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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Tanaman 

2.1.1`Klasifikasi Tanaman 

Adapun klasifikasi tanaman E. Palmifolia adalah (Depkes, 2001) : 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledonae 

Bangsa  : Liliales 

Suku  : Iridaceae 

Marga  : Eleutherine  

Jenis  : Eleutherine palmifolia (L) Merr  

 

   

 

 

 

 

   

 

Gambar 2.1. Tanaman Eleutherine Palmifolia  

Sumber : (Puspadewi et al., 2013)  

2.1.2 Nama Daerah 

Secara umum bawang Dayak di Indonesia dikenal dengan nama bawamg 

kapal, dan bawang merah pada hutan Buletin Flora Malesiana. Selain itu juga 

banyak nama umum bawang Dayak di setiap daerah yaitu bawang Dayak 

(Palangkaraya, Samarinda), bawang hant / kambe (Dayak), bawang sabrang, 

babawangan beureum, bawang siyem (Sunda), brambang sabrang, luluwan sapi, 

teki sabrang (Jawa), bawang sayup (Melayu) dan bawang lubak (Punan Lisum) 

(Zuhud et al., 2013) 

A. Daun 
B. Bawang 

Dayak 
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2.1.3  Morfologi Tanaman 

Bawang dayak ini tumbuh di daerah pegunungan dengan ketinggian 600 

sampai 1500 m di atas permukaan laut. Penanamannya sangat mudah 

dibudidayakan, tidak bergantung dengan musim, dan memiliki waktu tanam yang 

sangan cepat yakni 2 hingga 3 bulan dan kemudian tanaman bisa dipanen (Raga et 

al., 2012) 

Tumbuhan ini memiliki ciri fisik yakni memiliki umbi yang berwarna 

merah dengan permukaan yang sangat licin, dengan daun yang memiliki letak 

yang berpasangan yang berbentuk sirip ganda dan memiliki bunga berwarna putih. 

Selain digunkan sebagai tanaman obat, bunga yang dimiliki tanaman ini dapat 

digunakan sebagai tanaman hias karena memiliki bunga yang indah berwarna 

putih (Galingging, 2007). 

2.1.4  Habitat dan Penyebaran 

Bawang dayak banyak ditemukan dari mulai semenanjung Malaysia hingga 

Fillipina, Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan Nusa Tenggara (Yusni, 

2008). Tanaman ini mempunyai adaptasi yang sangat baik, karena dapat tumbuh 

dalam berbagai iklim dan jenis tanah (Galingging, 2009). 

Selain itu kelembaban, suhu, curah hujan dan tanah juga menentukan 

pertumbuhan dari tanaman ini. Bawang dayak tidak memerlukan persyaratan 

tanah yang khusus (Yusuf, 2009).  

2.1.5  Kandungan Senyawa Bawang Dayak 

Bawang dayak mengandung macam-macam senyawa seperti: alkaloid, 

glikosida, flavonoid, fenolik, steroid, dan tannin. Dimana semua itu merupakan 

sumber potensial yang dikembangkan sebagai tanaman obat (Rusmiati, 2012). 

Alkaloid yang terkandung didalam tanaman ini merupakan salah satu 

golongan senyawa organik, dimana alkaloid ini berupa padatan Kristal dengan 

titik lebur tertentu, tidak berwarna dan bersifat basa. Pada tumbuhan, alkaloid 

dapat ditemukan di berbagai bagian seperti biji, daun, ranting, dan kulit batang. 

Alkaloid memiliki efek biologis tertentu, bahkan ada yang bersifat racun dan ada 

yang digunakan sebagai obat. Kadar air yang terkandung didalam simplisia 

bawang dayak sekitar 8,96%, kadar sari yang larut dalam air adalah 8,03%, kadar 

sari yang larut dalam etanol adalah 9,6% (Leny, 2006). 
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Flavonoid merupakan senyawa polar yang mudah larut dalam pelarut 

polar misalkan antara lain etanol, metanol, butanol, dan aseton. Flavonoid juga 

merupakan golongan terbesar dari senyawa fenol yang mempunyai sifat 

menghambat pertumbuhan virus, bakteri, dan jamur karena sifat umum yang 

dimiliki senyawa ini adlah antioksidan dan telah banyak digunakan sebgai salah 

satu komponen bahan baku obat-obatan. Senyawa flavonoid dan turunannya 

memiliki dua fungsi fisiologis tertentu sebagai bahan kimia untuk mengatasi 

serangan penyakit (antibakteri) dan antivirus bagi tanaman (Khunaifi, 2010). 

2.1.6  Manfaat Bawang Dayak 

Secara empiris, umbi bawang dayak bersifat deuretik, analgesik, pencahar, 

mengobati luka, sakit kuning, batuk, diare berdarah, kanker, dan obat bisul 

(Galingging, 2009). 

Bawang dayak digunakan sebagai obat herbal kini telah meluas dan 

dikenal oleh masyarakat sesuai dengan penemuan-penemuan yang telah dilakukan 

mengenai kandungan bahan aktif yang ada pada bawang dayak. Salah satu nya 

adalah antibakteri yang mampu mencegah infeksi pada penyakit berbahaya 

(peradangan, dan berbagai penyakit menular lainnya) (Bintari, 2002) 

2.2 Tinjauan Bakteri 

Pengertian bakteri sendiri adalah suatu golongan organisme prokariotik atau 

organisme yang memiliki sel tunggal (mikroskopik) yang tumbuh subur di 

lingkungan yang beragam (Carr,2016). 

Adapun struktur atau bagian dari bakteri antara lain:  

1. Dinding Sel 

Tersusun dari struktur yang kompleks dengan ketebalan 10-23 nanomikron 

dan mengelilingi membran sitoplasma. Dinding sel bakteri ini tersusun atas 

peptidoglikan, yang merupakan rantai polisakarida. Fungsi dari dinding sel sendiri 

adalah untuk melindungi sel dari pengaruh luar sel (Carr, 2016). 

2. Mesosom  

Merupakan bagian dari bakteri yang menghasilkan ATP atau energy 

(mitokondria sel). Tetapi sekrang oleh peneliti dianggap sebagai artefak 

mikroskopis (Carr, 2016). 
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3. Inti Sel 

Terletak di sitoplasma dengan ukuran yang sangat kecil. Inti bakteri terdiri 

dari asam ribonukleat (RNA) dan asam deoksiribonukleat (ADN) 

4. Ribosom  

Memiliki fungsi untuk mensintesis protein pada unit 70s (Carr, 2016). 

5. Sitoplasma  

Merupakan cairan yang terdapat di dalam sel. Sitoplasma tersusun dari koloid 

yang mengandung berbagai molekul organik antara lain karbohidrat, lemak, 

protein, dan mineral. Sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya reaksi 

metabolism (Carr, 2016). 

6. Membran Plasma 

Merupakan bagian tipis yang berada di bawah dinding sel dan membungkus 

sitoplasma. Dan membran sel ini tersusun fosfolipid dan protein membentuk 

struktur fosfolipid bilayer dengan bagian kepala dan ekor. Dimana bagian kepala 

bersifat larut air dan bagian ekor bersifat tidak larut air. Isi dari membran plasma 

adalah enzim untuk respirasi seluler, murein, dan sintesis peptidoglikan, serta 

pengangkutan zat dalam dan luar sel (Carr, 2016). 

2.3 Tinjauan Umum Shigella dysenteriae 

2.3.1  Klasifikasi Shigella dysenteriae 

Adapun klasifikasi bakteri Shigella dysenteriae sebagai berikut 

(Kurniawati, 2009) : 

Kingdom : Bacteria 

Filum  : Protobacteria 

Kelas  : Gamma protobacteria 

Ordo  : Enterobacteriales 

Famili  : Enterobacteraceae 

Genus  : Shigella 

Spesies  : Shigella dysenteriae  

2.3.2 Morfologi Shigella dysenteriae 

Merupakan kuman dengan berbentuk batang 0,5-0,7 µm x 2-3 µm, pada 

pewarnaan Gram bersifat Gram negatif  dan tidak berflagel. S. dysenteriae 

berbentuk kokobasil,koloninya konveks, bulat, transparan dengan pinggir-pinggir 
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utuh, dan dapat mencapai diameter sekitar 2 mm dalam 24 jam (Brooks et al., 

2007). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Bakteri Shigella dysenteriae  

Sumber : (CDC, 2017) 

 

Bakteri ini memiliki sifat anaerob dan paling baik tumbuh secara aerob, pH 

yang dibutuhkan untuk tumbuh adalah 6,4-7,8 dan dengan suhu untuk 

pertumbuhannya secara optimum adalah 37°C. S. dysenteriae dapat meragikan 

glukosa tetapi tidak meragikan laktosa (Jawetz, 2001). 

S. dysenteriae memiliki struktur atau bagian-bagian sebgaai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Bakteri 

(Waluyo, 2004) 

1. Dinding Sel 

Dinding bakteri ini memiiki lapisan membran luar yaitu peptidoglikan hal ini 

dapat menyebabkan dinding sel mengandung lipid yang sangat banyak yaitu 11-
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22%, lapisan membran luar memiliki struktur sebagai unit yang terdiri dari 

fosfolipid, membran plasma, polisakarida, dan protein. Struktur lipopolisakarida 

dibentuk oleh lipid dan polisakarida. 

Pada lapisan luar memiliki sifat impermeable terhadap molekul besar, tetapi dapat 

melarutkan molekul kecil hal ini disebabkan karena porin yang memiliki fungsi 

sebagai reseptor bakteriofag dan bakteriosin (Waluyo, 2004). 

2. Membran Sel 

Merupakan struktur yang tipis yang terdiri dari fosfolipid dan protein. 

Dimana fosfolipid ini struktur dasar dari membran sel karena terdiri dari bagian 

yang bersifat hidrofobik dan hidrofiik yang saling berdekatan sehingga 

membentuk dua lapis.  

Fungsi utama sendiri dari membran plasma ini adalah permeabilitas selektif 

dan transfer bahan pelarut, transfer dekstron, dan fosfolirasi oksidatif, ekskreasi 

eksoenzim hidrolitik, menghasilkan reseptor dan protein yang lain, menghasilkan 

enzim serta membawa molekul untuk biosintesa DNA, polimer dinding sel dan 

lipid membran. Apabila membran sel ini dalam keadaan cair maka dapat 

membantu agar sel bakteri dapat tumbuh normal dan jika terjadi kerusakan dengan 

struktur ini maka akan terjadi gangguan pada sel sehingga mengakibatkan 

kematian (Jawetz, 2001). 

3. Ribosom  

Ribosom ini terdiri dari RNA dan protein. Ribosom merupakan struktur yang 

mengandung asam ribonukleat dan berfungsi untuk mengatur sintesis protein 

(Jawetz, 2001) 

4. Mesosom 

Bakteri Gram negatif inokulasi pada daerah DNA, pembelahan sel atau 

pembentukan spora. Sehingga dapat dikatakan bahwa mesosom adalah membran 

sitoplasma dimana dengan melipat kearah dalam sitoplasma, dan fungsi dari 

mesosom adalah dalam sintesis dinding sel dan pembelahan nukleus, respirasi dan 

penggertakan energy, mengatur pembelahan sel, tempat melekatnya nukleus pada 

saat replikasi, mengambil DNA pada transformasi (Jewetz, 2001). 
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5. Sitoplasma 

Terletak di bawah dinding sel merupakan suatu lembaran tipis yang sangat 

penting karena mengendalikan transport substansi kimiawi dalam larutan. 

Didalam sitoplasma ini juga mengandung bahan-bahan untuk memudahan ion-ion 

mineral, gula, asam-asam amino, electron serta, etabolik-metabolik lain ynag 

melewati membran (Jawetz, 2001). 

6. Nukleus 

Terletak dengan pusat sel dan terikat pada system mesosom membran 

sitoplasma. Hal ni merupakan seluruh alat genetik atau genom bakteri. Bahan 

nukleus disebut tubuh kromatin, nukleotid, atau kromosom bakteri. 

2.3.3  Patogenesis Shigella dysenteriae 

Penularan terjadi melalui oral atau lewat mulut, kontak langsung dengan 

alat-alat yang telah digunakan oleh penderita, lalat, makanan dan minuman, 

penggunaan layanan umum (kamar mandi). 

Setelah terinfeksi, S. dysenteriae akan berkembang biak dan menyebabkan 

diare akut dimana hal ini terjadi di epitel kolon dimana sitokin pro-inflamasi 

dilepaskan dan akan mengikat sejumlah sel polimorfonuklear dan menghancurkan 

sel-sel epitel yang melapisi mukosa usus (Janshon et al., 2015). Setelah pada masa 

inkubasi (1-2 hari) akan timbul rasa sakit pada perut, demam dan didapatkan tinja 

dengan konsentrasi yang encer. Setelah beberapa hari setelah terinfeksi maka tinja 

akan meningkat karena infeksi ileum dan kolon, tetapi jumlah tinja berkurang 

encer dan terdapat lender dan darah (Jawetz, 2001). 

2.3.4  Toksin Shigella dysenteriae 

Toksin ini berikatan dengan reseptor dan dapat menyebabkan aktivasi 

proses sekresi sehingga terjadi diare cair yang dapat ditemukan pada awal 

penyakit hal ini merupakan tanda dari enterotoksik shigatoksin yang kemudian 

melibatkan usus besar atau kolon dan invasi jaringan dimana gejala ini akan 

memperberat gejalanya. Efek dari toksin ini lebih ke absorbsi elektrolit, glukosa, 

dan asam amino (Dzen dkk, 2003). S. dysenteriae memproduksi toksin yang tidak 

tahan panas sehingga dapat mempengaruhi saluran pencernaan dan SSP. Toksin 

pada S. dysenteriae yang bersifat patogen ada tiga, yaitu: 
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1. Enterotoksin 

Merupakan termolabil dan dapat menyebabkan penggumpalan pada ileum. 

Enterotoksin utama pada usus halus berbeda dengan disentri basiller klasik, 

dimana yang terinfeksi adalah usus besar (Collier et al., 2001). 

2. Eksotoksin 

Pada tipe 1 (basil Shiga) memproduksi eksotoksin yang tidak tahan 

pemanasan yang dapat mempengaruhi usus dan SSP. Eksotoksin ini merupakan 

protein yang bersifat antigenic dan mematikan untuk hewan coba. Pada manusia 

zat ini dapat menghambat absorbsi gula dan asam amino di usus halus. Sifat 

invasive pada S. dysenteriae bekerja berurutan toksin menyebabkan diare awal 

yang encer dan tidak berdarah serta invasi usus besar mengakibatkan disentri yang 

berlajut dengan tinja yang disertai darah (Brooks et al., 2007).  

3. Neurotoksin dan Sitotoksin 

Adalah protein eksotoksin yang dihasilkan oleh S.dysenteriae tipe 1 (Collier et 

al., 2001). 

2.3.5  Pengobatan 

Ciprofloxacin merupakan antibiotik yang direkomendasikan sebgai first 

line pengobatan shigellosis (Putra, 2004) 

Golongan florokuinolon merupakan golongan antibiotik yang dianggap 

aktif sekali terhadap Shigella karena meanismenya yang menghambat kerja DNA 

pada bakteri. Golongan ini cepat diserap melalui saluran cerna dan memiliki kadar 

puncak 1-2 jam setelah pemberian obat (Ganiswara, 2005). 

2.4 Antimikroba 

Adalah obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat mikroba 

yang dianggap merugikan tubuh manusia (Setiabudy, 2009). 

Berdasarkan mekanisme kerjanya, antimikroba dapat dibagi menjadi empat 

kelompok yaitu: 

Tabel II.1 Mekanisme kerja obat antimikroba 

No Mekanisme kerja Cara 

1 Menghambat sintesis dinding sel Merusak lapisan peptidoglikan 
yang menyusun dinding sel 

(Pratiwi, 2008) 
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No Mekanisme kerja Cara 

2 Merubah permeabilitas sel Merusak membran plasma yang 

merupakan pengendali transport 

berbagai metabolit sehingga 

apabila membran ini rusak maka 

pertumbuhan sel akan terganggu 

dan sel akan mati (Pratiwi, 2008). 

3 
Merubah molekul asam nukleat dan 

protein 

Mendenaturasi protein dan asam 

nukleat sehingga sel tidak dapat 

diperbaiki lagi (Pratiwi, 2008) 

4 

Menghambat sintesis asam nukleat 

dan protein 

Mengganggu pembentukan dan 

mengganggu fungsi dari DNA, 

RNA, dan protein sehingga 

menghambat transkripsi dan 

replikasi (Pratiwi, 2008) 

2.5 Antibiotik 

2.5.1 Tinjauan Antibiotik 

Adalah suatu golongan obat yang diperoleh dan dihasilkan oleh 

mikroorganisme dan zat ini dalam jumlah yang sedikitpun dapat menghambat 

kegiatan mikroorganisme yang lain. Antibiotik pertama kali yang ditemukan 

adalah penisilin, dimana antibiotik yang mempunyai spektrum luas yang artinya 

efektif digunakan bagi banyak spesies bakteri baik bentuk kokus, basil, ataupun 

spiral. Ada juga yang memiliki spectrum sempit dimana hanya efektif digunakan 

untuk spesies tertentu (Waluyo, 2004). 

 2.5.2  Tinjauan Ciprofloxacin 

Ciprofloxacin merupakan antibiotik golongan florokuinolon yang 

berspektrum luas di negara berkembang seperti Indonesia ciprofloxacin 

diindikasikan untuk pengobatan infeksi saluran cerna, saluran kemih, saluran 

nafas, infeksi kulit jaringan lunak, infeksi tulang dan sendi yang disebabkan olek 

bakteri (BPOM, 2017). 
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Tabel II.2 Tinjauan Ciprofloxacin 

Rumus Kimia C17H18FN3O3 

Rumus struktur 

 
(Pubchem) 

Mekanisme kerja Dihasilkan dari penghambatan enzim 

topoisomerase II (DNA gyrase) dan 

topoisomerase IV, yang diperlukan untuk replikasi 

DNA bakteri dan transkripsi (Drugbank) 

Farmakologi / Indikasi Digunakan untuk infeksi yang disebabkan oleh 

organisme yang merugikan tubuh. Infeksi yang 

dimaksud adalah saluran kemih, slauran 

pernapasan bawah, tulang dan sendi, intra 

abdominal, diare menualr, demam tifoid 

(Drugbank). 

Farmakodinamik  Memiliki aktivitas un vitro terhadap bakterigram 

negatif  ataupun gram posiif. Memiliki afinitas 

100 kali lebih tinggi untuk DNA gyrase bakteri 

daripada mamalia. Onset awal 0,5-1 jam dan 

memiliki waktu untuk mencapai efek yakni 1-2 

jam (Drugbank). 

Efek samping  Paling sering terjadi yakni gastrointestinal yakni3-

17%. Mual, muntah dan gangguan abdominal dan 

diare, gangguan SSp juga bisa terjadi tetapi tidak 

terlalu sering (Drugbank) 

 

2.6 Tinjauan Senyawa Antibakteri dari Metabolit Sekunder Tanaman 

Kandungan pada tanaman E. Palmifolia menurut Sinarita et al., (2012) 

dijelaskan antara lain alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolik, steroid, dan tannin. 

2.6.1  Flavonoid 

Merupakan salah satu kandungan yang terbanyak di dalam tanaman, 

termasuk golongan dari fenolik.  

 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#query=C17H18FN3O3


14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Struktur Flavonoid 

Sumber : (Abdi, 2010) 

 

Flavonoid berfungsi sebagai antibakteri dengan cara denaturasi protein 

sehingga menyebabkan terganggunya pembentukan sel sehingga dapat merubah 

komponen protein. Membran sel yang terganggu dapat menyebabkan 

meningkatnya permeable sel bakteri dan diikuti dengan kerusakan sel bakteri 

sehingga bakteri mati (Abdi, 2010). 

2.6.2  Saponin 

Saponin adalah senyawa aktif permukaan yang kuat yang menimbulkan 

busa jika dikocok dalam air dan pada konsentrasi yang rendah sering 

menyebabkan hemolisis sel darah merah. Dalam larutan yang sangat encer 

saponin sangat beracun untuk ikan, dan tumbuhan yang mengandung saponin 

telah digunakan sebagai racun ikan selama beratus-ratus tahun. Beberapa saponin 

juga bekerja sebagai antimikroba (Robinson, 1995). 

 Senyawa saponin dapat bersifat antibakteri dengan merusak membran sel. 

Karena memiliki struktur seperti detergen, sehingga saponin akan menurunkan 

tegangan permukaan dinding sel dan merusak permeabilitas membran sel. Jika 

fungsi membran sel dirusak maka akan mengakibatkan kematian sel (Monalisa et 

al.,2011) 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Struktur Saponin 

Sumber : (Dennis et al., 2005) 
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2.6.3 Alkaloid 

Mekanisme kerja Alkaloid sebagai antibakteri yakni dengan mengganggu 

komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga lapisan dinding sel 

tidak terbentuk secara utuh dan menyebabkan kematian sel. Mekanisme kerja lain 

alkaloid sebagai antibakteri yaitu komponen alkaloid diketahui sebagai 

interkelator DNA dan menghambat enzim topoisomerase sel bakteri (Ningsih, 

2016).  

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Struktur Alkaloid  

Sumber : (Razimin et al., 2013) 

 

1.6.4 Fenolik 

Golongan fenol mampu merusak membran sel, menginaktifkan enzim dan 

mendenaturasi protein sehingga dinding sel mengalami kerusakan karena 

penurunan permeabilitas. Perubahan permeabilitas membran sitoplasma 

memungkinkan terganggunya transportasi ion-ion organik yang penting ke dalam 

sel sehingga berakibat terhambatnya pertumbuhan bahkan hingga kematian sel 

(Damayanti et al., 2014). 

2.7 Tinjauan Ekstraksi 

2.7.1  Pengertian Ekstraksi 

Eaktraksi merupakah pemisahan bahan dari campurannya dengan 

menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika tercapai 

kesetimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi 

dalam sel tanaman. Setelah proses ekstraksi, pelarut dipisahkan dari sampel 

dengan penyaringan. Ekstrak awal sulit dipisahkan melalui teknik pemisahan 

tunggal untuk mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu 

dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang 

sama (Depkes RI, 1995). 
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Proses ekstraksi khususnya untuk bahan yang berasal dari tumbuhan adalah 

sebagai berikut:  

1.  Pengelompokan bagian tumbuhan (daun, bunga, dll), pengeringan dan 

penggilingan bagian tumbuhan.  

2.  Pemilihan pelarut  

3.  Pelarut polar: air, etanol, metanol, dan sebagainya.  

4.  Pelarut semipolar: etil asetat, diklorometan, dan sebagainya.  

5.  Pelarut nonpolar: n-heksana, petrole-um eter, kloroform, dan sebagainya. 

2.7.2 Cara Ekstraksi 

 Adapun cara ekstraksi yang dimaksut adalah antara lain : 

1. Cara Dingin 

Ekstraksi cara dingin memiliki keuntungan dalam proses ekstraksi total, 

yaitu memperkecil kemungkinan terjadinya kerusakan pada semyawa termolabil 

yang terdapat pada sampel. Sebagian besar senyawa dapat terekstraksi dengan 

ekstraksi cara dingin, walaupun ada beberapa senyawa yang memiliki 

keterbatasan kelarutan terhadap pelarut pada suhu ruangan. Terdapat sejumlah 

metode ekstraksi yang paling sederhana adalah ekstraksi dingin, dengan cara ini 

bahan kering hasil gilingan diekstraksi pada suhu kamar secara berturut-turut 

dengan pelarut yang kepolarannya makin tinggi. Keuntungan cara ini merupakan 

metode ekstraksi yang mudah karena ekstrak tidak dipanaskan sehingga 

kemungkinan kecil bahan alami menjadi terurai. 

Penggunaan pelarut dengan peningkatan kepolaran bahan alam secara 

berurutan memungkinkan pemisahan bahan-bahan alam berdasarkan kelarutannya 

(dan polaritasnya) dalam pelarut ekstraksi. Hal ini sangat mempermudah proses 

isolasi. Ekstraksi dingin memungkinkan banyak senyawa terekstraksi, meskipun 

beberapa senyawa memiliki pelaurt ekstraksi pada suhu kamar (Henrich et al., 

2004). Adapun contoh dari cara ini antara lain: 

1. Maserasi 

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan menggunakan pelarut 

dengan beberapa kali pengocokan pengadukan pada temperatur ruangan (kamar). 

Maserasi bertujuan untuk menarik zat-zat berkhasiat yang tahan pemanasan 

maupun tidak tahan pemanasan. Secara teknologi maserasi termasuk ekstraksi 
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dengan prinsip metode pencapaian konsentrasi pada keseimbangan. Maserasi 

dilakukan dengan beberapa kali pengocokan atau pengadukan pada temperatur 

ruangan atau kamar (Depkes RI, 2000). 

2. Perkolasi 

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru dan sempurna 

(Exhaustiva extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur ruangan. 

Prinsip perkolasi adalah dengan menempatkan serbuk simplisia pada suatu bejana 

silinder, yang bagian bawahnya diberi sekat berpori. Proses terdiri dari tahap 

pengembangan bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya 

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

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

2. Cara Panas 

Adapun contoh dari cara panas antara lain : 

1. Refluks 

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur didihnya, selama 

waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya 

pendingin balik. Umumnya dilakukan pengulangan proses pada residu pertama 

sampai 3-5 kali sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna (Depkes RI, 

2000). 

2. Sokletasi 

Sokletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru yang 

umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dengan 

jumlah pelarut relatif konstan dengana adanya pendingin balik. Biomasa 

ditempatkan dalam wadah soklet yang dibuat dengan kertas saring, melalui alat ini 

pelarut akan terus di refluks. Setelah pelarut segar melewati alat ini melalui 

pendingin refluks, ekstraksi berlangsung sangat efisien dan senyawa dari biomasa 

secara efektif ditarik kedalam pelarut. 

3. Digesti 

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada 

temperatur ruangan (kamar), yaitu secara umum dilakukan pada temperatur  

40-45°C. 
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4. Infus 

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air 

(bejana infus tercelup dalam penangas air mendidih, temperatur terukur 96-98°C 

selama waktu tertentu (15-20 menit). 

5. Dekokta 

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama (suhu lebih dari 30°C) dan 

temperatur sampai titik didih air. 

2.8 Fraksinasi 

Fraksinasi adalah suatu metode pemisahan senyawa organik berdasarkan 

kelarutan senyawa-senyawa tersebut dalam dua pelarut yang tidak saling 

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

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

menggunakan peningkatan polaritas pelarut seperti petroleum eter, n-heksana, 

kloroform, dietil eter, etilasetat dan etanol. Pemilihan pelarut pada ekstraksi 

umumnya bergantung pada sifat analitnya dimana pelarut dan analit harus 

memiliki sifat yang sama, contohnya analit yang sifat lipofilitasnya tinggi akan 

terekstraksi pada pelarut yang relatif nonpolar seperti n-heksana sedangkan analit 

yang semipolar terlarut pada pelarut yang semipolar seperti etilasetat atau 

diklorometana (Venn, 2008). Pada penelitian Widayat et al., 2016 dijelaskan bawa 

pada media dilusi cair digunakan konsentrasi ektrak 0.5 % (5 mg/mL), 1 % (10 

mg/mL), 2 % (20 mg/mL), 4 % (40 mg/mL), 8 % (80 mg/mL), dan 12 % (120 

mg/mL), Dan dipatkan hasil terbaik adaalh dengan konsentrasi 12%. 

Tabel II.3 Hasil pengujian Aktivitas Bakteri Ekstrak Etanol  

Konsentrasi 
Zona Hambat 

n1 n2 n3 n4 Rata-rata 

0.50 % 9.70 9.25 9.85 11.28 10.02±0.8a 

1% 12.33 11.94 12.33 12.79 12.35±0.3b 

2% 12.74 12.60 13.57 13.65 13.14±0.5b 

4% 14.64 13.97 14.21 14.52 14.33±0.3c 

8% 15.12 14.87 15.11 14.90 15.00±0.1c 

12% 17.26 18.42 17.33 16.33 17.34±0.8d 

Ket : a,d :Berbeda nyata, b,c : Tidak Berbeda Nyata. (p<0.05) 
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2.9 Uji Aktivitas Antimikroba  

2.9.1  Difusi 

Merupakan metode kuantitatif yang dapat digunakan untuk mengukur 

zona hambat pertumbuhan bakteri terhadap suatu antimikroba. Menggunakan uji 

ini merupakan yang paling sering dilakukan karena pelaksanaannya tidak rumit 

dan mahal. Adapun modifikasi metode ini antara lain:  

1. Kirby Bauer (Cakram Kertas) 

Difusi cakram atau yang disebut dengan Kirby-Bauer disc diffusion test  

merupakan standar prosedur disetujui oleh WHO (Hudzicki,2001). Dilakukan 

dengan cara streaking inoculum standar organismenya pada permukaan medium 

Mueller Hinton Agar dalam patri disk, lalu cakram antibiotik dengan antimikroba 

ditempelkan pada permukaan dan diinkubasi dengan suhu 35-37°C selama 24 jam 

kemudian dilakukan pengukuran diameter zona hambat (Mufida et al., 2009). 

Tabel II.4 Klasifikasi Daya Hambat Bakteri  

Diameter clear zone Daya Hambat Pertumbuhan 
˃ 20 mm Sangat Kuat 
10-20 mm Kuat 
5-10 mm Sedang 
˂ 5 mm Lemah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Metode Cakram Kertas 

(Mufida et al., 2009). 

 

2. Sumuran 

 Sama dengan Kirby bauer hanya saja fungsi cakram antibiotik diganti dengan 

sumuran yang telah diisi dengan larutan anibiotik yang telah terimpregnasi. Lalu 

diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 35-37°C (Mufida et al., 2009). 
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Gambar 2.8 Metode Sumuran 

(Mufida et al., 2009). 

3. Pour Plate 

 Metode ini tidak dilakukan streaking tetapi mencampurkan bahan kuman 

dengan agar base 1,5% pada suhu 50°C sampai homongen. Setelah itu dituangkan 

pada media agar lalu setelah membeku diletakkan cakram antibiotik pada 

permukaannya lalu diinkubasi selama 15-20 jam dengan suhu 35-37°C (Mufida et 

al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Metode Pour Plate 

 

2.9.2  Dilusi 

Prinsipnya antibakteri diencerkan sampai diperoleh beberapa konsentrasi. 

Pada dilusi cair konsentrasi masing-masing ditambah suspense mikroba uji pada 

media (Pratiwi, 2008). Pada dilusi padat tiap konsentrasi obat dicampur dengan 

media agar yang kemudian ditanami bakteri.  

1. Broth dilusi (Dilusi cair) 

Pada metode MIC dengan broth dilusi dengan berbagai konsentrasi 

antimikroba diinokulasikan dengan suspense standar bakteri uji. Diinkubasi 

dengan suhu 35°C, MIC ditentukan dengan mengamati konsentrasi terendah yang 

dapat menghambat pertumbuhan bakteri secara visual (Pratiwi, 2008). 
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 Larutan uji agen antimikroba pada kadar terkecil yang terlihat jernih tanpa 

adanya pertumbuhan mikroba ditetapkan sebagai KHM. Larutan yang ditetapkan 

sebagai KHM kemudian dikultur ulang pada media cair tanpa penambahan 

mikroba uji ataupun agen antimikroba lalu diinkubasi selama 18-24 jam. Media 

cair yang tetap terlihat jernih setelah inkubasi ditetapkan sebagai KBM (Pratiwi, 

2008). 

2. Agar dilusi (Dilusi padat) 

Konsentrasi agen mikroba diletakkan pada agar MH. Konsentrasi tersebut 

diinokulasi dengan inoculum organisme uji yang setara denga Mc Farland 0,5. Uji 

ini kurang disarankan karena menghabiskan tenaga dan waktu. Keuntungan 

metode ini adalah dapat digunakan untuk menguji beberapa mikroba uji dengan 

satu konsentrasi agen mikroba (Pratiwi, 2008).  

2.9.3  Gradien Antimikroba (E-test) 

 Metode gradien antimikroba menggabungkan prinsip metode dilusi 

dengan metode difusi atau sering disebut juga dengan tes epsilometer yang 

merupakan uji kuantitatif antimikroba yakni menentukan nilai kadar hambat 

minimal (KHM) dan menentukan antimikroba yang berinteraksi antara dua obat. 

Nilai kadar hambat minimal (KHM) ditentukan di persimpangan strip dan 

lingkaran hambatan pertumbuhan (Balouiri et al., 2015). Metode ini dilakukan 

dengan menggunakan strip plastic yang sudah mengandung agen antibakteri 

dengan konsentrasi terendah sampai konsentrasi tertinggi diletakkan pada medium 

agar yang telah ditanami mikroorganisme. Hambatan pertumbuhan 

mikroorganisme diindikasikan adanya area jernih. Kekurangan dari metode ini 

yakni mahal. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Metode E-test 

(Balouiri et al., 2015). 
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2.9.4  Bioautografi 

Bioautografi merupakan metode untuk melokalisir antibakteri pada 

kromatogram. Dalam perlakuan untuk metode bioautografi, kandungan senyawa 

dalam ekstrak uji telah dipisahkan secara kromatografi lapis tipis, sehingga mudah 

untuk mengetahui zat mana yang aktif dari sejumlah senyawa lain dalam ekstrak 

uji. Ini berarti metode bioautografi merupakan cara untuk mendapatkan senyawa 

murni atau isolat yang memiliki bioaktivitas tertentu (Choma, 2010). 

Metode tersebut didasarkan pada aktivitas biologi analit, baik sebagai 

antibakteri, antifungi, antitumor, maupun antiprotozoa. Prosedur metode 

bioautografi mirip dengan metode difusi agar dimana perbedaanya yakni senyawa 

uji berdifusi dari kertas kromatografi ke media Agar yang diinokulasi. Metode ini 

dibagi menjadi bioautografi kontak, imersi dan langsung (Choma, 2010). 

Keuntungan metode ini adalah sifatnya yang efisien untuk mendeteksi adanya 

senyawa antibakteri karena letak bercak dapat ditentukan walaupun berada dalam 

campuran yang kompleks sehingga memungkinkan untuk mengisolasi senyawa 

aktif tersebut. Kerugiannya adalah metode ini tidak dapat digunakan untuk 

menentukan KHM dan KBM (Choma, 2010). 

1. Bioautografi Kontak 

 Bioautografi kontak merupakan senyawa antimikroba dipindahkan dari 

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

secara merata dan melakukan kontak langsung (Dewanjee et al., 2014). 

Metode ini didasarkan atas difusi dari senyawa yang telah dipisahkan 

dengan Kromatografi Lapis Tipis. Lempeng kromatografi tersebut ditempatkan 

di atas permukaan media agar yang sebelumnya diinokulasikan dengan 

mikroorganisme yang 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 menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme uji tampak pada permukaan membentuk zona 

yang jernih (Marston, 2011). 
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2. Bioautografi Langsung 

 Bioautografi langsung merupakan metode bioautografi yang sering 

digunakan dimana mikroorganismenya tumbuh secara langsung diatas lempeng 

KLT. Prinsip kerja dari metode ini adalah suspensi mikroorganisme uji dalam 

medium cair disemprotkan pada permukaan KLT yang telah dihilangkan sisasisa 

eluen yang menempel pada lempeng kromatogram. Setelah itu dilakukan 

inkubasi pada suhu 25 ° C selama 48 jam dalam kondisi lembab (Dewanjee et 

al.,2015). 

 Untuk visualisasi Pertumbuhan mikroba, garam tetrazolium sering 

digunakan. p-Iodonitrotetrazolium violet merupakan reagen deteksi yang 31 

paling sesuai. Garam ini disemprotkan ke bioautogram, yaitu inkubasi pada 

suhu 25 ° C selama 24 jam atau pada suhu 37 ° C selama 3-4 jam (Balouiri et 

al., 2016). Mueller Hinton Broth dan agar direkomendasikan untuk memberi 

cairan secukupnya agar memberikan hasil terbaik pada plat KLT dan menjaga 

kelembapan yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri (Shahat et al, 2008). 

 Senyawa dalam lempeng kromatogram dideteksi dengan sinar UV pada 

panjang gelombang 254 nm dan 366 nm. Setelah diketahui letak dan jumlah 

senyawa aktif yang terpisah atau terisolasi dengan timbulnya noda pada 

lempeng KLT, selanjutnya di semprotkan suspensi bakteri uji sebanyak 5-6 ml 

di atas permukaan lempeng KLT secara merata. Lempeng KLT diinkubasi 24 

jam, kemudian disemprot dengan 5 ml larutan Triphenyl Tetrazolium Chloride 

sejumlah 20 mg/ml serta Methyl Thiazole Tetrazolium (2,5 mg/ml) dan 

selanjutnya diinkubasi kembali selama 4 jam pada suhu 37°C (Dewanjee et al., 

2014). 

3. Bioautografi Perendaman (Agar Overlay BioautografiI) 

 Bioautografi perendaman merupakan bioautografi dimana medium agar 

telah diinokulasikan dengan suspensi bakteri yang dituangkan di atas lempeng 

KLT. Pada prakteknya, metode ini dilakukan dengan lempeng kromatografi 

yang telah dieluasi di letakkan dalam cawan petri, sehingga permukaan tertutup 

oleh medium agar yang berfungsi sebagai base layer. Setelah base layernya 

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

sesuai (Dewanjee et al., 2014) 

2.10  Tinjauan Pelarut Etanol 

            Etanol Sering digunakan sebagi pelarut dalam 

laboratorium karena 

mempunyai kelarutan yang relatif tinggi dan bersifat inert sehingga tidak bereaksi 

dengan komponen lainnya (Susanti et al., 2012). Etanol (etil alkohol) berwarna 

bening, cairan tak berwarna dengan karakteristik bau yang khas. Dalam larutan air 

encer, ia memiliki rasa agak manis tapi dalam larutan yang lebih pekat memiliki 

rasa seperti terbakar. Etanol (CH3CH2OH) merupakan alkohol yaitu sekelompok 

senyawa molekul kimia yang mengandung gugus hidroksil (-OH) yang terikat 

pada atom karbon. Etanol meleleh pada suhu -114,1°C, mendidih pada suhu 32 

78,5°C, memiliki massa jenis 0,789 g/mL pada suhu 20°C dan konstanta 

dielektrik 30. Etanol memiliki titik beku yang rendah sehingga membuatnya 

bermanfaat sebagai cairan dalam termometer untuk suhu di bawah 40°C yang 

merupakan titik beku air raksa (Shakhashiri, 2009).  

          Pada penelitian (Valle et al., 2016) yang menggunakan pelarut 

etanol, 

methanol dan supercritical CO2 untuk mengekstrak piliphine piper bettle untuk 

uji aktivitas antimikroba gram positif dan negatif didapatkan pelarut etanol 

sebagai pelarut yang paling poten. Pada konsetrasi etanol 25% dan etanol 75% 

menimbulkan efek antimikroba yang paling kuat, dengan konsentrasi etanol 75% 

dapat menghambat beberapa bakteri dengan maksimum zona hambat 1,0 cm 

diataranya bakteri E. coli dan S. aureus (Emanuel et al., 2011). 

2.11 Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

          Kromatografi lapis tipis ialah metode pemisahan fisikokimia. Lapisan 

pemisah terdiri atas bahan berbutir-butir (fase diam), ditempatkan pada penyangga 

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

berupa larutan yang ditotolkan baik berupa bercak ataupun pita, setelah plat atau 

lapisan dimasukkan ke dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan 

pengembang yang cocok (fase gerak), pemisahan terjadi selama perambatan 
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kapiler (pengembangan), selanjutnya senyawa yang tidak berwarna harus 

ditampakkan (Stahl, 1985).  

          Pendeteksian bercak hasil pemisahan dapat dilakukan dengan 

beberapa cara. Untuk senyawa tak berwarna cara yang paling sederhana adalah 

dilakukan pengamatan dengan sinar ultraviolet. Beberapa senyawa organik 

bersinar atau berfluorosensi jika disinari dengan sinar ultraviolet gelombang 

pendek (254 nm) atau gelombang panjang (365 nm), jika dengan cara itu senyawa 

tidak dapat dideteksi maka harus dicoba disemprot dengan pereaksi yang 

membuat bercak tersebut tampak yaitu pertama tanpa pemanasan, kemudian bila 

perlu dengan pemanasan (Gritter, et al., 1991; Stahl, 1985). 


