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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A.  Hasil Determinasi Tanaman 

Determinasi dari suatu tanaman bertujuan untuk mengetahui kebenaran 

identitas tanaman tersebut, apakah tanaman tersebut benar-benar tanaman yang 

diinginkan. Dengan demikian kesalahan dalam pengumpulan bahan yang akan 

diteliti dapat dihindari. Tanaman ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) yang 

digunakan untuk penelitian ini dideterminasi di Laboratorium Biologi Fakultas 

Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan menggunakan buku Flora of 

Java karangan Backer dan Van den Brink  (1965). Hasil determinasi tanaman 

Phyllanthus acidus (L.) Skeels adalah sebagai berikut :  

1b_2b_3b_4b_12b_13b_14b_17b_18b_19b_20b_21b_22b_23b_24b_25a_99. 

Euphorbiaceae_1b_3b_4b_6b_57a_58b_62b_64a_65b_66a_Phyllanthus_1b_6b_8

a_9a_Phyllanthus acidus (L.) Skeels 

Berdasarkan hasil determinasi di atas dapat diperoleh kepastian bahwa 

tanaman yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesies Phyllanthus acidus (L.) 

Skeels. 

 

B. Hasil Ekstraksi  

Penyarian dilakukan dengan metode maserasi, keuntungan dari penggunaan 

metode ini adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan 

mudah diusahakan, tetapi metode maserasi memiliki kerugian yaitu pengerjaannya 
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membutuhkan waktu lama, membutuhkan cairan penyari yang banyak dan penyarian 

zat aktif kurang sempurna, karena dimungkinkan terjadinya penjenuhan konsentrasi 

senyawa kimia dalam pelarut. 

Sebanyak 1 kg serbuk buah ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) yang 

telah diayak dengan ayakan no 100, dimaserasi dengan etanol 96% sebanyak 7,5 liter 

selama 3 x 24 jam. Hasil ekstraksi diperoleh rendemen 21,74%. 

   

C. Hasil Identifikasi Bakteri 

Identifikasi bakteri bertujuan untuk mengetahui golongan bakteri, yaitu 

melalui pengecatan Gram. Umumnya bakteri sukar diamati di bawah mikroskop 

karena sel bakteri tidak berwarna. Tetapi dengan teknik pengecatan dapat diperoleh 

perbedaan warna antara sel bakteri dan latar belakangnya sehingga sel-sel bakteri 

dapat diamati lebih jelas.  

Berdasarkan hasil pengecatan setelah diamati di bawah mikroskop, bakteri 

Pseudomonas aeruginosa dan Klebsiella pneumoniae merupakan bakteri Gram 

negatif  karena pada pengecatan Gram kedua bakteri tersebut tidak tahan alkohol 

sehingga cat yang pertama dilunturkan dan mengikat warna kontras sehingga akan 

berwarna merah. Bakteri Gram negatif mempunyai kadar lipid yang tinggi pada 

dinding selnya sehingga selama pencucian dengan alkohol, lipid tersebut akan larut, 

pori-pori pada dinding sel membesar sehingga zat warna yang sudah diserap mudah 

dilepaskan dan bakteri menjadi tidak berwarna. Hasil dari pengecatan Gram dapat 

dilihat pada Gambar 2. 
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A                                                       B 

Gambar 2. Pengecatan Gram 

A. Pseudomonas aeruginosa 

B. Klebsiella pneumoniae 

 

D. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri 

Uji aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan metode dilusi. Metode dilusi, 

baik padat maupun cair, digunakan untuk mengetahui KBM terhadap bakteri. 

Metode dilusi padat memiliki keunggulan yaitu memudahkan dalam mengamati hasil 

KBM secara visual yang ditunjukkan dengan ada tidaknya koloni bakteri yang 

tumbuh di permukaan media padat, bila dibandingkan dengan kontrol media, kontrol 

bakteri, dan kontrol suspending agent, selain itu larutan obat dapat terdistribusi 

merata, sehingga kontak dengan bakteri lebih efektif. Jika menggunakan metode 

dilusi cair akan mengalami kesulitan dalam pengamatan untuk menentukan KBM. 

Kekeruhan yang terjadi dapat berasal dari keberadaan bakteri tetapi juga dapat 

berasal dari ekstrak uji. Hasil KBM diperoleh dengan mengamati ada tidaknya 

pertumbuhan bakteri setelah diinkubasi selama 18 - 24 jam pada suhu 37
0
C. 

Media yang digunakan dalam uji aktivitas antibakteri adalah Mueller Hinton 
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(MH). Media MH digunakan karena bakteri Pseudomonas  aeruginosa dan bakteri 

Klebsiella pneumoniae dapat hidup dan berkembang biak serta dapat melakukan 

aktivitas dengan baik dalam media tersebut. Hal ini dapat dilihat pada kontrol positif 

yaitu media MH + suspensi bakteri yang terdapat pertumbuhan bakteri. 

Ekstrak etanol mempunyai sifat sukar larut dalam pelarut air, maka 

diperlukan suspending agent agar didapatkan suatu suspensi yang baik antara media 

dan ekstrak. Penelitian ini menggunakan suspending agent CMC Na (Carboxy 

Methyl Cellulosum Natrium) dengan konsentrasi 0,5%. CMC Na dipilih sebagai 

suspending agent karena CMC Na mensuspensikan dengan baik antara media dengan 

ekstrak etanol buah ceremai. 

Konsentrasi ekstrak yang digunakan untuk uji aktivitas antibakteri terhadap 

Pseudomonas aeruginosa dan Klebsiella  pneumoniae adalah 0,125%; 0,25%; 0,5%; 

1% dan 2%. Masing-masing seri konsentrasi direplikasi uji 3 kali. Hasil uji terhadap 

kontrol menunjukkan bahwa kontrol media tidak ditemukan adanya pertumbuhan 

bakteri, hal ini menunjukkan bahwa media yang digunakan benar-benar steril. 

Sedangkan pada kontrol bakteri dan kontrol suspending agent menunjukkan hasil ada 

pertumbuhan bakteri uji. Suspending agent yang digunakan yaitu CMC Na 0,5% 

menunjukkan hasil tidak adanya aktivitas penghambatan terhadap pertumbuhan 

bakteri uji. 

Parameter yang digunakan pada uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol buah 

ceremai adalah nilai KBM (Kadar Bunuh Minimal). Nilai KBM menggambarkan 

konsentrasi terkecil yang mampu membunuh bakteri atau sama sekali tidak ada 

pertumbuhan bakteri. 
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Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol buah ceremai terhadap 

Pseudomonas aeruginosa dan Klebsiella pneumoniae memberikan nilai KBM 

sebesar 1%. Menurut Radji (2010) konsentrasi 1% merupakan nilai KBM yang kuat, 

karena pada kadar ini mempunyai aktivitas antibakteri yang signifikan. Sehingga 

ekstrak etanol buah ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) bisa dimanfaatkan lebih 

lanjut sebagai tanaman obat. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Buah Ceremai terhadap 

Pseudomonas aeruginosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.  Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Buah Ceremai terhadap 

Klebsiella pneumoniae 
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Tabel 1. Hasil Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Buah Ceremai (Phyllanthus 

acidus (L.) Skeels) terhadap Pseudomonas aeruginosa dan  Klebsiella pneumoniae 

Seri Konsentrasi 

(%) b/v 

Pseudomonas aeruginosa Klebsiella pneumoniae 

I II III I II III 

2 - - - - - - 

1 - - - - - - 

0,5 + + + + + + 

0,25 + + + + + + 

0,125 + + + + + + 

K 1 - - - - - - 

K 2 + + + + + + 

K 3 + + + + + + 

 

Keterangan : 

(+) : tumbuh 

(-) : tidak tumbuh 

Kontrol 1 : kontrol media 

Kontrol 2  : kontrol bakteri (5  ml media MH + 50 µl suspensi bakteri) 

Kontrol 3 : kontrol suspending agent (4 ml media MH + 1 ml CMC Na 0,5 % + 

50 µl suspensi bakteri) 

 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ekstrak etanol buah ceremai 

mempunyai aktivitas yang sama terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa dan 

Klebsiella pneumoniae. Hal ini dapat disebabkan oleh persamaan dari kedua bakteri 

tersebut yang merupakan bakteri Gram negatif, sehingga memiliki struktur susunan 

dinding sel yang sama.  

 

E.  Analisis Kromatografi Lapis Tipis 

Analisis KLT dilakukan untuk pemeriksaan kandungan kimia senyawa 

sehingga memperoleh gambaran mengenai golongan kandungan senyawa yang 

terdapat dalam ekstrak etanol buah ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels). 

Keuntungan KLT adalah waktu yang dibutuhkan lebih cepat, hasil pemisahan yang 

diperoleh lebih baik, dan diperlukan jumlah sampel yang sedikit. 



Uji pendahuluan KLT dilakukan untuk mencari fase gerak yang tepat agar 

pemisahannya baik, karena pemisahan yang baik ini sangat menentukan dalam uji 

bioautografi

diperoleh kloroform : etanol (9 : 1) v/v memberikan hasil pemisahan yang terbaik.

Hasil uji KLT dideteksi dengan bantuan sinar UV 254 nm dan UV 366 nm, 

uap amonia serta beberapa pereaksi semprot 

Dragendorff, dan Liebermann

etanol buah ceremai memberikan hasil positif senyawa polifenol.

yang memiliki aktivitas antibakteri adalah 

acid (DHBA) (Sousa 
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Gambar 

Keterangan :

Fase diam

Fase gerak

Deteksi 

 

Uji pendahuluan KLT dilakukan untuk mencari fase gerak yang tepat agar 

pemisahannya baik, karena pemisahan yang baik ini sangat menentukan dalam uji 

bioautografi.  Setelah mencoba beberapa fase gerak dengan berbagai perbandingan, 

diperoleh kloroform : etanol (9 : 1) v/v memberikan hasil pemisahan yang terbaik.

Hasil uji KLT dideteksi dengan bantuan sinar UV 254 nm dan UV 366 nm, 

uap amonia serta beberapa pereaksi semprot 

Dragendorff, dan Liebermann-Burchard. 

etanol buah ceremai memberikan hasil positif senyawa polifenol.

yang memiliki aktivitas antibakteri adalah 

(DHBA) (Sousa et al., 2007). 
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Gambar 5. Hasil Uji KLT dari Ekstrak Etanol Buah Ceremai (

Skeels)

Keterangan : 

Fase diam : Silika gel GF254 

Fase gerak : kloroform : etanol (9 : 1) v/v

 : A. Sinar tampak 

B. Sinar UV 254 nm 

C. Sinar UV 366 nm 

  D. Pereaksi semprot FeCl

Uji pendahuluan KLT dilakukan untuk mencari fase gerak yang tepat agar 

pemisahannya baik, karena pemisahan yang baik ini sangat menentukan dalam uji 

ncoba beberapa fase gerak dengan berbagai perbandingan, 

diperoleh kloroform : etanol (9 : 1) v/v memberikan hasil pemisahan yang terbaik.

Hasil uji KLT dideteksi dengan bantuan sinar UV 254 nm dan UV 366 nm, 

uap amonia serta beberapa pereaksi semprot antara lain FeCl

hard. Hasil uji KLT diketahui bahwa ekstrak 

etanol buah ceremai memberikan hasil positif senyawa polifenol. Senyawa polifenol 

yang memiliki aktivitas antibakteri adalah kaempferol (flavonoid) dan  

                                                                          

  C   D 

Etanol Buah Ceremai (Phyllanthus acidus

Skeels) 

 

 

kloroform : etanol (9 : 1) v/v  

D. Pereaksi semprot FeCl3 

Skala Rf

32 

Uji pendahuluan KLT dilakukan untuk mencari fase gerak yang tepat agar 

pemisahannya baik, karena pemisahan yang baik ini sangat menentukan dalam uji 

ncoba beberapa fase gerak dengan berbagai perbandingan, 

diperoleh kloroform : etanol (9 : 1) v/v memberikan hasil pemisahan yang terbaik. 

Hasil uji KLT dideteksi dengan bantuan sinar UV 254 nm dan UV 366 nm, 

antara lain FeCl3, sitroborat, 

sil uji KLT diketahui bahwa ekstrak 

Senyawa polifenol 

dan  hypogallic 

Phyllanthus acidus (L.) 

1,0 

0 

0,5 

Skala Rf 
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Tabel 2.  Hasil Uji KLT Ekstrak Etanol Buah Ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) 

Bercak Rf Visual 
SINAR UV PEREAKSI SEMPROT 

Senyawa 254 366 Fe SB DG LB 

1 0,4 cokelat pem - Abu - - - Polifenol 

2 0,5 - pem - Abu - - - Polifenol 

3 0,7 - pem - Abu - - - Polifenol 

4 0,8 - pem    -  - - - - - 

 
Keterangan : 

Fe  : FeCl3    Pem : Pemadaman 

SB  : Sitroborat-UV 366  Abu : Abu-abu 

DG : Dragendorff     

LB : Liebermann-Burchard    

  

Cara untuk mendeteksi senyawa fenol sederhana ialah dengan menambahkan 

larutan besi (III) klorida 1% dalam air atau etanol kepada larutan cuplikan, yang 

menimbulkan warna hijau, merah ungu, biru atau hitam yang kuat (Harborne, 2006). 

Hasil uji KLT dapat diketahui bahwa ekstrak etanol buah ceremai memberikan hasil 

yang positif senyawa polifenol. Hal ini ditunjukkan bahwa pada Rf 0,4; 0,5 dan 0,7 

yang telah disemprot dengan pereaksi semprot FeCl3 memberikan warna abu-abu 

kehitaman (Gambar 5 dan Tabel 2), sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak 

etanol buah ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) mengandung polifenol. 

Selain menggunakan metode Kromatografi Lapis tipis, untuk mendeteksi 

adanya senyawa saponin dilakukan uji tabung. Setelah dilakukan pengujian ini 

diperoleh hasil bahwa ekstrak etanol buah ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels) 

mengandung senyawa saponin, hal ini ditandai dengan terbentuknya busa yang lama 

di atas permukaan ekstrak yang diuji. Akan tetapi ketika dilakukan uji KLT bercak 

yang menunjukkan senyawa saponin tidak muncul. Hal ini dimungkinkan karena 

jumlah ekstrak yang ditotolkan pada lempeng KLT kurang banyak, sehingga saponin 

tidak terdeteksi. 
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F. Hasil Uji Bioautografi 

Bioautografi merupakan metode yang spesifik untuk mendeteksi bercak hasil 

kromatografi lapis tipis (KLT) yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri. Dalam 

prakteknya, plat hasil elusi diletakkan pada permukaan media agar di petri yang telah 

diinokulasi dengan mikroorganisme. Setelah zat berdifusi ke agar, lempeng diangkat 

kemudian diinkubasi.  

Metode bioautografi dipilih karena metode ini cukup sederhana. Penotolan 

sampel  pada lempeng silika gel GF254nm sebanyak 2 µl yaitu 1 totolan. Lempeng 

diletakkan di atas media MH yang telah diinokulasi dengan suspensi bakteri dengan 

tujuan agar senyawa-senyawa kimia terpisah berupa bercak-bercak dapat berdifusi 

pada lapisan media MH. Setelah plat diangkat, proses difusi berlanjut dan masing-

masing bercak berdifusi pada media MH ke segala arah.  

Bila bercak-bercak memiliki aktivitas antibakteri, maka dengan adanya difusi 

tersebut akan terbentuk zona jernih yang merupakan zona hambatan senyawa kimia 

dari ekstrak etanol buah ceremai (Phyllanthus acidus (L.) Skeels). Adanya 

gelembung-gelembung udara saat penempelan lempeng pada lapisan media MH, 

dapat menghambat berdifusinya senyawa ke dalam media MH dan juga dapat 

mengganggu pada saat pengamatan zona jernih yang terbentuk. Kesulitan tersebut 

dapat diatasi dengan cara menekan plat secara perlahan-lahan dengan tidak merusak 

media MH. Hasil uji bioautografi dapat dilihat pada gambar 6. 
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 Gambar 6.  Hasil Uji Bioautografi Ekstrak Etanol Buah Ceremai Terhadap Bakteri 

Pseudomonas aeruginosa dan Klebsiella pneumoniae. 

Keterangan : K   = kontrol 

                      E  = ekstrak 

                      PA  = Pseudomonas aeruginosa 

          KP         = Klebsiella pneumoniae 

 

Hasil uji bioautografi ekstrak etanol buah ceremai menunjukkan adanya zona 

jernih pada media MH yang tidak ditumbuhi bakteri Pseudomonas aeruginosa dan 

Klebsiella pneumoniae  pada Rf 0,4 dan di bawahnya. Berdasarkan hasil uji KLT, 

bercak yang terdapat pada Rf 0,4 merupakan senyawa polifenol. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa komponen golongan senyawa dari ekstrak etanol buah ceremai 

yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa dan Klebsiella 

pneumoniae merupakan senyawa polifenol.  

Beberapa senyawa fenol alam telah diketahui strukturnya. Flavonoid 

merupakan golongan terbesar, tetapi fenol monosiklik sederhana, fenilpropanoid dan 

kuinon fenolik juga terdapat dalam jumlah besar. Beberapa golongan bahan polimer 

penting dalam tumbuhan seperti lignin, melanin dan tanin adalah senyawa polifenol 

dan kadang-kadang satuan fenolik dijumpai pada protein, alkaloid dan di antara 

terpenoid (Harborne, 2006). 

Mekanisme kerja senyawa polifenol dengan mendenaturasi protein sel 

Rf 0,4 Rf 0,4 
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bakteri, yaitu pengubahan strukturnya sehingga sifat-sifat khasnya hilang. Pada kadar 

rendah senyawa fenol akan menyebabkan denaturasi protein dan pada kadar tinggi 

menyebabkan koagulasi protein sehingga sel akan mati (Siswandono dan Soekardjo, 

2000).  

Hasil penelitian  Erwiyani (2009) menunjukkan ekstrak etanol buah ceremai 

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap S. aureus dengan KBM sebesar 0,5% dan 

terhadap E. coli mempunyai KBM sebesar 1%. Hasil penelitian Laksono (2010) 

menunjukkan bahwa fraksi residu ekstrak etanol buah ceremai (Phyllanthus acidus 

(L.) Skeels) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap S. aureus dan E. coli 

multiresisten antibiotik dengan nilai KBM adalah 1%. Jika dibandingkan dengan 

hasil kedua penelitian tersebut, maka ekstrak etanol buah ceremai mampu membunuh 

bakteri Gram negatif pada konsentrasi 1% dengan senyawa yang berperan sebagai 

antibakteri adalah polifenol. 

Menurut Wibowo (2011) fraksi etil asetat ekstrak etanol buah ceremai 

(Phyllanthus acidus (L.) Skeels) mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 

Pseudomonas aeruginosa dan Klebsiella pneumoniae dengan Kadar Bunuh 

Minimum (KBM) masing-masing sebesar 0,5% dan 1% dengan senyawa kimia yang 

berpotensi sebagai antibakteri adalah polifenol dan saponin. Dari penelitian tersebut, 

senyawa yang berperan sebagai antibakteri dalam buah ceremai (Phyllanthus acidus 

(L.) Skeels) adalah polifenol dan saponin, namun pada penelitian ini senyawa 

saponin tidak tampak ketika dilakukan uji Kromatografi Lapis Tipis. Hal ini 

dimungkinkan karena jumlah ekstrak yang ditotolkan pada lempeng KLT kurang 

banyak, sehingga saponin tidak terdeteksi. 


