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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tanaman Daun Sirih Hijau (Piper betle L.) 

2.1.1 Klasifikasi Tanaman  

 Menurut Inayatullah (2012) kedudukan taksonomi tumbuhan Piper betle L. 

diklasifikasikan sebagai berikut :  

Kingdom  : Plantae  

Division  : Magnoliophyta  

Class  : Magnoliopsida  

Ordo  : Piperales  

Family  : Piperaceae  

Genus  : Piper  

Species  : Piper betle L.  

      

 

 

 

 

   A         B    C 

Gambar 2.1 Bagian Tanaman Piper betle L. A) Daun sirih; B) Batang sirih;  

    C) Bunga dan Buah sirih (Kemenkes RI, 2017) 

2.1.2 Nama Daerah 

 Daun sirih mempunyai berbagai nama yang berbeda dalam setiap daerah 

misal, belo (Batak Karo), furu kuwe (Sumatra), cabai (Mentawai), demban (Batak 

Toba), blo (Alas), ibun, serasa, seweh (Lubu), blo; sereh (Gayo), ranub (Aceh), 

purokuwo (Enggano), sireh, sirieh, sirih, suruh (Palembang, Minangkabau), afo, 

lahina, tawuo (Nias), burangir, angkola (Mandailing), canbai (Lampung) dan ifan, 

tafuo (Simalur). Sedangkan nama lain sirih pada daerah Jawa  yaitu sere 

(Madura), sedah, suruh (Jawa), Seureuh (Sunda) (Wijayakusuma et al., 1992).  
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2.1.3 Penyebaran 

Tanaman sirih berasal dari negara timur dan tengah Malaysia yang 

dibudidayakan kembali sejak 2500 tahun yang lalu diseluruh wilayah Malaysia 

dan Asia Tropis. Selanjutnya tersebar ke negara Madagaskar dan Timur Afrika 

kemudian diperkenalkan ke wilayah Hindia Barat. Menurut sumber tertulis dari 

Cina periode dinasti Tang  (A.D. 618-907) menyatakan bahwa Asia Tenggara 

merupakan pengguna sirih terbesar. Penggunaan sirih kemudian tersebar luas di 

Selatan India dan Cina Selatan yang diperkenalkan oleh orang Eropa pada abad 

ke-15. Tanaman yang sudah dikenal sebagai obat ini selanjutnya banyak 

digunakan di India, Indonesia dan negara-negara lain seperti Vietnam, Laos, 

Kampuchea, Thailand, Myanmar, Singapura (Pradhan et al, 2013). Sedangkan di 

Indonesia sendiri tanaman sirih telah tersebar luas yang seringkali ditemukan di 

pekarangan rumah. Di wilayah Indonesia sirih tumbuh pada ketinggian 200-1000 

mdpl yang memiliki curah hujan sekitar 2250-4750 mm/tahun. Tanaman ini akan 

tumbuh di daerah yang mempunyai tanah yang cukup lembab, daerah yang sejuk 

serta terlindung dari paparan angin secara langsung (Dalimartha, 2006). 

2.1.4 Morfologi Tanaman  

Sirih merupakan tanaman dengan keluarga piperaceae, tumbuhan yang 

hidup merambat pada pohon lain dengan ketinggian mencapai 5-15 meter. 

Tanaman sirih adalah tanaman perdu dengan batang berkayu, berbuku buku serta 

bersalur (Kharisma et al., 2010).  

a. Daun  

Daun sirih mempunyai warna hijau kekuningan sampai hijau tua dengan 

permukaan atas daun mengkilap, sedangkan permukaan bawah daun kusam, agak 

kasar dan mempunyai tulang yang menonjol. Tanaman sirih mempunyai bau yang 

aromatik khas dengan rasa yang bervariasi mulai dari manis hingga rasa yang 

agak pedas karena adanya minyak atsiri. Bentuk daun sirih menyerupai hati dan 

ukuran bervariasi dengan panjang sekitar 7-15 cm dan lebar 5-14 cm (Vasuki et 

al., 2011).  
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Gambar 2.2 Daun Sirih Hijau (Kemenkes RI, 2017) 

b. Batang 

Batang sirih memiliki warna hijau kecoklatan, bentuk bulat, berkerut, dan 

memiliki ruas yang berfungsi sebagai tempat keluarnya akar (Koensoemardiyah, 

2010). Batang dengan bentuk bulat, lunak dengan warna coklat agak kehijauan 

mempunyai permukaan yang kasar dan berkerut (Inayatullah, 2012).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Batang Sirih Hijau (Kemenkes RI, 2017) 

c. Bunga dan Buah 

Sirih mempunyai bunga majemuk dengan bentuk bulir serta merunduk. 

Bunga sirih mempunyai daun pelindung berbentuk bulat panjang dengan diameter 

kurang lebih 1 mm. Buah merupakan golongan buah buni, bentuk bulat, berdaging 

dengan warna kuning kehijauan sampai hijau keabuan (Koensoemardiyah, 2010).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Bunga dan Buah Sirih Hijau (Kemenkes RI, 2017) 
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2.1.5 Kandungan Kimia Tanaman 

Daun sirih hijau (Piper betle L.) mempunyai kandungan senyawa kimia 

diantaranya yaitu minyak atsirih, saponin, polifenol, alkaloid dan flavonoid yang 

dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri (Fuadi S, 2014). Komponen utama daun 

sirih adalah minyak atsiri, yang berisi fenol dan turunannya seperti betelfenol 

(kavibetol) dan kavikol. Daun diketahui menghasilkan alkaloid yang mempunyai 

sifat yang sama dengan kokain. Minyak atsiri sekitar 0,8 - 1,8% terdiri dari 

kavikol, betelfenol, eugenol, alil pirokatekin, terpen, sineol, kariyofilen, kadinen 

dan mentone. Minyak atsiri dapat diperoleh lebih banyak pada daun yang lebih 

muda (Deshpande, 2013). Pada daun sirih hijau terkandung senyawa seperti, 

hidroksikavikol, hidroksikavikol asetat, alipirokatekol, kavibetol, piperbetol, metil 

piperbetol, piperol A dan piperol B. Data penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

beberapa komponen minyak atsiri yang terkandung dalam fraksi eter daun sirih 

seperti kavibetol (53,1%) dan kavibetol asetat (15,5%), serta komponen lainnya 

seperti allipirokatekol diasetate (0,71%), kamfena (0,48%), eugenol (0,32%),  

metil ester kavibetol (metil eugenol 0,48%), α-pinen (0,21%), ß-pinen (0,24%), α-

limonen (0,14%), safrole (0,11%), 1,8-cineole (0,04%) dan allipirokatekol 

monoasetate (Verma S, 2010). Fraksi heksana dari tangkai daun dapat 

menghasilkan beberapa senyawa alifatik murni diantaranya yaitu, metil hexakos-

7-enoate, pentadesil 6-hidroksitridekanoat, pentatriakontanol, dan 6,9-heptakosa 

diene. Penelitian dari Sri Lanka menunjukkan bahwa terdapat minyak atsiri safrol  

sebagai komponen utama dari daun, batang, tangkai, dan akar dan ß-felandren 

pada buah (Chauhan, 2016). Fenol dengan konsentrasi sekitar 0,1-1% dapat 

mencegah pertumbuhan bakteri (bakteriostatik), sedangkan fenol dengan 

konsentrasi 1-2% dapat membunuh bakteri dengan jumlah tertentu (bakteriosida) 

(Aiello,2012). Fenol dan turunannya dapat menyebabkan denaturasi protein pada 

sel bakteri. Sedangkan euganol mencegah pertumbuhan bakteri dengan cara 

meningkatkan permeabilitas membran pada bakteri (Devi, 2010). Senyawa 

kavikol selain mempunyai bau yang spesifik juga memiliki daya bakteriosida lima 

kali lipat dari senyawa fenol (Inayatullah, 2012).  
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Tabel II. 1 Komponen minyak atsiri daun sirih Hijau 

Komponen minyak atsiri daun sirih Hijau  (Prabodh S, 2011) 

Profil Kimia Minyak atsiri daun Sirih 

Golongan Kimia Komponen 

Monoterepen trans-sabinene hydrate (tr) 

Sesquiterpen (E)-caryophyllene (0.4%), δ-cadinene (tr), 

α -humulene (tr), γ-muurolene (tr) 

Alkohol  α -cadinol (tr), τ -muurolol (tr) 

Ester chavibetol acetate (11.7%), methyl salicylate 

(tr), allylpyrocatechol diacetate (6.2%) 

Aldehid n-dekanal (tr) 

Fenol chavicol (0.4%), eugenol (0.4%), chavibetol 

(80.5%), methyl eugenol (0.4%) 

Daun sirih mempunyai kandungan mineral (2,3-3,3%), air (85-90%), 

lemak (0,4-1%), karbohidrat (0,5-6,1%), serat (2,3%), protein (3-3,5%), minyak 

atsiri (0,08-0,2%), tanin (0,1-1,3%) dan alkaloid. Sirih hijau juga mengandung 

berbagai macam vitamin seperti asam nikotinat (0,63 -0,89 mg / 100 gms),  

vitamin C (0,005-0,01%), vitamin A (1,9-2.9 mg / 100 gms), Riboflavin (1,9-30 

μg / 100 gms), Tiamin (10-70 μg / 100 gms), selain itu juga mengandung mineral 

mineral seperti Kalsium (0,2-0,5%), Yodium (3,4 μg / 100 gms), Fosfor (0,05-

0,6%), Kalium (1,1-4,6 %) (Guha P,2006). Skrining fitokimia pada daun 

menunjukkan adanya kandungan alkaloid, karbohidrat, asam amino, tanin dan 

komponen Steroid (Sugumaran M, 2011).  

Hasil skrining fitokimia dan KLT pada penelitian yang dilakukan oleh 

Julia R (2011) terkait daya antibakteri pada fraksi etil asetat daun sirih 

menununjukkan bahwa pada tanaman tersebut terdapat senyawa flavonoid dan 

tanin. Kemudian hasil skrining fitokimia yang dilakukan oleh Sukriani (2016) 

menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat daun sirih hijau mengandung senyawa 

mengandung tanin dan fenolik. Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh 

Elly W et al., (2017) terkait uji aktivitas pada ekstrak etil asetat daun sirih hijau 

menunjukkan hasil bahwa pada ekstrak etil asetat daun sirih menunjukkan adanya 

kandungan senyawa steroid, saponin, dan alkaloid. Hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Iis S (2011) terhadap ekstrak daun sirih menunjukkan bahwa 

dalam tanaman tersebut positif terdapat senyawa flavonoid dan alkaloid. 

2.16 Khasiat Tanaman 

 Daun Sirih telah digunakan sejak dulu sebagai karminatif, astringen, 

aprodisiaka, penyembuhan luka (Pradhan, 2013). Ada pengobatan tradisional di 

India, daun sirih digunakan stimulan lipase pada pankreas (Prabhu, 1995). Secara 

tradisional daun sirih dikenal bermanfaat sebagai pengobatan berbagai penyakit 

seperti keputihan, gatal, pembengkakan gusi,  bau mulut, bisul, abses, sembelit,  

rematik, konjungtivitis, otore, luka dan cedera (Agarwal, 2012). Selain itu juga 

dapat digunakan untuk mengobati bronkitis dan dyspnea (Mula S, 2008). Daun 

sirih segar bermanfaat sebagai antimikroba, kurap, antijamur, antiseptik dan 

antelmintikum. Daun juga digunakan sebagai bahan untuk lotion pada bayi yang 

baru lahir, untuk batuk, asma, sembelit dan untuk menahan sekresi susu (Vossen, 

2000). Minyak atsiri pada daun digunakan untuk pengobatan radang selaput lendir 

hidung dan antiseptik (Amalia H, 2008).  

Pengobatan tradisonal di India, sirih hijau dimanfaatkan untuk antiseptik, zat 

aromatik yang dapat menghangatkan badan serta aprodisiaka. Komponen seperti 

tanin dikenal bisa mengurangi pengeluaran sekret vagina, menjaga fungsi hati, 

serta untuk menghentikan diare. Pada sirih hijau juga terdapat senyawa yang 

disebut arecolin yang terdapat pada seluruh bagian sirih yang dapat dimanfaatkan 

untuk merangsang sistem saraf pusat dan meningkatkan daya pikir, serta 

memperbaiki peristaltik usus. Senyawa euganol pada daun sirih bisa digunakan 

untuk meredakan rasa nyeri, membunuh jamur (Candida albicans), dan mencegah 

ejakulasi dini. Sirih juga banyak dimanfaatkan masyarakat untuk mengobati gusi 

berdarah, sariawan, mengobati luka, mencegah bau mulut dan menghilangkan bau 

badan (Hariana et al.,, 2007). 

 Daun sirih juga diketahui mempunyai aktivitas  antibakteri pada berbagai 

macam bakteri dengan spektrum luas diantaranya yaitu  yaitu  E.coli, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Proteus vulgaris, 

Streptococcus pyrogen, dan bakteri yang hidup pada saluran kencing seperti  

Klebsiella pnemoniae, C.koseri, Enterocococcus faecalis, C.fruendi (Agarwal, 

2012). Molekul bioaktif yang bertanggung jawab untuk aktivitas anti-bakteri 
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adalah sterol, yang dapat diperoleh dalam jumlah besar dari ekstrak daun sirih. 

Mekanisme kerja sterol dalam melawan bakteri yaitu dengan adanya interaksi 

sterol dengan membran sel bakteri dan dinding sel sehingga menyebabkan 

perubahan pada struktur utama dinding sel dan akhirnya terjadi degradasi pada 

komponen bakteri. Selain itu sterol juga dapat mengganggu permeabilitas dari 

membran sel dari bakteri (Chakraborty, 2011). Ekstrak daun sirih lebih efektif 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif karena dinding sel bakteri 

hanya tersusun atas lapisan tunggal, sedangkan pada bakteri Gram negatif dinding 

sel mempunyai lebih dari satu lapisan dan strukturnya lebih komplek (Agarwal, 

2012). Daun sirih juga mempunyai aktifitas antijamur. Salah satunya adalah 

dermatofitosis. Dermatofitosis merupakan penyakit yang biasanya menyerang 

kuku, kulit dan rambut yang disebabkan oleh microsporum, epidermophyton dan 

trichophyto, namun  lebih banyak disebabkan karena jamur dermatophytes 

(Trakranrungsie N, 2006). Fraksi kloroform daun sirih menunjukkan lebih efisien 

dari fraksi metanol sebagai antijamur pada dermatofit karena adanya senyawa 

non-polar dalam fraksi (Sharma K, 2011). Pada penelitian yang dilakukan Sunil 

(2016) dihasilkan bahwa ekstrak etanol daun sirih hijau mempunyai aktivitas 

penghambatan terhadap bakteri dengan Gram positif maupun Gram negatif seperti 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. 

 Penggunaan daun sirih hijau (Piper betle L.) sebagai antibakteri 

disebabkan karena terdapat minyak atsiri diantaranya adalah fenol dan kavikol 

(jumlah lebih besar). Kavikol merupakan derivat dari fenol yang akan memberikan 

bau yang khas pada Piper betle L. serta mempunyai daya bakterisida yang lebih 

kuat daripada turunan fenol yang lain (Alfares, 2013). Selain itu ekstrak daun sirih 

juga dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan radang gusi dan tenggorokan 

(Damayanti R, 2003). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Marline 

& Erly (2000) menyatakan bahwa senyawa flavonoid dan tanin pada fraksi etil 

asetat Piper betle L. dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dan              

S. aureus. 
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2.2 Tinjauan Staphylococcus aureus 

2.2.1 Klasifikasi 

Adapun klasifikasi dari bakteri Staphylococcus aureus menurut Chambers 

(2001) adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Monera  

Divisio  : Firmicutes  

Classis  : Bacilli  

Ordo  : Bacillales  

Familia : Staphylococcaceae  

Genus  : Staphylococcus  

Species : Staphylococcus aureus  

2.2.2 Morfologi dan Sifat 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif, yang memiliki 

diameter sekitar 0,5 - 1,5 μm dan berbentuk kokus yang berkembang biak dengan 

cara membelah diri lebih dari satu dan akan membentuk bulatan yang kecil 

menggerombol seperti anggur. Hingga saat ini, terdapat 32 species dan 8 sub-

species yang termasuk genus Staphylococcus, banyak di antaranya yang dapat 

menginfeksi manusia (Kloos dan Bannerman,1994). Staphylococcus aureus 

berbentuk kapsul berwarna kuning emas, hemolisis pada media blood agar, serta 

dapat berkembang pada media yang mempunyai konsentrasi NaCl sampai 15% 

(pada media berwarna kuning) (Tyasningsih et al., 2010). Staphylococcus aureus 

dapat berkembang pada suhu 6,5- 46
0 

C dengan  pH 4,2-9,3 (Paryati, 2002).  

 Strain bakteri dapat berkembang dalam kurun waktu 24 jam hingga 

diameter bakteri mencapai 4 mm. Staphylococcus aureus dalam perbenihan padat 

akan berbentuk berkilau, bundar, menonjol dan halus, memiliki warna abu-abu 

hingga kuning keemasan. Staphylococcus aureus dapat mengahasilkan pigmen 

lipochrom sehingga koloni membentuk warna kuning keemasan serta kuning 

jeruk. Hal tersebut yang membedakan dengan koloni pada Staphylococcus 

epdermidis yang dapat memebntuk pigmen berwarna putih (Todar, 2002). Pigmen 

dengan warna kuning keemasan akan dihasilkan pada bakteri yang ditumbuhkan  

dengan suhu 37º C dalam waktu 18-24 jam, tetapi pigmen terbaik akan dihasilkan 
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pada suhu 20-25º C (suhu kamar). Staphylococcus aureus akan tumbuh pada 

banyak perbenihan bakteri (Jawetz et al., 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Pewarnaan Gram terahadap Staphylococcus aureus 

   (Yuwono, 2009)  

Pada media MSA (Mannitol Salt Agar), Staphylococcus aureus akan 

membentuk koloni berwarna kuning dengan tepi keemasan hasil dari fermentasi 

manitol oleh Staphylococcus aureus (Dewi, 2013). Dinding sel tersusun atas 

polisakarida dan protein yang bersifat antigenik, selain itu juga terdapat 

peptidoglikan yang merupakan derivat dari polisakarida yang terdiri dari 

gabungan beberapa subunit dan merupakan eksoskeleton yang kaku pada dinding 

sel bakteri. Asam kuat atau lisozim dapat merusak peptidoglikan. Proses tersebut 

dapat merangsang terbentuknya pirogen endogen (Interleukin-1) serta antibodi 

opsonin, serta dapat menjadi kemotraktan (penarik kimia) leukosit 

polimorfonuklear, memiliki aktivitas yang sama dengan endotoksin serta 

mengaktifkan komplemen (Jawetz et al., 2005).  

Menurut Carter and Wise (2004) peptidoglikan yang bergabung dengan 

asam teikoat akan menghasilkan dinding sel yang rigid, sehingga menyebabkan 

asam teikoat menjadi pengubung peptidoglikan dan antigen. Pada koloni terdapat 

protein A yang merupakan komponen yang dapat menyebabkan infeksi. 

Mikrokapsul polisakarida berfungsi untuk antifagositosis yang dapat mencegah 

bakteri pada respon adanya peradangan. Bakteri juga menghasilkan pigmen 

karoten yang menghasilkan warna orange pada permukaan sel bakteri. 

Staphylococcus aureus adalah bakteri patogen yang menyerang manusia 

sehingga menyebabkan beberapa penyakit seperti infeksi pada kulit serta jaringan 

lunak sampai yang berbahaya yaitu dapat mengancam nyawa seperti penyakit 
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endokarditis, bakterimia dan pneumonia nekrosis (Gordon dan Lowy, 2008). 

Stafilokokus mudah menyebar di antara hewan dan dalam kondisi tertentu dapat 

ditularkan pada manusia melalui air liur atau udara yang mengandung bakteri 

staphylococcus yang berasal dari bersin dan batuk. Selain itu, Staphylococci 

disebarkan oleh produk hewani seperti susu yang tidak dipasteurisasi 

(Werckenthin et al., 2001).  

2.2.3 Patogenesis 

 Patogenesis dari S. aureus berasal dari beberapa protein yang bergabung 

dengan berbagai reseptor yang terdapat pada permukaan sel. Faktor virulen sulit 

ditentukan karena banyaknya virulen yang dimiliki oleh S. aureus (DeLeo FR, 

2009). Terdapat dua macam faktor virulensi pada S.aureus yaitu surface 

associated factor untuk pengenalan reseptor, mendekatkan dan menghindari 

sistem imunitas. Faktor selanjutnya yaitu faktor yang dapat berinteraksi dengan 

sel inang dan mengakibatkan kerusakan pada jaringan, faktor tersebut adalah 

secreted factor (Novick RP, 2003). S.aureus dapat menimbulkan infeksi 

tergantung pada kemampuan dari bakteri tersebut dalam menghindar dari sistem 

imun dan dipengaruhi oleh ketiga faktor yaitu surface associated factor, 

extracellular enzyme dan toksin (Novick RP, 2003). 

 Pada S.aureus terdapat protein A yang ada dipermukaan bakteri dan dapat 

berikatan dengan imunoglobulin G (IGg) sehingga menyebabkan hambatan 

fagositosis serta terjadi opsoniasi complement cascade. Selain itu protein A juga 

berfungsi untuk mematikan antibodi sehingga pada awal infeksi dapat 

membahayakan bakteri. S.aureus menghasilkan dua macam binding protein A dan 

B yang berikatan dengan fibrinoktin dan fibrinogen yang terdapat di permukaan 

sel inang digunakan sebagai penyembuhan luka dan mengangkat zat asing pada 

perlatan medis. Binding protein pada S.aureus berfungsi untuk pelekatan ada 

jaringan dan alat medis seperti kateter pada intravena (O'Neill E, 2009)  S.aureus 

dapat menhasilkan berbagai racun yang disebut SAg (superantigen) yang dapat 

mengakibatkan TSS ( Toxic Shock Syndrome), staphylococcal scarlet fever yang 

menyebabkan demam, exfoliative dermatitis  yang menyebabkan sindrom kulit 

terbakar serta kulit kemerahan dan food poisoning yang merupakan zat toksik 

penyebab keracunan pada makanan (Winn Washington, 2006). Bakteri ini juga 
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dapat menginfeksi luka akibat operasi dan sumber infeksi berasal dari penderita 

carrier seperti dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya yang masuk dalam 

pembedahan dan perawatan pasien serta alat-alat medis yang tercemar oleh 

bakteri (Frank U, 2003).  

 S.aureus dapat menetap di sel inang dengan menghindari fagosom dan 

menginduksi apoptosis karena produksi suatu enzim yaitu protease. Hal ini terjadi 

karena terdapat peningkatan protein di permukaan sel bakteri sehingga S.aureus 

semakin banyak yang masuk dalam sel inang. Untuk menghindar dari fagositosis 

S. aureus memproduksi protease, protein A, serta kapsul. Adanya S. aureus diluar 

sel disebabkan karena kemampuan bakteri untuk menghindar dari imunitas pada 

inang atau karena faktor invasi (Karauzum H, 2008). 

2.3 Tinjauan Antibakteri 

2.3.1 Definisi Bakteri 

 Bakteri merupakan organisme yang tidak memiliki selubung inti 

(prokariotik). Bakteri memiliki informasi genetik yang disebut DNA tapi tidak 

memiliki inti sel dan tidak mempunyai membran inti. DNA bakteri berbentuk 

sirkuler dan panjang yang disebut nukloi yang tersusun atas akson saja. Bakteri 

tersusun atas DNA ekstrakromosomal dan bergabung membentuk plasmid kecil 

serta berbentuk sirkuler (Jawetz, 2004). Pertumbuhan bakteri tergantung pada  

sumber energi yang dimanfaatkan untuk reaksi sintesis dalam memelihara 

keseimbanagn cairan dan gerak bakteri; Sumber karbon; Sumber nitrogen untuk 

menghasilkan asam nukleat dan protein; garam anorganik untuk membentuk folat 

sebagai anion serta besi, kalsium, sodium magnesium, mangan, potasium sebagai 

kation (Koes Irianto, 2006).  Klasifikasi bakteri dapat dilakukan dengan uji 

biokimia dan pewarnaan Gram pada bakteri. Perbedaan hasil dari pewarnaan 

Gram menunjukkan dasar dan kompleksitas dari struktur dari sel bakteri. Pada 

hasil pewarnaan Gram bakteri dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu 

bakteri Gram-positif dan bakteri Gram-negatif (Koes Irianto, 2006).  
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2.3.2 Definisi Antibakteri 

Antibiotik berasal dari kata "antibiosis" yang artinya adalah "melawan 

kehidupan". Di masa lalu, antibiotik dianggap sebagai senyawa organik bersal dari 

mikroorganisme yang dapat mengeluarkan zat beracun dan membahayakan 

mikroorganisme lain (Russell, 2004). Antibiotik awalnya, didefinisikan sebagai 

suatu zat, yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme (Denyer et al., 2004), atau 

zat biologis (Schlegel, 2003) ,dalam jumlah tertentu dapat membunuh 

mikroorganisme lain (Russell, 2004). Beberapa antibiotik mempunyai daya 

membunuh bakteri atau yang bisa dikenal dengan bakterisida dan sebagian 

antibiotik hanya dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan biasa disebut 

dengan bakteriostatik (Walsh, 2003).  

Antibiotik biasa dimanfaatkan untuk menghambat sekaligus membunuh 

pertumbuhan bakteri patogen terutama pada manusia. Antibiotik berdasarkan 

aktivitasnya dikelompokkan menjadi dua golongan besar yaitu bakteriostatik yang 

dapat menghambat replikasi mikroba sehingga pertumbuhan bakteri menjadi 

terhambat dan golongan bakterisidal yang dapat membunuh bakteri (Syarif et al., 

2012). Sedangkan berdasarkan cara kerjanya antibiotik dikelompokkan menjadi 5 

golongan, yaitu : 

a. Menghambat Sintesis atau merusak Dinding Sel 

 Penghambatan sintesis dinding sel menyebabkan hilangnya tekanan 

osmotik dan akhirnya menyebabkan sel menjadi lisis. Proses terakhir dari sintesis 

dinding sel adalah menghubungkan peptidoglikan antara karboksil dari D-alanin 

dalam satu rantai peptidoglikan dan gugus amino dalam rantai berikutnya, reaksi 

ini dikatalisis oleh transpeptidase. Menghubungkan lintas dari rantai glycan yang 

berdekatan menyebabkan kekakuan dinding sel. Contoh antibiotik yang termasuk 

golongan ini yaitu penisilin yang bekerja melalui pengikatan enzim transpeptidase 

oleh penisilin untuk membentuk kompleks enzim asil melalui pemutusan cincin 

penisilin β-laktam, yang mengarah ke inaktivasi enzim transpeptidase dan 

akhirnya sel menjadi lisis (Blumberg, P. M, 1974). Antibiotik yang termasuk 

golongan ini yaitu seperti beta-laktam (penisilin, sefalosporin, monobaktam , 

karbapenem, inhibitorbeta-laktamase), basitrasin, dan vankomisin (FKUI, 2007). 
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b. Merusak Membran Sel 

Membran sitoplasma berperan untuk perpindahan zat aktif dan juga menjaga 

atas keseimbangan senyawa yang terdapat dalam sel. Adanya membran 

sitoplasma yang akan dirusak oleh antibiotik dapat mengakibatkan keluarnya 

beberapa makromolekul seperti asam nukleat, ion penting dan protein 

menyebabkan sel akan rusak. Contoh antibiotik pada golongan ini yaitu 

polimiksin-B dan golongan azol seperti ketokonazol, fluconazol dan mikonazol 

(FKUI, 2007) 

c. Menghambat Sintesis Protein 

Protein merupakan komponen yang penting dalam kehidupan bakteri. 

Pembentukan proten terjadi pada ribosom melalui mRNA dan tRNA. Ribosom 

memiliki dua ribosom 30S dan ribosom 50S yang kemudian akan beikatan pada 

mRNA menjadi ribosom 70S sebagai komponen untuk mensintesis protein. 

Sehingga untuk mencegah terbentuknya protein maka ribosom-ribosom tersebut 

yang akan dihambat oleh antibiotik golongan ini. Antibiotik yang termasuk 

golongan ini antara lain linkomisin, kloramfenikol, makrolid, golongan 

aminoglikosida, tetrasiklin (FKUI, 2007). 

d. Menghambat Sintesis Asam Nukleat 

Antibiotik yang masuk dalam golongan ini adalah  trimetropin, rifampisin, 

kuinolon, sulfonamide. Mekanisme kerja dari rifampicin yaitu dengan 

menghambat terjadinya replikasi pada DNA pada proses pembelahan sel. 

Rifampicin dapat mengikat DNA-dependent RNA polymerase menyebabkan 

terbentuknya Ribosa Nukleotida Acid (RNA) bakteri menjadi terhambat (FKUI, 

2007). 

e. Menghambat enzim-enzim Esensial dalam Metabolisme Folat  

Bakteri dapat mensintesis sendiri asam folat yang berasal dari para 

aminobenzoat (PABA). Antibiotik seperti asam p-aminosalisilat (PAS), 

trimetoprim, sulfon dan sulfonamid dapat menghambat proses pembentukan dari 

asam folat tersebut (FKUI, 2007) 
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2.3.3 Tinjauan Antibiotik Amoksisilin 

Amoksisilin merupakan antibiotik turunan penisilin yang mempunyai 

cincin β-laktam dan digunakan sebagai antibakteri (Cindy et al., 2018). 

Amoksisilin termasuk golongan antibiotik yang berspektrum luas dan banyak 

digunakan untuk mengatasi berbagai infeksi diantaranya yaitu gonorhe, 

meningitis,  saluran seni, saluran napas, saluran empedu, dan infeksi karena 

salmonella thypi yang dapat menyebabkan deman tifoid (Siswandono, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Struktur Kimia Amoksisilin (Depkes RI, 1995) 

 Amoksisilin banyak dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai penyakit 

infeksi yang ditimbulkan karena beberapa bakteri gram negatif antara lain E. coli, 

Salmonella, Haemophilus Influenza, Proteus Mirabilis. Selain itu dapat juga 

digunakan untuk mengatasi beberapa infeksi yang disebabkan karena gram positif 

seperti enterococci, Staphylococcus, Streptococcus pneumoniae,litseria 

(Siswandono, 2000). 

 Mekanisme kerja dari amoksisilin sendiri yaitu dengan cara mencegah 

terjadinya ikatan dari peptidoglikan ditahap terakhir pada pembentukan dinding 

sel, yakni dengan melakukan penghambatan terhadap protein yang mengikat 

penisilin. Protein tersebut adalah enzim yang berada dalam membran plasma pada 

bakteri yang pada normalnya akan terlibat dalam penambahan terhadap asam 

amino yang saling terikat dengan peptidoglikan pada dinding sel bakteri, dan 

menghambat adanya aktivitas dari enzim transpeptidase yang mengakibatkan sel 

bakteri rusak dan mengalami lisis bakteri (Pratiwi, 2008).  
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2.3.4 Golongan Senyawa yang Mempunyai Aktivitas Antibakteri 

Metabolit sekunder merupakan senyawa yang memiliki kemampuan 

bioaktif yang dapat digunakan untuk melindungi tanaman dari ancaman 

berbahaya atau gangguan dari hama (Lenny, 2006). Beberapa macam senyawa 

metabolit sekunder yang terkandung dalam suatu tanaman mempunyai aktivitas 

antibakteri dengan mekanisme aksi yang berbeda dan bekerja secara sinergis. 

Dengan adanya sinergitas tersebut maka resistensi dari suatu obat dapat teratasi 

(Hernani, 2011). 

 Hasil skrining fitokimia dan KLT pada penelitian yang dilakukan oleh 

Julia R (2011) terkait daya antibakteri pada fraksi etil asetat daun sirih 

menununjukkan bahwa pada tanaman tersebut terdapat senyawa flavonoid dan 

tanin. Kemudian hasil skrining fitokimia yang dilakukan oleh Sukriani (2016) 

menunjukkan bahwa ekstrak etil asetat daun sirih Hijau mengandung senyawa 

mengandung tanin dan fenolik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iis S (2011) 

terhadap ekstrak daun sirih menunjukkan bahwa dalam tanaman tersebut positif 

terdapat senyawa flavonoid dan alkaloid. 

a. Flavonoid  

Flavonoid merupakan senyawa yang memiliki sifat reduksi yang baik serta 

dapat menghambat terjadinya reaksi oksidasi baik yang memerlukan enzim 

maupun nonenzim (Sjahid, 2008). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Struktur Flavonoid(Markham, 1988) 

Mekanisme kerja flavonoid dalam membunuh bakteri dikategorikan kedalam 3 

mekanisme utama yaitu menghambat asam nukleat, menghambat metabolisme 

energi, dan menghambat fungsi membran sel (Hendra R, 2011). Mekanisme kerja 

flavonoid sebagai antibakteri dengan cara menghambat aktivitas terbentuknya 

asam nukleat yaitu dengan adanya cincin A dan B yang merupakan struktur yang 

dibutuhkan  untuk perlekatan hidrogen yang terakumulasi basa asam nukleat yang 
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dapat menghambat sintesis DNA serta RNA. Posisi gugus hidroksil pada 5,7 

dihidroksilasi pada cincin A  atau 2’,4’ atau 2’,6’ dihidroksilasi pada cincin B 

sangat penting untuk aktiitas antibakteri pada senyawa flavonoid. Flavonoid dapat 

menyebabkan rusaknya permebilitas dinding sel, lisosom, maupun mikrosom 

yang berasal dari hasil perlekatan antara DNA bakteri dengan flavonoid  

(Cushnie, 2005).  

 Mekanisme kedua yaitu dengan menghambat fungsi dari membran sel 

yakni dengan cara membentuk senyawa komplek dengan protein ekstrasel yang 

terlarut dan menyebabkan rusaknya membran sel bakteri dan selanjutnya senyawa 

intrasel akan keluar dari sel (Nuria, 2009). Pada suatu penelitian menunjukkan 

bahwa flavonoid dapat mengurangi fungsi dari memban sel bakteri dengan cara 

merusak permebealitas dari membran sel dan menghambat adanya ikatan antar 

enzim yaitu ATP ase dengan phospho lipase (Wang, 2003).  

 Mekanisme yang ketiga yaitu dengan cara menghambat adanya 

metabolisme energi dengan mengurangi kebutuhan penggunaan oksigen pada 

bakteri. Flavonoid akan mengganggu sitokrom C reduktase yang menyebabkan 

metabolisme akan terganggu (Cushnie, 2005).  

b. Tanin 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Struktur Tanin (Harborne, 1987) 

Tanin adalah senyawa golongan polifenol yang akan banyak ditemui pada 

tumbuhan. Mekanisme aksi tanin sebagai antibakteri adalah dengan cara 

memprepitasi protein. Enzim DNA topoisomerase dan reverse transkriptase yang 

dihambat oleh tanin menyebabkan bakteri menjadi tidak terbentuk (Nuria, 2009). 

Kemampuan dari tanin dalam menginaktivasi adesin dari mikroba dengan enzim, 

menyebabkan transport protein kedalam sel menjadi terganggu (Cowan, 1999). 

Taninnjuga dapat menghambat pembentukan dinding peptidoglikanysehingga 

pembentukan dinding bakteri tidak akan sempurna. Hal ini menyebabkan sel lisis 

karena tekanan osmosis atau fisis dan akhirnya sel mejadi mati (Sari, 2011). Tanin 
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dengan unsur ion besi dapat meningkatkan efek toksisitas pada tanin. Bakteri yang 

memiliki sifat aeronik menggunakan besi untuk bertahan hidup, termasuk reduksi 

dari prekursor dari ribonukleotid DNA. Enzim DNA topoisomerase dan reverse 

transkriptase pada bakteri tidak akan terbentuk karena adanya besi yang terikat 

kuat dengan tanin (Akiyama, 2001).  

c. Alkaloid  

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Struktur Alkaloid (karou, 2005) 

Alkaloid dapat mengganggu penyusun peptidoglikan sel bakteri sehingga 

permukaan dari dinding sel tidak terbentuk sempurna dan menyebabkab sel 

menjadi lisis dan akhirnya sel akan mati (Darsana, 2012). Selain itu alkaloid juga 

dapat digunakan untuk interkelator pada DNA sehingga mengganggu enzim 

topoisomerase bakteri (karou, 2005). 

d. Fenol 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Struktur Fenol (Deshpande, 2013). 

Komponen utama dalam daun sirih adalah minyak atsirih yangberisi fenol dan 

turunannya (Deshpande, 2013). Mekanisme kerja senyawa fenol dalam 

membunuh serta menghambat sel bakteri yaitu dengan cara melakukan terjadinya 

denaturasi protein sel. Ikatan hidrogen yang terbentuk akan mempengaruhi 

membran sitoplasma serta permeabilitas protein karena kedua komponen tersusun 

dari protein. Terganggunya permeabilitas dari dinding sel dan membran 



23 
 

sitoplasma akan mengakibatkan makromolekul serta ion dalam sel tidak seimbang 

yang akhirnya akan terjadi lisis pada bakteri (Palczar, 1988). 

e. Saponin 

Saponin adalah senyawa glikosidankompleks yang mempunyai bobot molekul 

yang besar. Saponin dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar berdasarkan 

struktur kimia, antara lain steroid, alkaloid, dan triterpenoid. Saponin mempunyai 

rasa pahit dan akan berbusa dalam air (Sukadana, 2007).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Struktur Saponin (Gunawan, 2004) 

Mekanisme kerja dari saponin yaitu dengan cara merusak protein serta enzim 

pada sel bakteri (Madduluri, 2013). Sifathsaponin yang permukaanya seperti 

detergent yang menyebabkan saponin menjadi memiliki aktivitas sebagai 

antibakteri dengan menurunkan adanya tegangan perukaan padas dindingdsel dan 

menyebabkan rusaknya permeabilitas pada membran sel bakteri sehingga 

pertumbuhan sel menjadi terganggu (Harrborne, 2006).fSaponin akan berpindah 

melewati diding sel serta permukaan membran dari sel bakteri dan selanjutnya 

mengikat membran sitoplasma sehingga menyebabkan kestabilan membran sel 

akan berkurang dan terganggu. Hal tersebut akan mengakibatkan sitoplasma 

menjadi bocor dan keluar dari dalam sel sehingga menyebabkan kematian pada sel 

bakteri. Tannin mempunyai sifat daya bakterisida (Cavalieri, 2005). 
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f. Steroid  

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Struktur Steroid (Ahmed B, 2007). 

Cara kerja steroid sebagai antibakteri sangat berhubungan pada membran lipid 

bakteri dengan sensitifitas komponen steroid sehingga lisosom menjadi bocor   

(Maddur, 2013).  Steroid dapat bergabung dengan membranefosfolipidgsel yang 

mempunyai sifat permeable pada senyawa yang bersifat lipofilik sehingga 

mengakibatkan integritas dan morfologi dari membran sel akan menurun serta 

mengalami perubahan yang menyebabkan sel mengalami kerapuhan dan terjadi 

lisis pada bakteri (Ahmed B, 2007). 

2.3.5 Tinjauan Identifikasi Bakteri 

1. Pengamatan Makroskopik  

Menurut (Dwijoseputro, 1989),  Karakteristik koloni bakteri hasil inokulasi 

terhadap media NA dapat dilihat dengan pengamatan makroskopik, diantaranya 

adalah : 

a. Jika bentuk koloni dilihat dari atas, dapat terlihat bundar (circulair), 

menyerupai akar (rhizoid), tidak beraturan (irregular), bentuk benang 

(filamenthus), berupa kumparan (spindle).  

b. Jika permukaan koloni dilihat dari samping, maka permukaan koloni dapat 

terlihat timbul atau datar (raised), rata (flat), menonjol (umbonate), timbul 

atau cembung (convex). 

c. Jika tepi koloni dilihat pada atas, dapat berbentuk berbenang (filamenthus),  

berombak (lobate), bentuk utuh (entire), bentuk keriting (undunate), bergerigi 

(serrate). 

d. Koloni dapat berwarna: Putih, abu-abu, kuning sampai bening.  
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2. Pengamatan Mikroskopik  

 Menurut (Holt et al., 1994), pengamatan mikroskopis dibagi menjadi dua 

bagian yaitu pewarnaan gram dan uji biokimia. Fungsi pengamatan mikroskopis 

ini adalah untuk melihat bentuk sel serta sifatnya. 

a. Pewarnaan Gram  

Klasifikasi bakteri dapat dilakukan melalui uji pewarnaan Gram bakteri. 

Tahapan dari pewarnaan gram sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan 

berbagai macam larutan antara lain crystal violet, Iodium, bahan pemucat seperti 

alkohol, safranin dan pewarna pembanding lainnya yang sesuai untuk digunakan. 

Pewarna tersebut dioleskan pada bakteri yang telah difiksasi diatas gelas objek.  Pada 

metode pewarnaan gram ini akan dikenal dua jenis bakteri yaitu bakteri gram positif, 

yang akan berwana ungu tua jika diberikan pewarna crystal violet dan bakteri Gram 

negatif zat warna yang berasal dari crystal violet akan hilang jika dibilas dengan 

alkohol namun jika diberikan zat warna safranin akan menimbulkan warna merah 

(Holt et al., 1994). 

b. Uji Biokimia 

Uji ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan koloni bakteri 

hasil isolasi yang dapat diketahui melalui sifat fisiologinya. Uji biokimia 

berkaitan dengan metabolisme dari sel seperti reaksi kimia untuk menghasilkan 

atau penggunaan energi sebagai pembentukan komponen sel dan aktivitas selular, 

seperti pada pergerakan bakteri. Pengelompokan bakterictidak hanya bisa dilihat 

dari morfologi bakteri saja, oleh karena itu diperlukan sifat-sifat biokimia serta 

faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri (Cowan, 2004). 

Sifat fisiologi maupun biokimia adalah hal yang penting dalam 

mengidentifikasi jenis bakteribyang belum diketahui jenisnya karena meskipun 

bakteri berbeda jenisnya bisa saja tampak sama secara morfologis. Jika  tidak 

dilakukan pengamatan fisiologi terhadap kandungan organik yang diperiksa maka 

spesies bakteri tidak akan diketahui. Bakteri dapat tumbuh dalam media yang 

memproduksi metabolit dan dapat dideteksi dengan menggunakan suatu reagen 

dan warna dari reagen akan mengalami perubahan warna (Cowan, 2004).  

Sifat dari bakteri pada ujidbiokimia dapat ditunjukkan dengan adanya 

bergabungnya antar metabolit yang dapat ditunjukkan dengan menggunakan reagen  
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warna. Selain itu bisa menggunakan uji yang lain untuk melihat kemampuan bakteri 

dalam memanfaatkan senyawa untuk sumber karbon serta energi. Ujixbiokimia 

digunakan sebagai bukti bahwa bakteri yang diuji sesuai dengan yang telah 

diharapkan. Ujidbiokimia dapat meminimalisir kesalahan dalam analisa karena 

terdapat berbagai jenis bakteri yang mempunyai sifat yang mirip (MacFaddin, 1980).  

Uji biokimia dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Uji Indol 

 Enzim triptophanase dalam bakteri dapat diketahui dengan menggunakan 

uji ini dengan memanfaatkan mediaxpeptong1% sehingga bakteri akan 

mengoksidasi asam amino triptofan dan akan membentuk indol. Reagen 

Ehrlik/Kovac’s yang mengandung para-di-metil amino benzaldehid dapat 

digunakan untuk menegtahui indol. Hasil negatif (-) apabila lapisan cincin warna 

merah pada permukaan biakan bakteri tidak terbentuk, artinya bakteri tidak 

menghasilkan indol yang berasal dari triptofan untukdsumberfkarbon. Sebaliknya, 

hasil akan positif (+) jika terbentuk lapisan cincin warna merah pada permukaan 

biakan bakteri yang menunjukkan bahwa bakteri menghasilkan indol dari tiptofan 

yang digunakan sebagai sumber carbon (Cowan, 2004). 

2. Uji Methyl Red 

Menggunakan mediavpepton glukose fosfat, uji tersebut bertujuan untuk 

melihat kemapuan bakteri dalam melakukan fermentasi dari methylen glicon.  

Hasil akan negatif (-) apabila tidak terdapat perubahanrwarna meskipun ditambah 

dengan methyl red 1%. Positif (+) jika terjadi perubahan warna setelah ditambah 

dengan  methyl red 1%, yang menandakan bahwa bakteri membentuk methylen 

glicon dengan proses fermentasi glukose yang terdapat pada media metilen red 

(Cowan, 2004). 

3. Uji katalase  

Uji ini bertujuan untuk mengidentifikasi bakteri pembentuk ebzim katalase. 

Uji ini dilakukanbdengan mengoleskan biakan bakteri pada gelas objek dan 

ditetesi dengan hidrogen peroksida menggunakan usa. Suspensi yang telah dibuat 

diaduk dengan homogen menggunakan usa, terbentuknya gelembung udara kecil 

menandakan hasil yang positif  (Hadioetomo, 1993). 
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4. Uji Koagulase 

Uji ini bertujuan untuk mengamati kemampuan sel bakteri dalam 

menghasilkan suatugenzim untuk penggumpalan fibrin. Uji koagulase dilakukan 

dengan menginokulasikan 1-3 koloni bakteri yang diambil dari media agar plate 

kemudian diinokulasikan pada mediaxHIB. Kemudian larutkan 1 ml plasma 

ditambah 4 ml air, dan dipipet sebanyak 0.5 ml dan dimasukkan pada biakan HIB 

dan diratakan. Setelah itu diinkubasi dalam waktu 24 jam menggunakan suhu 

37ºc. Hasil positif ditandai dengan adanya gumpalan seperti awan (Hadioetomo, 

1993). 

2.3.6 Tinjauan Uji Aktivitas Antibakteri 

Pengujian aktivitas antibakteri yang terdapat dalam tumbuhan dapat 

dilakukan dengan tiga cara yaitu,  metodegdifusi, dilusifdansbioautografi. Pada 

metodeedifusixdanhbioautografi digunakan untuk uji secarawkualitatifgkarena 

pada metode tersebut sebatas untuk mengetahui adanya aktivitas antibakteri, 

namun pada metode dilusi merupakan uji secara kuantitatif karena dari metode 

tersebut akan diketahui Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) dari senyawa yang 

ada pada suatu tanaman terhadap aktivitas antibakteri (Jawet et al., 2007). 

1. MetoderDifusi 

Pada metode difusi yang lebih sering di gunakan untuk penelitian adalah 

metode difusi cakram. Pada metode ini cakram yang mengandung larutan uji dan 

diletakkan diatas media padat yang permukaannya telah diinokulasikan sejumlah 

koloni yang akan di uji. Kemudian media diinkubasi dengan suhu dan waktu 

tertentu dan diukur zona hambat disekitar cakram sebagai ukuran kekuatan obat 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Terdapat faktor fisika dan 

kimia yang mempengaruhi metode difusi seperti sifat medium dan kemampuan 

difusi, ukuran molekuler, dan stabilitas obat (jawetz et al., 2007). Terdapat 

beberapa metode difusi, antara lain : 

a. Metode Silinder Gelas  

Pada metode ini sejumlah silinder berbahan gelas/besi yang tahan terhadap 

karat diletakkan dipermukaan media agar dimana bakteri telah dinokulasikan 

kedalamnya. Tiap silinder diletakkan dengan posisi tegak  dipermukaan media agar, 

selanjutnya silinder diisi dengan bahan uji dan segera diinkubasi. Kemudian media 
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agar diinkubasi pada suhu dan waktu tertentu dan dilakukan pengamatan untuk 

mengetahui zona hambat di sekeliling silinder yang kemungkinan akan terbentuk 

(Ratnasari, 2009). 

b. Metode difusi cakram (disk diffusio)  

Cakram kertas yang sebelumnya telah direndam dalam larutan bahan uji 

diletakkan dalam media padat yang telah diinokulasi dengan bakteri uji. Kemudian 

media agar diinkubasi dengan suhu dan waktu yang telah ditentukan dan dilakukan 

pengamatan untuk mengetahui zona hambat di sekeliling cakram yang 

kemungkinan akan terbentuk (Ratnasari, 2009). 

 

 

 

 

 

   A     B 

Gambar 2.13 Metode Difusi Cakram  

A) Penempatan Cakram; B) Zona Hambat yang terbentuk 

 setelah diinkubasi (Tendencia, 2004). 

c. Metode cetak lubang (metode sumur)  

Metode ini dilakukanrdenganecarawmembuatglubanghpadakmedia agar padat 

yang sebelumnya telah diinokulasikan dengan sejumlah bakteri. Tujuan penelitian 

akan menentukan jumlah dan letak lubang yang akan digunakan, selanjutnya 

lubang diisi dengan larutan yang akan diujikan. Kemudian media agar diinkubasi 

pada suhu dan waktu tertentu dan dilakukan pengamatan untuk mengetahui zona 

hambat di sekeliling silinder yang kemungkinan akan terbentuk (Ratnasari, 2009).  

2. Metode Dilusi 

Pada metode ini senyawa yang mengandung antibakteri dimasukkan kedalam 

media bakteri padat maupun cair, dan seringkali diencerkan dua kalinya dari 

senyawa antibakteri. Selanjutnya media diinokulasi menggunakan bakteri uji dan 

diinkubasikan dengan suhu dan waktu tertentu. Metode ini bertujuan untuk 

mengetahui banyaknya senyawa antibakteri yang digunakan untuk menghambat 

pertumbuhan bakteri uji. Pengujian ini dapat menggunakan uji dilusi kaldu, 
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namun tidak efisien kegunannya apabila media menggunakan tabung, akan tetapi 

preparat berbahan dilusidkaldu untuk beberapa macam obat yang berbeda pada 

lempengrmicrodilusi dapat meningkatkan serta memudahkan metode (Jawetz, et 

al., 2007). 

Metode dilusi memiliki kelebihan yaitu hasil yang akan didapatkan berupa 

data kuantitatif yang menunjukkan sejumlah senyawa antibakteri yang dapat 

digunakan dalam menghambat pertumbuhan bakteri yang diuji (Jawetz, et al., 

2007). Metode ini diklasifikasikan menjadi berbagai cara, antara lain : 

a. CaradPenapisaneLempengwAgar 

Senyawa antibakteri diencerkan dengan beberapa kelipatannya sehingga 

didapatkan konsentrasi yang berbeda. Hasil dari pengenceran selanjutnya 

ditambahkan pada mediaeagarayang sudah dicairkan dan suhugdijaga agar tetap 

stabil yaitu 40-45ºc, dan dibuat perbandingan antara senyawa antibakteri dan 

media yang digunakan yaitu 1: 9 (senyawa antibakteri : media). Kemudian, 

campuran media tersebut diletakkan dalam cawan petri yang telah disterilkan dan 

biarkan sampai beku. Tiap cawan petri ditanamkan suspesnsi yang terbuat dari 

bakteri kurang lebih 10
5
-10

6
 CFU/mL, dengan posisi terbalik cawan petri 

diinkubasi menggunakan suhu 37ºc dalam waktu sekitar 18-24 jam. Pada setiap 

konsentrasi senywa antibakteri diberikan kontrol negatif sebagai pembanding. 

Selanjutnya dilakukanapengamatanekonsentrasijhambatkminimal (KHM) dan 

hasil tersebut menunjukkan konsentrasi minimum dalam menghmbat 

pertumbuhan bakteri (Ratnasari, 2009). 

b. CaraePengenceranhTabung 

Cara ini dilakukan dengan melarutkan senyawa antibakteri dalam pelarut 

yang sesuai, kemudian dilakukan pengenceran sesuai yang dikehendaki dengan 

medium cair pada beberapa tabung yang telah disusun untuk konsentrasi terbesar 

sampai terkecil secara urut. Kemudian pada tiap tabung tersebut ditanamkan 

suspensi bakteri kurang lebih 10
5
-10

6
 CFU/mL, cawan petri dinkubasi dalam 

waktu sekitar 18-24 jam menggunakan suhu 37ºc. Selanjutnya diamati adanya 

kekeruhan pada tabung tersebut akibat dari inokulum bakteri. Senyawa antibakteri 

yang dibuat dengan konsentrasi terkecil akan menghasilkan larutan yang jernih 

dan diartikan sebagai konsentrasi terendah dalam menghmbat pertumbuhan 
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bakteri. Bahan uji yang tercatat sebagai KHM kemudian dikulturdulangftanpa 

menggunakan bakteri tambahan atau senyawadantibakteri, selanjutnya cawan 

petri diinkubasi selamaj18-24 jam. Jika media yang telah dibuat tetap 

menghasilkan larutan jernih maka diartiakan sebagaiskadargbunuhyminimum 

(KBM) (Ratnasari, 2009). 

c. Turbiditimetri 

Prinsip dari metode ini yaitu dengan menggunakan derivat protein murni dan 

dikembangkan dalam suatu tuberkulin. Pengerasan jaringan dengan garis tengah 

sebesar 10mm bahkan lebih dan terjadi dalam waktu sekitar 48-72 jam setelah bahan 

disuntikkan, merupakan hasil dari reaksi pada metode ini. Metode ini kemudian di 

analisis dengangspektrofotometer UV-VIS pada λ 530 mm (Ratnasari, 2009). 

3. MetodenBioautografi 

Bioautografi adalah metode yang digunakan untuk mennemukan adanya 

senyawa antibakteri yang sebelumnyavbelummdiketahui dengan cara 

mengidentifikasi aktivitas antibakteri tersebut dalam suatu kromatogram yang 

memanfaatkan metode kromatografiblapisntipis (KLT) (Betina, 1972). 

Tahapan dari bioautografi menggunakan metode difusimagar, dengan cara 

memindahkan senyawa antibakteri pada lapisan dalam KLT ke media agar plate 

yang sebelumnya telah diinokulasikan dengan bakteri uji yang peka terhadap 

senyawa tersebut. Kemudian diinkubasi dengan waktu dan suhu yang telah 

ditentukan sehingga dapat dilihat zonaghambat yang tampak diantara spot pada 

KLT yang sudah diletakkan dalam media agar plate. Zonaahambat yang terlihat 

merupakan kemampuan senyawa antibakteri yang diuji terhadap pertumbuhan 

bakteri (Akhyar, 2010). Terdapat beberapa macam jenis metode bioautografi, 

antara lain : 

a. Bioautografi Langsung 

Metode ini mikroorganisme akan tumbuh langsung dalam lempeng 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT). prinsip kerja bioautografi langsung yaitu 

sejumlah suspensi bakteri yang peka pada media cair ditambahkan pada lapisan 

KLT dimana sisa eluen yang terdapat pada kromatogram telah dihilangkan, 

kemudian diinkubasikan dengan menggunakan suhu dan waktu yang telah 

ditentukan (Akhyar, 2010). 
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b.  Bioautografi kontak  

Proses dari metode ini zat antibakteri pada KLT dipindahkan kedalam media 

agar yang sebelumnya sudah diinokulasi dengan bakteri yang akan diujikan secara 

homogenn agar kontak secara langsung dengan zat antibakteri. Prinsip dari 

bioautografi kontak yaitu adanya pemisahan senyawa yang akan berdifusi dengan 

menggunakan KLT ataupun kromatografi kertas (Akhyar, 2010). 

c. Bioautografigpencelupan  

Pada metode ini dilakukangdengan menginokulasikan suspensi bakteri yang 

akan diuji dan kemudian dituang pada lempeng Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

(Akhyar, 2010). 

2.4 Tinjauan Fraksinasi 

 Fraksinasi adalah teknik pengelompokan senyawa metabolit sekunder pada 

tanaman berdasarkan tingkat kepolaran. Senyawa-senyawa yang terdapat dalam 

ekstrak akan terpisah menurut kepolarannya (Hawkins, and Rahn, 1997). 

Fraksinasi yang dimaksud disini adalah ekstraksi bertingkat. Ekstraksi satu tahap 

hanya menggunakan satu jenis pelarut sedangkan ekstraksi bertingkat 

menggunakan dua atau lebih jenis pelarut yang berbeda tingkat kepolarannya 

(Aisyah dan Asnani, 2012). Jenis pelarut yang digunakan berpengaruh terhadap 

senyawa aktif yang ikut terekstraksi. Pelarut non polar akan menarik senyawa 

yang bersifat non polar, sedangkan pelarut semipolar akan menarik senyawa 

semipolar, begitupula pelarut polar akan menarik senyawa yang bersifat polar 

(Depkes RI, 1986).  Ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang bertingkat yaitu 

nonpolar sampai polar akan menghasilkan senyawa tertentu yang terekstrak secara 

spesifik pada tiap pelarut yang digunakan, sedangkan ekstraksi menggunakan 

pelarut tunggal akan menghasilkan senyawa yang terekstrak merupakan total 

senyawa yang mampu terekstraksi dengan pelarut tersebut Aisyah dan Asnani 

(2012).  

  Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Raymon dan Taebe (2016) 

tentang uji aktivitas ekstrak buah sawo (Achras zapota L.) dengan ekstraksi 

bertingkat menggunakan pelarut n-heksan, etil asetat dan etanol 70% yang 

diujikan terhadap Salmonella typhi dengan jumlah simplisia yang digunakan 

sebanyak 500 gram menunjukkan bahwa fraksi n-heksan menghasilkan jumlah 



32 
 

ekstrak sebanyak ± 11,9 gram dengan persen randemen 2,38% dan rata-rata 

diameter zona hambat yang dihasilkan sebesar 6 mm pada konsentrasi ekstrak 

10%. Pada fraksi etil asetat  menghasilkan jumlah ekstrak ± 4,7 gram dengan 

persen rendamen 0,94% dan rata-rata diameter zona hambat sebesar 11,6 mm 

pada konsentrasi ekstrak 10%. Pada fraksi etanol 70% menghasilkan jumlah 

ekstrak ± 76,3 gram dengan persen rendamen 15,26 % dan rata-rata diameter zona 

hambat sebesar 8,4 mm pada konsentrasi ekstrak 10%. Jika dibandingkan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Fatimah et al., (2015) tentang uji aktivitas ekstrak 

buah sawo (acrhras zapota ) dengan ekstraksi satu tahap (satu jenis pelarut) 

terhadap bakteri salmonella typhi dengan jumlah simplisia yang digunakan 

sebanyak 125 gram, diperoleh jumlah ekstrak n-heksan sebanyak 0,5100 gram 

dengan persen randemen 0,41% dan hasil diameter zona hambat 0 mm dengan 

konsentrasi 10 %, 30% dan 50%. Hasil perbandingan dari kedua penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa metode ekstraksi bertingkat menghasilkan jumlah 

ekstrak lebih banyak dibandingkan dengan ekstraksi dengan satu tahap. Semakin 

banyak jumlah ekstrak yang dihasilkan akan mempengaruhi daya hambat dari 

tanaman tersebut terhadap bakteri uji. 

2.5 Tinjauan Tentang KLT  

2.5.1 Definisi KLT 

KromatografibLapisvTipism(KLT) adalah metode yang digunakan untuk 

proses pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan distribusi molekul dari 

komponen diantara fasefgerak (eluen) serta fasebdiam (absorben) dengan 

kepolaran yang berbeda. KLT adalah salah satu kromatografi bentuk plannar dan 

digunakan sebagai pemisahan zat yang bersifat hydrofob seperti hydrokarbon dan 

lemak (Sastrohamidjojo, 1991). 

 Proses KLT diawali dengan menotolkan sejumlah sampel dengan 

menggunakan pipa kapiler pada plat KLT sebagai titik awal. Selanjutnya plat 

KLT dikeringkan dan dicelupkan dalam eluen yang dimasukkan dalam bejana 

(chamber). Pemilihan absorben dan eluen harus disesuaikan dengan sifat sampel 

sehingga campuran senyawa pada sampel akan bermigrasi dengan kecepatan yang 

berbeda selama plat KLT dieluasi pada fase gerak. Jika fase gerak sudah 

membasahi plat KLT sampai garis yang telah ditentukan, kemudian plat KLT 
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diambil dan fasengerakhyangmmasih tertinggal pada plat KLT segera di 

keringkan. Selanjutnya zona sisa penotolan sampel yang terbentuk diamati secara 

visual atau menggunakan sinarnultraviolet (UV), apabila noda belum tampak 

maka bisa digunakan penampak noda yang sesuai (Wulandari, 2011). 

 Seyawa dalam sampel akan mudah terdeteksi jika senyawa tersebut 

berwarna dan berfluoresensi atau dapat menyerap sinar ultraviolet (UV). 

Penambahan penampak noda diperlukan jika senyawa yang akan dideteksi 

merupakan derivat dari zat berwarna ataupun berfluoresensi. Beberapa senyawa 

aromatik serta senyawa tak jenuh merupakan senyawa yang dapat menyerapgsinar 

UV. Senyawa tersebut dapat dianalisis menggunakan absorben yang dimodifikasi 

dengan indikator yang berfluoresensi serta dianalisis dengan menggunakan sinar 

UV dengan panjang gelombang 254 nm (Wulandari, 2011). 

 Analisis senyawa pada KLT dilakukan berdasarkan perbandingan nilai Rf 

yang dihasilkan pada sampel dengan nilai Rf pada standar.  Nilai Rf yang berbeda 

dapat disebabkan karena arah aliranxfasengerak, sifat serta ukuran lempeng, 

kondisimkesetimbangan, volume dan komposisi fase gerak, metode persiapan 

sampel KLT sebelumnya, kelembaban, jenis ruang dan dimensi. Kisaran nilai Rf 

yang baik yaitu antara 0-1, pada deteksi menggunakan sinar ultraviolet nilai Rf 

yang baik jika berada pada nilai Rf yang dihasilkan antara 0,2- 0,8 . Sedangkan 

pada deteksi visibel nilai Rf yang baik antara 0,2-0,9. Jika nilai Rf kurang dari 0,2 

maka kesetimbangan antara fase gerak dengan fase diam belum terjadi 

mengakibatkan noda yang terbentuk menjadi kurang simetris. Apabila nilai Rf 

berada diatas 0,8 maka pengotor dari fase diam akan mengganggu noda yang 

terbentuk dan pengamatan pada lampu UV juga akan terganggu. Pada analisis 

dengan visibel nilai Rf bisa lebih tinggi daripada UV karena pengotor pada fase 

diam tidak dapat bereaksi dengan penampakgnoda, akibatnya noda yang terbentuk 

meghasilkan Rf yang sesuai dengan standart yaitu 0,2-0,9 (Wulandari, 2011).  

Metode pemisahan senyawa pada metode KLT didasarkan atas : 

a. Pemisahan berdasarkanvpolaritas  

Kesesuain sampel pada eluen serta adsorben tergantung dari polaritas sampel 

terhadap eluen dengan adsorben. Sampel akan terserap pada masing-masing fase 

jika memiliki polaritas yang sama. Ketika sampel berinteraksi antara fase cair 
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dengan padat maka faktor yang mempengaruhi adalah absorbsi. Sedangkan jika 

interaksi antara fase cair dengan cair maka faktor yang berpengaruh adalah 

kelarutan (Wulandari, 2011). 

b. Pemisahan berdasarkan muatan ion 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pemisahan ini adalah jumlah zat yang 

terionisas, adanya ion lain serta pH dari lingkungan sekitar. Prinsip pemisahan 

senyawa yang didasarkan atas adanya interaksi antara sampel dengan resin 

bermuatan dan akan mengakibatkan ion yang bermuatan bergabung dan  

berlawanan disebut dengan kromatografihpenukarjion, sedangkan prinsip dari 

pemisahan berdasarkan perbedaannarahmdanmkecepatan pergerakn senyawa 

karena perbedaan jenis serta muatan ion disebut dengan eletroforesis (Wulandari, 

2011). 

c. Pemisahanjberdasarkankukuranbmolekul 

Ukuran molekul dari senyawa berpengaruh terhadap perpindahan senyawa 

pada pori-pori dari absorben. Senyawa dengan ukuran molekul yang besar  akan 

berdifusi dalam fase diam dengan ukuran pori yang besar, sedangkan senyawa 

yang mempunyai ukuran molekul kecil akan melawati fase diam pada semua 

ukuran pori (Wulandari, 2011). 

d. Pemisahanbberdasarkanmbentukanbspesifik 

Pemisahan ini didasarkan atas bentukan yang spesifikmelibatkan ikatan 

spesifik antara sampel dan ansorben. Ikatan tersebut sangat penting seperti ikatan 

antara enzim dengan substrat serta antigen dengan antibody (Wulandari, 2011). 

2.5.2 Tinjauan Tentang Fase Gerak 

Pemilihan fase gerak (eluen) sangat berpengaruh pada metode KLT. Fase 

gerak dapat berupa pelarut tunggal ataupun pearut campuran dari dua sampai lima 

macam pelarut yang sesuai. Eluen yang dipilih harus homogen dan jernih jika 

dicampur. Fungsi dari eluen yaitu : 

a. Melarutkan campuran dari suatu zat. 

b. Membawa senyawa yang akan dipisahkan melalui fase diam sehingga noda 

yang timbul pada plat KLT akan menghasilkan Rf yang sesuai dengan syarat 

pada rentang nilai Rf.  
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c. Selektif pada komponen-komponen yang akan dipisahkan (Wulandari, 2011). 

Optimasi eluen perlu dilakukan untuk menentukan eluen yang sesuai. 

Optimasi tersebut dilihat berdasarkan sifat fisika dan kimia dari senyawa (analit) 

yang akan dideteksi serta jenis dari absorben yang akan digunakan. Beberapa 

parameter yang digunakan dalam menentukan polaritas dari suatu fase gerak yaitu 

tergantung pada nilai P atau log P yang merupakan koefisien partisi, bilai pKa 

yang merupakan tetapan dissosiasi. Nilai K menunjukkan kecepatan migrasi 

pelarut untuk melewati fase diam dan menentukan waktu penegmbangan KLT. 

Jika nilai K semakin besar maka pengembangan dari lempeng KLT akan semakin 

cepat . Senyawa dengan sifat polar akan mempunyai afinitas yang tinggi dengan 

pelarut yang bersifat polar dan sebaliknya. Apabila noda yang dihasilkan masih 

belum simetris ataupun mengekor maka fase gerak dapat ditambahkan dengan 

asam maupun basa yang menyebabkan perubahan pada pH (Wulandari, 2011). 

Tabel II. 2 Tingkat Polaritas Pelarut (Sarker et al.,, 2006) 

No Pelarut  Titik didih 

(ºC) 

Indeks 

Polaritas 

1 n-heksan 69 0,0 

2 Diklorometana 41 3,1 

3 n-butanol 118 3,9 

4 Iso-propanol 82 3,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5 n-propanol 92 4,0 

6 Kloroform 61 4,1 

7 Etil asetat 77 4,4 

8 Aseton 56 5,1 

9 Metanol  65 5,1 

10 Etanol  78 5,2 

11 Air  100 9,0 

2.5.3 Tinjauan Tentang Fase diam 

Fase diam yang akan dipilih dapat ditentukan melalui  sifat fisika dan 

kimia senyawa yanguakanudipisahkan meliputi kelarutan, polaritas, kemampuan 

mengion, bobot molekul, bentuk serta ukuran senyawa. Fase diam bisa berupa 

senyawa berbahan anorganik (magnesium karbonat, silikon oksida, kalsium 

karbonat alumunium oksida) dan senyawa organik (selulosa dan pati) penggunaan 

sorben yang paling banyak digunakan yaitu silika gel (64%), kemudian selulosa 

(9%) dan alumina (3%) (Wulandari, 2011). Jika prinsip pemisahan senyawa 

berdasarkan polaritas, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan 
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sorben yaitu kelarutan sampel (hidrofil atau hidrofob), asam, basa, netral, dan 

reaksi dengan sorben dan eluen.  

Berdasarkan dari polaritas senyawa fase diam dapat dibagi menjadi 

beberapa kelompok, antara lain: 

a. Fase diam pada senyawa lipofilik dapat digunakan sorben berbahan 

alumunium oksida, poliamida, asetil selulosa, dan silika 

b. Jika senyawa bersifat hidrofilik maka sorben yang digunakan dapat berupa 

silika fase terbalik modifikasi, selulosa penukar ion, selulosa, kiselgurh, 

poliamide and (Wulandari, 2011). 

Tabel II. 3 Pilihan KLT optimal / sorben HPTLC untuk senyawa  

(Wulandari, 2011). 

No. Jenis Sorbent Senyawa yang dipisahkan 

1 Silica gel Semua komponen. 

2 Aluminium oksida Alkaloid, steroid, alifatik, hidrokarbon 

aromatik, terpen dan amina. 

3 Selulosa Asam amino beserta derivat asam amino, 

karbohidrat. 

4 Kieselguhr Tetrasiklin, karbohidrat, aflatoxin, dan 

herbisida 

5 Poliamid Senyawa nitro, fenol, dan flavonoid 

6 Amino-terikat silika 

gel 

Asam karboksilat, fenol, sulfonat, 

nukleotid, karbohidrat 

7 Siano-terikat silika gel Beberapa macam senyawa terutama untuk 

pengawet, steroid, pestisida 

8 Diol-terikat silika gel Steroid, hormon. 

9 Fase terbalik (RP 2, 

RP 

8, RP 18) silika gel 

Aminofenol, lemak, asam lemak, steroid,, 

tetrasiklin, hormon, antioksidan. 

10 Silika gel-Kiral Asam amino, peptida, katekolamin, 

halogenasi. 

11 Silika Gel 

diimpregnasi 

dengan perak nitrat 

Lipid, termasuk variasi jenuh dan isomer 

geometrik. 

12 Silika gel 

diimpregnasi 

dengan kafein 

Selektif untuk hidrokarbon poliaromatik. 

13 Silika gel 

diimpregnasi 

dengan asam borat / 

fosfat 

Selektif untuk karbohidrat. 
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2.5.4 Evaluasi Noda 

Evaluasi noda yang timbul pada plat KLT dapat dilihat secara visual atau 

dengan menggunakan instrumen. Evaluasi pada noda yang berwarna dapat dilihat 

secara visual menggunakan bantuan sinar matahari atau dengan sinar ultraviolet 

yang akan memberikan sinar dengan panjang gelombang yang sesuai. Pengamatan 

secara visual dapat dilakukan dengan cara menyemprotkan pereaksi penampak 

noda tertentu. Penampak noda universal seperti asam dan uap amonia, fluoresin, 

dan iodium dapat memperlihatkan beberapa senyawa dengan struktur molekul 

yang berbeda (Wulandari, 2011). 

Tabel II. 4 Jenis peraksi warna senyawa pada metode KLT 

(Wulandari, 2011). 

No Peraksi warna Jenis senyawa Warna 

1 Anilina ftalat Gula pereduksi Berbagai warna 

2 Anisaldehida dalam 

H2SO4 

dan asam asetat 

Karbohidrat Berbagai warna 

3 Stibium triklorida 

dalam 

Kloroform 

Steroid, glikosida 

steroid. 

Lipid alifatik, vit. A dll. 

Berbagai warna 

4 Hijau brom kresol Asam karboksilat Bercak kuning pada 

dasar hijau 

5 2,4-

Dinitrofenilhidrazin 

Aldehida dan keton Bercak kuning 

sampai merah 

6 Deagendorf Alkaloid dan basa 

organic 

Jingga 

7 Besi III klorida Polifenol Berbagai warna 

8 Flourescein;Br2 Senyawa tak jenuh Bercak kuning pada 

dasar merah jambu 

9 Ninhidrin Asam amino, 

gulaamino, 

Asamfosfatida 

Biru 

 

2.6 Tinjauan Tentang Pelarut 

2.6.1 Definisi Pelarut 

Pemilihan pelarut yang tepat merupakan salah satu hal penting untuk 

mencapai keberhasilan ekstraksi. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam 

pemilihan pelarut yang akan digunakan, yakni mempunyai daya kelarutan yang 

cukup tinggi serta tidak toksik (Somaatmadja, 1981). Salah satu faktor yang 
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mempengaruhi daya larut dalam suatu pelarut yaitu polaritas. Nilai konstanta 

dielektrik dapat menentukan sifat kelarutan suatu pelarut. Nilai polaritas 

sebanding dengan besarnya nilai konstanta dielektrik (Stahl, 1969). 

Pelarut yang mempunyai titik didih yang cukup tinggi kemungkinan akan 

menyebabkan rusaknya senyawa yang terdapat dalam tumbuhan saat dipanaskan. 

Pelarut harus inert terhadap bahan baku yang akan diekstrak, murah serta  mudah 

diperoleh (Sabel dan Warren, 1973). Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan 

dalam pemilihan pelarut yaitu : 

a. Polaritas dalam Pelarut  

Pemilihan pelarut harus memperhatikan polaritas antara pelarut dengan bahan 

yang akan diekstraksi dan keduanya harus memilki kepolaran yang sama sehingga 

akan senyawa yang terdapat dalam bahan baku akan terlarut secara sempurna. Jika 

pelarut mempunyai sifat kelarutan yang tinggi, maka pelarut yang digunakan 

hanya sedikit (Sabel dan Warren, 1973). 

b. Selektifitas 

Pelarut harus mempunyai selektifitas tinggi sehingga senyawa yang 

diinginkan akan terekstraksi dan akan terpisah dari senyawa yang tidak 

diharapkan yakni senyawa pengotor, maka senyawa yang diharapkan akan terlarut 

sempurna dan terpisah dari pengotor.  

c. Murah serta mudah diperoleh.  

d. Tidak beracun dan korosif, stabil terhadap pemansan, tidak mudah terbakar.  

e. Tidak Reaktif  

Pada pemilihan pelarut harus melihat adanya reaksi antara pelarut dengan 

bahan baku atau tidak , dan pelarut tersebut tidak boleh mengubah struktur kimia 

dari bahan yang diekstraksi (Sabel dan Warren, 1973) 

f. Titik didih  

Pemilihan pelarut harus memperhatikan titik didih dari pelarut. Jika pelarut 

memiliki titik didih yang tinggi maka memerlukan pemanasan yang cukup tinggi 

yang mengakibatkan rusaknya senyawa yang ada dalam bahan baku. Akan tetapi, 

titik didih yang terlalu rendah juga dapat mengakibatkan hilangnya julah pelaut 

yang cukup besar ketika pemanasan (Sabel dan Warren, 1973).  
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g. Kecepatan alir pelarut  

Kecepatan alir pelarut sebisa mungkin harus lebih besar dari laju alir bahan 

yang akan diekstraksi sehingga ekstrak yang akan terlarut dapat terlarut dan keluar 

dari bahan padat (Sabel dan Warren, 1973).   

2.6.2 Etil Asetat  

Etil asetat diperoleh dari adanya penukaran pada gugus hidroksil pada 

asam karboksilat dan gugus hidrokarbon dari padaetanol (Nuryoto, 2008). Etil 

asetat memiliki sifat fisika dan kimia yaitu berbau khas, mudah menguap, tidak 

beracun, tidak higroskopis dan tidak tberwarna. Selain itu Etil asetat memiliki itik 

didih : 77,1ºC , Densitas : 0,89 gr/cm3, Berat Molekul : 88,12 gr/mol (Nuryoto, 

2008). Penggunaan etil asetat banyak dimanfaatkan dalam beberapa hal, antara 

lain: kosmetik, farmasi, industri cat, tinta cetak, pelapisan logam, makanan, 

thinner, tekstil, dan lain-lain (Widhiarso, 2011). Disamping itu, ester berguna 

untuk penggunaan pada margarin, dressing salad, pembuatan pangan, dan 

sebagainya (Hartomo, 1993).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 Struktur kimia Etil asetat (Nuryoto, 2008) 

 Etil Asetat adalah jenis pelarut yang bersifat semi polar sehingga dapat 

melarutkan senyawa baik yang bersifat polar maupun non polar pada dinding sel 

tumbuhan (Harborne, 1987). Pelarut semipolar akan melarutkan senyawa-

senyawa seperti vitamin C, beta karoten, padatan yang terlarut, likopen, serta total 

fenol (Ma’sum et al.,, 2014). Senyawa metabolit sekunder yang larut kedalam 

pelarut non polar yaitu senyawa golongan steroid dan terpenoid, senyawa yang 

bersifat semipolar yaitu senyawa golongan fenolik termasuk flavonoid, sedangkan 

senyawa bersifat polar yaitu alkaloid, saponin, dan tannin (Septyaningsih, 2010). 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Ethyl_acetate2.svg

