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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Infeksi merupakan penyebab utama sakit di dunia terutama daerah tropis 

seperti Indonesia karena keadaan udara yang berdebu, temperatur yang hangat dan 

lembab sehingga mikroba dapat tumbuh (Hertiani et al., 2003). Menurut Jawetz et 

al. (2005) banyak bakteri ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui tangan. 

Banyak patogen oportunis yang menyebabkan infeksi nosokomial ditularkan dari 

satu pasien ke pasien lain melalui tangan petugas rumah sakit. Pintu masuk 

bakteri patogen ke dalam tubuh yang paling sering adalah tempat dimana selaput 

mukosa bertemu dengan kulit seperti saluran pernafasan, saluran pencernaan, dan 

saluran kelamin. Bisa juga daerah abnormal selaput mukosa dan kulit seperti luka 

teriris dan luka bakar. Sebagaimana diketahui kulit dan selaput mukosa normal 

memberikan pertahanan primer terhadap infeksi (Jawetz et al., 2005). 

Bakteri yang sering menimbulkan infeksi pada manusia antara lain 

adalah Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) dan Shigella dysenteriae         

(S. dysenteriae). Pseudomonas aeruginosa dalam beberapa tahun terakhir ini, 

berperan sebagai patogen yang berbahaya. Bakteri ini telah lama menjadi 

penyebab infeksi merepotkan pada luka sekunder terutama luka bakar. Bakteri ini 

dapat menyebabkan infeksi pada terapi imunosupresif, transplantasi organ, dan 

infeksi sistemik termasuk pneumonia. Bakteri ini juga bisa menginfeksi mata 

yang mengakibatkan kehilangan penglihatan. Pseudomonas spp., resisten terhadap 
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banyak agen antibakteri dan agen biokimiawi, contohnya penisilin, metisilin, 

floksasin, ampisilin, amoksisilin, cefazolin, cefamandol, cefuroksim, cefoksitin, 

eritromisin, klindamisin, tetrasiklin, kloramfenikol, sulfonamid, dan trimetoprim-

sulfametoksazol. Shigella spp. resisten terhadap penisilin, metisilin, floksasin, 

eritromisin, dan klindamisin (Hugo dan Russel, 1998). 

Bakteri Shigella dysenteriae merupakan bakteri penyebab infeksi, 

terutama di daerah saluran pencernaan. Bakteri ini memproduksi eksotoksin yang 

tidak tahan panas dan mempengaruhi saluran pencernaan dan susunan syaraf 

pusat. Eksotoksin merupakan enterotoksin yang dapat menimbulkan diare 

(Supardi dan Sukamto, 1999). 

Akhir-akhir ini sedang banyak dilakukan penelitian tentang antibakteri 

dengan obat-obat herbal. Salah satu tanaman rempah-rempah yang dapat 

dimanfaatkan sebagai obat adalah tanaman jahe. Jahe dengan nama latin Zingiber 

officinale Roxb. adalah salah satu jenis tanaman obat yang termasuk divisi 

Magnoliophyta, suku Zingiberaceae. Berdasarkan identifikasi fitokimia senyawa 

minyak atsiri dan senyawa fenol dapat ditemukan pada tanaman ini (Paimin dan 

Muharnanto, 2004). Dari hasil penelitian Joe et al. (2009) ekstrak etanol rimpang 

jahe mempunyai aktivitas antibakteri terhadap P. aeruginosa ditunjukkan oleh 

diameter zona hambat sebesar 10,5 mm dengan konsentrasi 1 mg/mL. Ekstrak 

etanol rimpang jahe memiliki efek antibakteri dengan Kadar Hambat Minimum 

(KHM) sebesar 5 mg/mL ditunjukkan dengan diameter zona hambatan terhadap  

S. dysenteriae sebesar 7 mm (Sharma et al., 2008), dan menghambat pertumbuhan 

P. aeruginosa dengan diameter zona hambat sebesar 12 mm dengan KHM sebesar 
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2 mg/mL (Naji dan Jassemi, 2010). Selain itu juga mampu menghambat 

pertumbuhan E. coli dengan diameter zona hambat sebesar 9,0 mm dan S. typhi 

dengan diameter zona hambat sebesar 10,0 mm (Ekwenye dan Elegalam, 2005). 

Ekstrak etanol dan flavonoid rimpang jahe mempunyai aktivitas antibakteri 

terhadap P. aeruginosa dengan Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) masing-

masing 0,05 mg/mL dan 0,025 mg/mL untuk menghambat pertumbuhannya 

masing-masing sebesar 7,13 mm dan 6,54 mm (Gao dan Zhang, 2010). Ekstrak 

metanol rimpang jahe memiliki aktivitas antibakteri terhadap P. aeruginosa 

dengan diameter zona hambat sebesar 7,2 mm (Philip et al., 2009). 

Pada penelitian ini dilakukan ekstraksi senyawa kimia pada rimpang jahe 

dan di uji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri P. aeruginosa dan                   

S. dysenteriae dengan metode dilusi padat. Kemudian melakukan identifikasi 

senyawa yang ada dalam ekstrak etanol rimpang jahe dengan metode 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT), dan dilihat senyawa yang mempunyai aktivitas 

antibakteri terhadap P. aeruginosa dan S. dysenteriae dengan metode 

bioautografi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ekstrak etanol rimpang jahe mempunyai aktivitas antibakteri dan 

berapakah Kadar Bunuh Minimum (KBM) terhadap bakteri Pseudomonas 

aeruginosa dan Shigella dysenteriae? 
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2. Golongan senyawa kimia apa yang ada dalam ekstrak etanol rimpang jahe yang 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa dan Shigella 

dysenteriae? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol rimpang jahe dan Kadar Bunuh 

Minimumnya terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa dan Shigella 

dysenteriae dengan metode dilusi padat. 

2. Mengetahui golongan senyawa kimia dalam ekstrak etanol rimpang jahe yang 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa dan Shigella 

dysenteriae.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Jahe (Zingiber officinale Roxb.) 

Adapun sistematika dari tanaman jahe sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Liliopsida 

Anak kelas : Zingiberidae 

Bangsa  : Zingiberales 

Suku  : Zingiberaceae 

Marga  : Zingiber  
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Jenis  : Zingiber officinale Roxb. (Cronquist, 1981).  

Tanaman jahe yang dapat tumbuh subur di sebagian besar wilayah 

Indonesia mempunyai ciri-ciri pada akarnya tumbuh tunas yang kelak akan 

tumbuh menjadi tanaman. Akar tanaman jahe berupa rimpang yang 

menggerombol. Batang tanaman jahe berupa batang semu yang tumbuh tegak 

lurus, merupakan selubung daun tanaman dan pelepah yang menutupi batang. 

Bagian luar batang agak licin dan sedikit mengkilap berwarna hijau tua dengan 

dihiasi titik-titik  berwarna putih. Daun berbentuk lonjong dan lancip menyerupai 

daun rumput–rumputan besar. Pada bagian atas, daun lebar dengan ujung yang 

agak lancip, bertangkai pendek, berwarna hijau tua agak mengkilap, sementara 

bagian bawah berwarna hijau muda dan berbulu halus. Panjang daun sekitar 5-25 

cm dengan lebar 0,8-2,5 cm. Bunga jahe berupa bulir yang berbentuk kincir, tidak 

berbulu, dengan panjang 5-7 cm dan bergaris tengah 2-2,5 cm. Bulir itu menempel 

pada tangkai bulir yang keluar dari akar rimpang dengan panjang 15-25 cm. 

Bunga terletak pada ketiak daun pelindung dengan beberapa bentuk yakni 

panjang, bulat telur, lonjong, runcing, atau tumpul (Paimin dan Muharnanto, 

2004). 

Penelitian fitokimia yang telah dilakukan terhadap genus zingiber, 

melaporkan adanya senyawa minyak atsiri dan senyawa golongan fenolik. Akhir-

akhir ini, banyak penelitian kimia zingiber dilakukan untuk mempelajari senyawa 

polifenol. Senyawa-senyawa polifenol  dilaporkan memiliki berbagai aktivitas 

biologis yang menarik, seperti antibakteri (Chandarana et al., 2005). Penelitian 

lain menunjukkan kandungan rimpang jahe memiliki aktivitas antijamur (Pryce 
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dan Langcake, 1977), antikanker (Abdullah et al., 2010), antiinflamasi (Fatehi et 

al., 2005), antioksidan (Chen et al., 2008), antinausea (Milot, 2004), 

hepatoprotektif (Abdullah et al., 2004), analgetik, dan efek hipoglikemik 

(Ojewole, 2006). 

Komponen utama yang ada pada ekstrak jahe adalah minyak atsiri yaitu 

zingiberen dan zingiberol. Senyawa lain penyusun minyak atsiri yang terdapat 

pada ekstrak jahe n-desilaldehid yang bersifat optis dan inaktif, n-nonil aldehid d-

kamfen, d-α-felandren, metal heptenon, sineol, borneol dan geraniol, lineol, asetat 

dan kaprilat, sitral, chaviol, limonen, fenol zingiberen adalah senyawa yang paling 

utama dalam minyak (Guenther, 1987), kurkumin (Tan dan Vanitha, 2004) dan 

ada juga senyawa flavonoid (Gao dan Zhang, 2010). 

2. Metode Ekstraksi 

 Ekstraksi merupakan proses penarikan zat aktif yang diinginkan dari 

bahan mentah obat dengan menggunakan pelarut yang telah dipilih sehingga zat 

yang diinginkan akan larut. Pembuatan sediaan ekstrak dimaksudkan agar zat 

berkhasiat yang ada dalam simplisia terdapat dalam bentuk yang mempunyai 

kadar tinggi (Anief, 2000). Ragam ekstraksi yang tepat sudah tentu bergantung 

pada tekstur dan kandungan air bahan tumbuhan yang diekstraksi dan pada jenis 

senyawa yang diisolasi (Harborne, 1996).  

 Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan beberapa faktor 

antara lain yaitu cairan penyari yang baik harus memenuhi kriteria netral, tidak 

mudah menguap, tidak mudah terbakar, selektif, tidak mempengaruhi zat 

berkhasiat, dan diperbolehkan oleh peraturan. Farmakope Indonesia menetapkan 
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untuk proses penyarian, sebagai larutan penyari pada penyarian pembuatan obat 

tradisional digunakan air dan alkohol (Anonim, 1986).  

 Ada beberapa metode dasar ekstraksi yang dipakai untuk penyarian 

diantaranya yaitu maserasi, perkolasi, dan sokhletasi. Penggunaan metode tersebut 

disesuaikan dengan kepentingan dalam memperoleh sari yang baik (Anonim, 

1986). Maserasi merupakan cara ekstraksi yang paling sederhana dan banyak 

digunakan untuk menyari bahan obat yang berupa serbuk simplisia yang halus. 

Simplisia ini direndam dalam penyari sampai meresap dan melemahkan susunan 

sel sehingga zat-zat akan larut. Serbuk simplisia yang akan disari, dimasukkan 

pada wadah bejana yang bermulut besar, ditutup rapat kemudian dikocok 

berulang-ulang, sehingga memungkinkan pelarut masuk ke seluruh permukaan 

serbuk simplisia (Ansel, 1989). Alkohol merupakan pelarut serba guna (Harborne, 

1996), yang bisa mengekstraksi senyawa polar maupun nonpolar, maka dari itu 

alkohol bisa digunakan sebagai cairan penyari dengan metode maserasi. 

3. Bakteri  

a. Pseudomonas aeruginosa  

Sistematika P. aeruginosa adalah sebagai berikut : 

Kingdom   : Prokaryota 

Division   : Schizomycetae 

Class   : Schizomycetae 

Ordo    : Pseudomonadales 

Familia   : Pseudomonadaceae 

Genus   : Pseudomonas 
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Species  : Pseudomonas aeruginosa  (Salle, 1961). 

P. aeruginosa merupakan bakteri berbentuk batang, bergerak, dan 

tumbuh baik pada suhu 37-42°C. Pseudomonas merupakan bakteri Gram negatif 

yang banyak ditemukan secara luas di tanah, air, tumbuhan, dan hewan.               

P. aeruginosa membentuk koloni halus bulat dengan warna fluoresensi kehijauan 

(Jawetz et al., 2005). P. aeruginosa tidak bertindak sebagai penginvasi utama, 

tetapi organisme ini menyebabkan infeksi dan penyakit gawat dalam keadaan 

infeksi pada luka jika masuk melalui fungsi lumbar dan infeksi saluran kencing 

masuk kateter, menginfeksi ventilasi pernafasan, sepsis fatal pada penderita 

leukemia, dan resistensinya terhadap banyak antibiotik (Volk dan Wheeler, 1990). 

b. Shigella dysenteriae  

Klasifikasi S. dysenteriae adalah sebagai berikut: 

Divisio  :  Monomychota 

Subdivisio  :  Schizomycetea   

Clasiss  :  Schizomycetes 

Ordo   :  Eubacteriales 

Familia  :  Enterobacteriaceae 

Tribe   :  Eschericeae 

Genus   :  Shigella 

Species  :  Shigella dysenteriae (Anonim, 1993). 

Spesies Shigella adalah kuman patogen usus yang telah lama dikenal 

sebagai agen penyebab penyakit shigellosis atau sering disebut disentri basiler 

(Supardi dan Sukamto, 1999). Infeksi Shigella sangat menular, untuk 
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menimbulkan infeksi diperlukan dosis kurang dari 103 organisme (sedangkan 

untuk Salmonella dan vibrio adalah 105–108 organisme) (Jawetz et al., 2005). 

Menurut Volk dan Wheeler (1990), disentri basilar merupakan penyakit yang 

disebabkan oleh adanya bakteri Shigella dimana terjadi infeksi pada usus besar. 

Infeksi Shigella hampir selalu terbatas pada saluran pencernaan, serangan ke 

aliran darah sangatlah jarang. Gejala yang ditimbulkan diantaranya adalah mulas 

dan kejang perut, diare yang bercampur darah dan mukosa, demam sampai 40oC, 

malaise, dan kadang disertai muntah (Supardi dan Sukamto, 1999). 

S. dysenteriae berbentuk batang, pewarnaan Gram bersifat Gram negatif 

dan tidak berflagel. Sifat pertumbuhan adalah aerob dan fakultatif anaerob, pH 

pertumbuhan 6,4–7,8, suhu pertumbuhan optimum 37˚C. Semua Shigella 

meragikan glukosa. Bakteri ini tidak meragikan laktosa kecuali S. sonnei. 

Ketidakmampuannya untuk meragikan laktosa membedakan bakteri–bakteri 

Shigella pada perbenihan diferensial. Bakteri ini membentuk asam dari 

karbohidrat, tetapi jarang menghasilkan gas. Bakteri ini dapat juga dibagi menjadi 

bakteri yang meragikan manitol dan yang tidak meragikan manitol (Jawetz et al., 

2005). 

4. Antibakteri 

Menurut Jawetz et al. (2005) antibakteri adalah zat atau senyawa kimia 

yang digunakan untuk membasmi bakteri, khususnya bakteri yang merugikan 

manusia. Definisi ini kemudian berkembang menjadi senyawa yang dalam 

konsentrasi tertentu mampu menghambat bahkan membunuh proses kehidupan 

suatu mikroorganisme. 
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Mekanisme penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri oleh senyawa 

antibakteri dapat berupa perusakan dinding sel, perubahan permeabilitas membran 

sitoplasma, perubahan molekul protein dan asam nukleat, dan penghambatan 

sintesis asam nukleat dan protein. Senyawa antibakteri dapat bekerja sebagai 

bakteristatik, bakterisidal, dan bakterilitik (Pelczar dan Chan, 1988). 

  Antibakteri mempunyai beberapa target yang spesifik meliputi: 

a. Kerusakan pada dinding sel 

Struktur dinding sel dapat dirusak dengan cara menghambat 

pembentukannya atau setelah selesai terbentuk. Antibiotik yang bekerja dengan 

mekanisme ini diantaranya adalah penisilin. Penisilin dapat menghambat 

pembentukan dinding sel bakteri, hal tersebut dapat terjadi karena adanya ikatan 

antara reseptor Protein Binding Pinicillin (PBP) dengan cincin β-laktam pada 

penisilin  yang berakibat dapat menimbulkan penghambatan reaksi transpeptidasi 

atau dihentikannya sintesis peptidoglikan sehingga dinding sel dapat mengalami 

lisis atau rusak (Jawetz et al., 2001). 

b. Perubahan permeabilitas sel 

Fungsi dari membran sitoplasma yaitu mempertahankan bagian-bagian 

tertentu dalam sel serta mengatur aliran keluar masuknya bahan-bahan lain, 

kemudian memelihara integritas komponen-komponen seluler. Turunan fenol 

dapat mengubah permeabilitas membran sel bakteri, sehingga menimbulkan 

kebocoran konstituen sel yang esensial dan mengakibatkan bakteri mengalami 

kematian (Soekardjo dan Siswandono, 2004). 
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c. Perubahan molekul protein dan asam nukleat. 

Hidup suatu sel tergantung pada terpeliharanya molekul-molekul protein 

dan asam nukleat dalam keadaan alamiahnya. Suatu antibakteri dapat mengubah 

keadaan ini dengan mendenaturasikan protein dan asam-asam nukleat sehingga 

merusak sel tanpa dapat diperbaiki lagi (Jawetz et al., 2005). 

d. Penghambatan kerja enzim 

Penginaktifan enzim tertentu adalah mekanisme umum dari senyawa 

antiseptik, seperti turunan aldehid dan etilen oksida. Aldehid dan etilen oksida 

bekerja dengan mengalkilasi secara langsung gugus nukleofil seperti gugus–gugus 

amino, karboksil, hidroksil, fenol, dan tiol dari protein sel bakteri (Soekardjo dan 

Siswandono, 2004). Sulfonamid merupakan zat kemoterapi sintetis yang bekerja 

dengan cara bersaing dengan para-Amino Benzoic Acid (PABA), sehingga dapat 

menghalangi sintesis asam folat yang merupakan asam esensial yang berfungsi 

dalam sintesis purin dan pirimidin. Dengan demikian karena tidak adanya enzim, 

maka aktivitas seluler yang normal akan terganggu (Jawetz et al., 2005). 

e. Penghambatan sintesis asam nukleat dan protein 

DNA (Deoxyribonucleic Acid), RNA (Ribonucleic Acid), dan protein 

memegang perubahan amat penting di dalam proses kehidupan normal sel. Hal ini 

berarti bahwa gangguan apapun yang terjadi pada pembentukan sel atau pada 

fungsi sel zat-zat tersebut mengakibatkan kerusakan total pada sel (Jawetz et al., 

2005). 

5. Uji Aktivitas Antibakteri 

Tujuan pengukuran aktivitas antibakteri adalah untuk menentukan 
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potensi suatu zat yang diduga atau telah memiliki aktivitas sebagai antibakteri 

dalam larutan terhadap suatu bakteri (Jawetz et al., 2005). Pengaruh potensi 

antibakteri dari suatu zat dapat dilakukan dengan cara: 

a. Dilusi 

Ada dua macam dilusi yaitu dilusi padat dan dilusi cair. Pada dilusi cair, 

masing-masing konsentrasi dapat ditambah suspensi kuman dalam media 

sedangkan pada dilusi padat tiap konsentrasi obat dicampur dengan media agar 

lalu ditanami kuman (Anonim, 2000). 

Metode dilusi digunakan untuk menghitung konsentrasi minimal suatu 

agen antibakteri yang dibutuhkan untuk menghambat suatu mikroorganisme. 

Agen antibakteri yang akan diuji diencerkan dalam berbagi konsentrasi, kemudian 

agen antibakteri diukur konsentrasi terendah yang menghambat atau membunuh 

mikroorganisme. 

b. Difusi 

Prinsip metode yaitu uji potensi yang berdasarkan pengamatan luas daerah 

hambatan pertumbuhan bakteri karena adanya efek antibakteri senyawa kimia 

pada ekstrak atau bahan uji dari titik awal pemberian ke daerah difusi (Anonim, 

1994).  

1) Cara Kirby Bauer  

Metode Kirby Bauer adalah metode yang digunakan untuk mengetahui 

sensitivitas suatu mikroba terhadap antibakteri tertentu. Agen antibakteri 

dijenuhkan pada disk (kertas saring), kemudian disk tersebut diletakkan pada 
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permukaan media agar yang telah diinokulasi dengan bakteri, kemudian diukur 

zona hambatan yang terbentuk di sekitar disk. 

2) Cara Sumuran 

Agen antibakteri diteteskan pada sumuran dengan diameter yang dibuat 

pada media agar yang telah diinokulasi dengan bakteri, kemudian diukur zona 

hambatan yang terbentuk di sekitar sumuran. 

3) Cara Pour Plate 

Cara ini mirip dengan Kirby Bauer, hanya saja media agar yang 

digunakan dicampur homogen dengan suspensi bakteri uji (Anonim, 1993). 

6. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) adalah metode pemisahan fisika kimia. 

Disamping memberikan hasil pemisahan yang lebih baik, juga membutuhkan 

waktu yang lebih cepat. Kromatografi lapis tipis hanya membutuhkan penjerap 

dengan cuplikan dalam jumlah sedikit dan noda-noda yang terpisahkan dilokalisir 

pada plat. Metode lapis tipis mempunyai keuntungan yang utama yaitu 

membutuhkan waktu yang lebih cepat dan diperoleh pemisahan yang lebih baik 

(Sastrohamidjojo, 2002). Fase diam diletakkan pada penyangga barupa plat gelas, 

logam, lapisan yang cocok. Campuran yang akan dipisahkan berupa larutan, 

ditotolkan berupa bercak. Setelah pekat, lapisan diletakkan di dalam bejana 

tertutup rapat yang berisi larutan pengembang yang cocok (fase gerak), pemisahan 

terjadi selama pembuatan kapiler (pengembangan). Selanjutnya senyawa yang 

tidak berwarna dideteksi (Stahl, 1985). 

Penjerap yang paling umum adalah silika gel dan dipakai untuk pemisahan 
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campuran senyawa lipofil maupun campuran senyawa hidrofil (Hostettmann et 

al., 1995). Silika gel yang digunakan kebanyakan diberi pengikat (binder) yang 

dimaksud untuk memberikan kekuatan pada lapisan dan menambah adhesi pada 

gelas penyokong. Pengikat yang digunakan kebanyakan kalsium sulfat. Tetapi 

biasanya dalam perdagangan silika gel telah diberi pengikat. Jadi tidak perlu 

mencampur sendiri dan diberi nama dengan kode silika gel G (Sastrohamidjojo, 

1991). 

Pemisahan fase gerak baik tunggal maupun campuran tergantung solute 

yang dianalisis dan fase diam yang digunakan. Bila fase diam telah ditentukan 

maka memilih fase gerak dapat berpedoman pada kekuatan elusi fase gerak 

tersebut (Sumarno, 2001).  

Bercak yang terjadi setelah dielusi dapat dideteksi dengan cara fisika 

maupun kimia. Cara fisika untuk substansi yang berfluoresensi, defluoresensi 

pada lampu UV. Untuk substansi yang tidak berfluoresensi, penjerap ditambah 

indikator fluoresensi. Bercak kemudian dilihat dengan sinar tampak atau lampu 

UV. Setelah penyemprotan kadang-kadang diperlukan pemanasan (Stahl,1985). 

Untuk melihat senyawa tidak berwarna pada lempeng, biasanya 

digunakan metode sebagai berikut: 

a. Melihat kromatogram di bawah sinar ultraviolet (254 nm atau 365 nm). 

1) Pada lapisan berfluoresensi, misalnya silika gel GF254, bercak muncul 

sebagai noda hitam. 

2) Untuk senyawa berfluoresensi digunakan lapisan biasa, bercak terlihat 

berfluoresensi. 
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b. Menyemprot dengan pereaksi yang menghasilkan warna dan atau 

berfluoresensi (Sudjadi, 1986). 

Keberhasilan pemisahan kromatografi tergantung juga pada proses deteksi. 

Senyawa-senyawa yang berwarna tentu saja terlihat sebagai noda-noda berwarna 

yang terpisah pada akhir pengembangan. Senyawa-senyawa yang tidak berwarna 

memerlukan deteksi secara kimia dan fisika. Sering menjadi pekerjaan rutin 

bahwa kromatogram-kromatogram diuji di bawah sinar ultraviolet sebelum dan 

sesudah setiap metode dikerjakan. Cara yang digunakan untuk mendeteksi noda 

yaitu dengan penyemprotan yang dilakukan perlahan-lahan dari samping ke 

samping dan dari atas ke bawah (Sastrohamidjojo, 2002). 

Pada Kromatografi Lapis Tipis (KLT) dikenal istilah Retardation factor 

(Rf) untuk tiap-tiap noda kromatografi yang dirumuskan sebagai berikut:                 

      
  

          (1) 

 
Angka Rf berjangka antara 0,00 dan 1,00 dan hanya dapat ditentukan 2 desimal. 

hRf ialah angka Rf dikalikan faktor 100 (h), menghasilkan nilai berjangka 0 

sampai 100 (Stahl, 1985). 

7. Uji Bioautografi 

Bioautografi merupakan metode yang spesifik untuk mendeteksi bercak 

pada kromatogram hasil KLT dan menentukan ekstrak, fraksi ataupun isolasi 

senyawa murni yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, antifungi dan 

antiviral (Stahl, 1985). Bioautografi dapat juga digunakan untuk mendeteksi 

antibiotik yang belum diketahui karena metode kimia atau fisika hanya terbatas 

untuk senyawa murni. Adapun deteksi kimia dengan warna spesifik digunakan 
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sebagai pembanding hasil bioautografi sehingga kedua metode tersebut saling 

melengkapi (Djide, 2003).  

Dalam prakteknya, kromatogram diletakkan pada permukaan media agar 

di dalam petri yang telah diinokulasi dengan mikroorganisme. Setelah zat dalam 

kromatogram berdifusi ke agar, lempeng diangkat dan agar diinkubasi. Setelah 

masa inkubasi berakhir, dapat diamati bercak yang menyebabkan hambatan 

pertumbuhan mikrobia uji, kemudian dicocokkan dengan hasil deteksi 

kromatogramnya dengan metode deteksi KLT yang sesuai. Dengan demikian 

dapat diperkirakan senyawa yang bertanggung jawab terhadap daya antimikroba 

(Zweig dan Whittaker, 1971). 

 

E. Landasan Teori 

Penelitian telah membuktikan bahwa rimpang jahe mempunyai aktivitas 

sebagai antimikroba. Joe et al. (2009) membuktikan bahwa ekstrak etanol 

rimpang jahe mempunyai aktivitas antibakteri terhadap P. aeruginosa sebesar 

10,5 mm dengan konsentrasi 1 mg/mL. Ekstrak etanol rimpang jahe mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri P. aeruginosa dengan diameter zona hambat 

sebesar 12 mm dengan KHM sebesar 2 mg/mL (Naji dan Jassemi, 2010). Ekstrak 

etanol dan flavonoid rimpang jahe mempunyai aktivitas antibakteri terhadap       

P. aeruginosa dengan Konsentrasi Hambat Minimum (KHM) masing-masing  

0,05 mg/mL dan 0,025 mg/mL untuk menghambat pertumbuhannya masing-

masing sebesar 7,13 mm dan 6,54 mm (Gao dan Zhang, 2010). Ekstrak etanol 

rimpang jahe memiliki efek antibakteri dengan Kadar Hambat Minimum (KHM) 
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sebesar 5 mg/mL ditunjukkan dengan diameter zona hambatan terhadap               

S. dysenteriae sebesar 7 mm (Sharma et al., 2008), E. coli dengan diameter zona 

hambat sebesar 9,0 mm dan S. typhi dengan diameter zona hambat sebesar       

10,0 mm (Ekwenye dan Elegalam, 2005), dan ekstrak metanol rimpang jahe 

memiliki aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa dengan diameter 

zona hambat sebesar 7,2 mm (Philip et al., 2009). 

Berdasarkan identifikasi fitokimia, senyawa minyak atsiri dan senyawa 

fenol dapat ditemukan pada tanaman jahe (Paimin dan Muharnanto, 2004). 

Senyawa fenol dapat mengkoagulasi protein bakteri sehingga bakteri akan 

mengalami kematian (Jawetz et al., 2005) dan senyawa tersebut dapat larut dalam 

pelarut etanol. 

 
 

F. Hipotesis 

Ekstrak etanol jahe (Zingiber officinale Roxb.) memiliki aktivitas 

antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa dan Shigella dysenteriae. 

 


