2 mm. 

Sebelum digunakan, lapisan disimpan dalam lingkungan yang tidak lembab dan 

bebas dari uap laboratorium. Fase diam yang umum digunakan adalah silika gel, 

alumunium oksida, kieselgur, selulosa, dan turunannya, poliamida, dan lain-lain. 

Silika gel merupakan fase diam yang sering digunakan. Silika gel dapat 

menghasilkan perbedaan dalam efek pemisahan yang tergantung pada cara 

pembuatannya (Stahl, 1985).  

Fase gerak merupakan pelarut tunggal atau pelarut campuran yang 

bergerak melewati fase diam (menyerap ke dalam fase diam) sebagai hasil dari 

gaya kapiler. Fase  gerak  ini dikenal dengan istilah “eluen”.Kecocokan pelarut 
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untuk kromatografi diklasifikasikan berdasarkan kekuatan eluasi (kepolaran). 

Ukuran utama dari tingkat kepolaran dilihat dari konstanta dielektrik. 

Parameterlain seperti tegangan permukaan, viskositas, dan tekanan uap  juga 

digunakan sebagai karakteristik  pelarut.  Saat pelarut telah mencapai bagian atas 

plat maka plat diangkatdari chamber, dikeringkan,dan campurankomponen 

senyawa terpisah dapat divisualisasikan (Narwal, 2009). 

2.9. Tinjauan DMSO 

Dalam kasus produk alami, umumnya ekstraksi dilakukan dengan 

menggunakan pelarut dari berbagai polaritas, etanol dan metanol yang paling 

sering digunakan. Untuk mengukur aktivitas antimikroba, ekstrak harus 

dikeringkan. Seringkali sulit untuk melakukan resolubilisasi ekstrak bahkan pada 

pelarut yang semula digunakan. Dalam uji dilusi serial pelarut harus larut dengan 

air. Air sering tidak melarutkan komponen polaritas atau komponen non-polar 

dari ekstrak kering. Alternatifnya adalah dengan menggunakan pelarut seperti 

metanol, etanol atau DMSO. Pemilihan pelarut yang tepat merupakan salah satu 

faktor paling signifikan yang dapat mempengaruhi pengukuran MIC secara in 

vitro. Etanol dan DMSO lebih disukai karena mengandung air. DMSO adalah zat 

yang sangat polar dan stabil dengan sifat pelarut yang luar biasa. Namun, DMSO, 

etanol dan pelarut lainnya yang digunakan dalam berbagai bioassays telah 

dilaporkan untuk efek antimikroba.Dengan demikian, menjadi penting untuk 

memastikan bahwa konsentrasi akhir pelarut organik tidak akan mengganggu 

bioassay (penentuan MIC). Perlu dicatat juga bahwa setiap organisme dapat 

menggunakan berbagai kerentanan terhadap pelarut ini. 

Dimetil sulfoksida (DMSO) dan etanol sering digunakan sebagai pelarut 

untuk senyawa antibakteri alami maupun sintetis, untuk menentukan MIC 

(Minimum Inhibitory Concentration). Efek pelarut ini pada pertumbuhan bakteri 

merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan, sambil mempertimbangkan 

kemampuan reproduksi eksperimen untuk penentuan MIC (Minimum Inhibitory 

Concentration). DMSO dinilai lebih baik diikuti oleh metanol dan etanol, dalam 

hal kompatibilitasnya dengan determinasi MIC (Minimum Inhibitory 

Concentration). Menariknya DMSO kurang beracun pada 1-3% dibanding 

metanol, namun dengan cara lain pada kisaran konsentrasi 4-6%. Rata-rata, pada 
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tingkat 5%, DMSO dan etanol memberikan toksisitas hampir sama. Meskipun 

DMSO dan etanol umumnya dianggap aman di bawah 3% v / v3. Konsentrasi 

pelarut yang lebih rendah, yang ternyata tidak mempengaruhi pertumbuhan 

bakteri secara signifikan, masih dapat mempotensiasi efek senyawa antibakteri 

yang diuji (Wadhwani, 2009). 

Tabel 2. 9 Perbandingan pelarut dalam menghambat pertumbuhan bakteri 

(Wadhwani, 2009). 

Pelarut Rata- rata % pertumbuhan untuk semua organisme 

1% 2% 3% 4% 5% 6% 

DMSO 97,6 97 93,2 52,2 41,6 33,2 

Methanol 95,6 93,8 89 57,8 51,4 37,2 

Ethanol 81 74,2 68,2 54,8 41,2 30,6 

 

2.10 Standar Mc Farland 

Standar McFarland digunakan untuk membakukan perkiraan jumlah 

bakteri dalam suspensi cair dengan membandingkan kekeruhan uji suspensi 

dengan Standar McFarland (Dalynn Biological, 2014). 

Standar McFarland adalah larutan kimia dari barium klorida dan asam 

sulfat; reaksi antara dua bahan kimia ini menghasilkan endapan halus, barium 

sulfat. Ketika dikocok dengan baik, kekeruhan Standar McFarland secara visual 

sebanding dengan suspensi bakteri konsentrasi diketahui seperti yang ditunjukkan 

tabel 2.10 : 
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Tabel 2. 10 Tabel Standar kekeruhan Mc Farland 

(Dalynn Biological, 2014). 

Cat 

No. 

Standar 

McFarland 

1% BaCl2 

(mL) 

1% H2SO4 

(mL) 

Perkiraan suspensi 

bakteri /mL 

TM50 0.5 0.05 9.95 1.5 x 10
8
 

TM51 1.0 0.10 9.90 3.0 x 10
8
 

TM52 2.0 0.20 9.80 6.0 x 10
8
 

TM53 3.0 0.3 9.7 9.0 x 10
8
 

TM54 4.0 0.4 9.6 1.2 x 10
8
 

TM55 5.0 0.5 9.5 1.5 x 10
9
 

TM56 6.0 0.6 9.4 1.8 x 10
9
 

TM57 7.0 0.7 9.3 2.1 x 10
9
 

TM58 8.0 0.8 9.2 2.4 x 10
9
 

TM59 9.0 0.9 9.1 2.7 x 10
9
 

TM60 10.0 1.0 9.0 3.0 x 10
9
 

 


