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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Penyakit infeksi merupakan masalah kesehatan di masyarakat yang tidak 

pernah dapat diatasi secara tuntas dan masih menjadi penyakit utama penyebab 

kematian di dunia termasuk Indonesia (Priyanto, 2009). Infeksi disebabkan oleh 

beberapa mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur               

(Jawetz et al., 2005). Organisme-organisme ini dapat menyerang seluruh tubuh 

atau sebagian daripadanya. Contoh beberapa bakteri yang dapat menyebabkan 

infeksi diantaranya Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium 

acnes, dan Pseudomonas aeruginosa (Gibson, 1996). 

Propionibacterium acnes merupakan salah satu difteroid anaerob, biasanya 

menetap pada kulit normal. Bakteri ini ikut serta dalam patogenesis jerawat 

dengan menghasilkan lipase, yang memecahkan asam lemak bebas dari lipid kulit.  

Asam lemak ini dapat menimbulkan radang jaringan dan ikut menyebabkan 

jerawat. Propionibacterium acnes merupakan bagian flora kulit normal,      

kadang-kadang bakteri ini muncul dalam biakan darah dan harus dibedakan 

sebagai suatu pencemar biakan atau penyebab sebenarnya dari penyakit.  

Propionibacterium acnes kadang-kadang menyebabkan infeksi katup jantung 

prostetik dan pintas cairan cerebrospinal (Jawetz et al., 2001). 

Pseudomonas aeruginosa menyebabkan infeksi pada luka dan luka bakar, 

menghasilkan nanah berwarna hijau biru, meningitis jika masuk melalui fungsi 

lumbal, dan infeksi saluran kencing jika masuk bersama  kateter dan instrumen  
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lain  atau dalam larutan untuk irigasi. Keterlibatan saluran nafas, terutama pada  

respirator yang terkontaminasi, mengakibatkan pneumonia yang disertai nekrosis.  

Bakteri ini  dapat menyebabkan otitis eksterna invasif (maligna) pada penderita 

diabetes.  Infeksi mata yang dapat dengan cepat mengakibatkan kerusakan mata, 

sering terjadi setelah cedera atau pembedahan.  Pada bayi atau orang yang lemah, 

Pseudomonas aeruginosa dapat menyerang aliran darah dan mengakibatkan 

sepsis yang fatal,  ini biasanya terjadi pada penderita leukemia atau limfoma yang 

mendapat obat antineoplastik atau terapi radiasi, dan pada penderita dengan luka 

bakar berat (Jawetz et al., 2001). 

Dewasa ini antibiotik sangat banyak digunakan dalam pengobatan yang 

berhubungan dengan infeksi. Walaupun telah banyak antibiotik ditemukan, 

kenyataan menunjukkan bahwa masalah penyakit terus berkelanjutan. Hal tersebut 

terjadi akibat pergeseran pada bakteri dan perkembangan resistensi bakteri 

terhadap antibiotik. Karena berkembangnya populasi bakteri yang resisten, maka 

antibiotik yang pernah efektif untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu 

kehilangan nilai kemoterapeutiknya (Pelczar dan Chan, 1998). 

Salah satu pilihan terapi antibakteri yang sedang berkembang saat ini yaitu 

dengan menggunakan bahan-bahan yang berasal dari alam, baik berupa bahan 

tanaman ataupun bukan tanaman. Obat tradisional merupakan salah satu pilihan 

masyarakat akhir-akhir ini karena bertujuan untuk meminimalisasi efek samping 

dari obat-obat sintetik yang selama ini digunakan. 

Salah satu tanaman yang bisa digunakan sebagai obat yaitu daun pandan 

wangi. Daunnya harum kalau diremas atau diiris-iris, sering digunakan sebagai 
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bahan penyedap, pewangi, dan pemberi warna hijau pada masakan atau penganan.  

Selain itu daun pandan juga berkhasiat sebagai tonikum, penambah nafsu makan, 

dan penenang. Kandungan kimia yang dikandung antara lain adalah berupa 

alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, polifenol, dan zat warna (Dalimartha, 1999). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya disebutkan bahwa pemberian perasan 

daun pandan wangi dengan konsentrasi yang berbeda memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap penghambatan pertumbuhan bakteri Escherichia coli, dan 

penghambatan yang signifikan terlihat pada konsentrasi perasan air daun pandan 

sebesar 90% (Purnamawati dkk., 2008). Penelitian lain menyebutkan bahwa ada 

aktivitas antibakteri dari spesies daun pandan yang lain yaitu   Pandanus tectorius 

didalam ekstrak aseton dan ekstrak etanol yang menunjukkan penghambatan 

pertumbuhan terhadap beberapa spesies bakteri seperti Eschericia coli, 

Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa,  

Proteus vulgaris, dan Salmonella thypi dengan kadar hambat sebesar 6,25 mg/mL,       

12,5 mg/mL, dan 25 mg/ mL (Bhosale et al., 2009). Pada penelitian ini akan 

dilakukan uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun pandan wangi      

(Pandanus ammaryllifolius Roxb.) terhadap Pseudomonas aeruginosa dan 

Propionibacterium acnes dengan metode dilusi padat, juga dilakukan skrining 

fitokimia untuk mengetahui golongan senyawa yang berada pada daun pandan 

wangi  (Pandanus ammaryllifolius Roxb.). 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah ekstrak etanol daun pandan wangi (Pandanus ammaryllifolius Roxb.)    

memiliki daya antibakteri terhadap Propionibacterium acnes dan 

Pseudomonas aeruginosa dan berapa KHM dari ekstrak etanol daun           

pandan wangi (Pandanus ammaryllifolius Roxb.) terhadap Propionibacterium 

acnes dan Pseudomonas aeruginosa ? 

2. Senyawa apa saja  yang terkandung dalam ekstrak etanol daun pandan wangi 

(Pandanus ammaryllifolius Roxb.)? 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan penelitian ini 

bertujuan untuk : 

1. Mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun pandan wangi   

(Pandanus amaryllifolius Roxb.) terhadap Propionibacterium acnes dan 

Pseudomonas aeruginosa  serta mengetahui Kadar Hambat Minimum (KHM) 

ekstrak etanol daun pandan wangi (Pandanus ammaryllifolius Roxb.) terhadap 

Propionibacterium acnes dan Pseudomonas aeruginosa 

2. Mengetahui senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak etanol daun 

pandan wangi (Pandanus ammaryllifolius Roxb.) dengan cara skrining 

fitokimia 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Daun Pandan Wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.) 

a. Klasifikasi 

  Berikut ini merupakan klasifikasi dari pandan wangi           

(Pandanus ammarylifolius Roxb.): 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas : Monocotyledonae 

Bangsa : Pandanales 

Suku : Pandanaceae 

Marga : Pandanus 

Spesies : Pandanus amaryllifolius Roxb.      (Van Steenis, 2003). 

b. Morfologi tanaman 

Pandan wangi tumbuh di daerah tropis dan banyak ditanam di halaman atau 

di kebun.  Pandan terkadang tumbuh liar di tepi sungai, tepi rawa, dan di tempat-

tempat yang agak lembab, tumbuh subur dari daerah pantai sampai daerah dengan 

ketinggian 500 m di atas permukaan laut. Pandan wangi merupakan tanaman 

perdu tahunan dengan tinggi 1-2 m. Batang bulat dengan bekas duduk daun, 

bercabang, menjalar, akar tunjang keluar di sekitar pangkal batang dan cabang.  

Daun tunggal duduk, dengan pangkal memeluk batang, tersusun berbaris tiga 

dalam garis spiral.  Helai daun berbentuk pita, tipis, licin, ujung runcing, tepi rata, 

bertulang sejajar, panjang 40-80 cm, lebar 3-5 cm, berduri tempel  pada ibu tulang 

daun permukaan bawah bagian ujung-ujungnya dan berwarna hijau.              
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Bunga mejemuk, bentuk bongkol, warnanya putih. Buahnya buah batu, 

menggantung, bentuk bola, diameter 4 -7,5 cm, dinding buah berambut dan 

berwarna jingga (Dalimartha, 1999). 

c.    Nama daerah  

      Tanaman pandan wangi (Pandanus amaryllifolius Roxb.) banyak terdapat di 

seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai nama daerah masing-masing seperti di 

Sumatera : seuke bangu, seuke musang, pandan jau, pandan bebau, pandan harum, 

pandan rempai, pandan wangi, pandan musang.  Jawa: pandan rampe, pandan 

seungit, pandan room, pandan wangi.  Bali: pandan arurum. Nusa Tenggara: 

bonak.  Sulawesi: pondang, pondan, ponda, pondango.  Maluku: kelamoni, hao 

moni, keker moni, ormon foni, pondak, pondaki, pudaka (Dalimartha, 1999).  

d. Kandungan Kimia 

       Daun pandan mengandung alkaloid, saponin, flavonoid, tanin, polifenol, dan 

zat warna (Dalimartha, 1999). 

e. Aktivitas biologi simplisia 

       Daun pandan memiliki banyak khasiat antara lain bisa digunakan untuk 

mengatasi lemah syaraf (neurasthemia), menambah nafsu makan, rematik atau 

pegal linu, sakit disertai gelisah, rambut rontok, ketombe, juga bisa digunakan 

untuk menghitamkan rambut (Dalimartha, 1999). 

2. Pseudomonas aeruginosa 

Sistematika Pseudomonas aeruginosa adalah sebagai berikut : 

Kingdom   : Prokaryota 

Divisi  : Protophyta 
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Klas  : Schizanycetes  

Bangsa  : Pseudomonadales 

Suku  : Pseudomonadaceae 

Marga  : Pseudomonas 

Jenis  : Pseudomonas aeruginosa                   (Salle,1961). 

Pseudomonas aeruginosa dapat bergerak dan berbentuk batang, ukurannya 

0,6 x 2 µm. Pseudomonas aeruginosa merupakan Gram negatif dan terlihat 

sebagai bentuk tunggal, ganda, dan kadang-kadang dalam rantai pendek.  

Pseudomonas aeruginosa tumbuh baik pada 37°- 40°C, pertumbuhan pada 42°C 

membantu membedakannya dari spesies Pseudomonas pada kelompok fluoresens; 

bersifat oksidase positif. Pseudomonas aeruginosa tidak meragikan karbohidrat, 

tetapi berbagai galur mengoksidasi glukosa. Identifikasi biasanya berdasar pada 

bentuk koloni, oksidasi positifnya, adanya pigmen yang khas dan tumbuh pada 

42°C. Pembedaan pada Pseudomonas aeruginosa dari Pseudomonas lainnya 

berdasar  aktivitas biokimia membutuhkan tes dengan substrat yang banyak 

(Jawetz et al., 2001). 

Pseudomonas aeruginosa menyebabkan infeksi pada luka dan luka bakar, 

menghasilkan nanah warna hijau biru; meningitis jika masuk melalui fungsi 

lumbal dan infeksi saluran kencing jika masuk melalui kateter dan instrumen atau 

karena larutan irigasi.  Penyerangan pada saluran nafas, khususnya respirator yang 

tercemar mengakibatkan pneumonia nekrotika (necrotizing pneumonia).  Bakteri 

sering ditemukan pada otitis eksternal ringan pada perenang. Hal ini dapat 

menyebabkan otitis eksternal berat pada pasien diabetes.  Infeksi pada mata, yang 
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mengarah pada perusakan mata dengan cepat, biasanya terjadi sesudah luka atau 

operasi mata (Jawetz et al., 2005). 

Pada bayi atau orang yang lemah Pseudomonas aeruginosa mungkin 

masuk aliran darah dan mengakibatkan sepsis yang fatal, hal ini terjadi biasanya 

pada pasien yang leukemia atau limfoma yang mendapatkan terapi antineoplastik 

atau terapi radiasi dan pada pasien dengan luka bakar yang berat.  Sebagian besar 

infeksi Pseudomonas aeruginosa, gejala dan tandanya tidak spesifik dan berkaitan 

dengan organ yang terserang. Kadang-kadang verdoglobin (hasil perpecahan 

hemoglobin) atau pigmen fluoresens dapat dideteksi pada luka, luka bakar, atau 

urin dengan sinar UV.  Nekrosis hemoragik pada kulit sering terjadi dalam sepsis 

oleh Pseudomonas aeruginosa, luka yang disebut ektima gangrenosum, dikelilingi 

daerah kemerahan dan sering tidak berisikan nanah. Pseudomonas aeruginosa  

dapat dilihat pada sediaan hapusan dari lesi ektima yang diwarnai dengan Gram, 

dan hasil biakan positif. Ektima gangrenosum tidak biasa terjadi pada bakterimia 

oleh mikroba selain Pseudomonas aeruginosa (Jawetz et al., 2005). 

3. Propionibacterium acnes 

Sistematika Propionibacterium acnes adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Bacteria 

Phylum  : Actinobacteria 

Class  : Actinobacteridae 

Ordo  : Actinomycetales 

Famili  : Propionibateriaceae 

Genus  : Propionibacterium 
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Spesies  : Propionibacterium acnes        (Brook dkk., 2005). 

Propionibacterium acnes termasuk dalam kelompok bakteri cyanobacteria. 

Bakteri ini termasuk flora normal kulit. Propionibacterium acnes berperan pada 

patogenesis jerawat dengan menghasilkan lipase yang memecah asam lemak 

bebas dari lipid kulit. Asam lemak ini dapat mengakibatkan inflamasi jaringan 

ketika berhubungan dengan sistem imun dan mendukung terjadinya jerawat   

(West et al., 2005).  

Propionibacterium acnes termasuk bakteri yang tumbuh relatif lambat.  

Bakteri ini tipikal bakteri anaerob Gram positif yang toleran terhadap udara.  

Genom dari bakteri ini telah dirangkai dan sebuah penelitian menunjukkan 

beberapa gen yang dapat menghasilkan enzim untuk meluruhkan kulit dan protein, 

yang mungkin imunogenik (mengaktifkan sistem kekebalan tubuh)                

(West et al., 2005).  

Ciri-ciri penting dari bakteri Propionibacterium acne adalah berbentuk 

batang tidak teratur yang terlihat pada pewarnaan Gram positif. Bakteri ini dapat 

tumbuh di udara dan tidak menghasilkan endospora. Bakteri ini dapat berbentuk 

filamen bercabang atau campuran antara bentuk batang atau filamen dengan 

bentuk kokoid. Propionibacterium acne memerlukan oksigen mulai dari aerob 

atau anaerob fakultatif sampai ke mikroerofilik atau anaerob. Beberapa bersifat 

patogen untuk hewan dan tanaman (Brook dkk., 2005). 

Jerawat terjadi ketika lubang kecil pada permukaan kulit yang disebut 

pori-pori tersumbat. Pori-pori merupakan lubang bagi saluran yang disebut folikel, 

yang mengandung rambut dan kelenjar minyak. Biasanya, kelenjar minyak 
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membantu menjaga kelembaban kulit dan mengangkat sel kulit mati. Ketika 

kelenjar minyak memproduksi terlalu banyak minyak, maka pori-pori akan 

menimbun banyak kotoran dan juga mengandung bakteri (Anonimc, 2007). 

Mekanisme terjadinya jerawat adalah bakteri Propionibecterium acnes 

merusak stratum korneum dan stratum germinativum dengan cara 

mengekskresikan bahan kimia yang menghancurkan dinding pori. Kondisi ini 

dapat menyebabkan inflamasi. Asam lemak dan minyak kulit tersumbat dan 

mengeras. Jika jerawat disentuh maka inflamasi akan meluas sehingga padatan 

asam lemak dan minyak kulit yang mengeras akan membesar (Anonimc, 2007). 

4. Metode Penyarian 

Proses ekstraksi atau penyarian merupakan proses penarikan zat pokok 

yang diinginkan dari bahan mentah dengan menggunakan pelarut yang dipilih 

dimana zat yang diinginkan larut. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh 

dengan mengekstraksi zat aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani 

menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut 

diuapkan sehingga didapat massa bahan aktif yang kental (Ansel, 1989). 

Pemilihan sistem pelarut yang digunakan dalam ekstraksi harus berdasarkan 

kemampuannya dalam melarutkan jumlah yang maksimal dari zat aktif dan 

seminimal mungkin bagi unsur yang tidak diinginkan (Ansel,1989).                  

Pada penelitian ini digunakan metode penyarian maserasi. Maserasi adalah cara 

ekstraksi yang sederhana. Maserasi merupakan proses merendam bahan simplisia 

yang telah dihaluskan dalam pelarut sampai meresap dan melunakkan susunan sel, 

sehingga zat-zat yang mudah larut akan terlarut (Ansel, 1989).  Keuntungan 
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maserasi adalah cara kerja dan peralatan yang digunakan relatif sederhana. 

Kerugian maserasi adalah membutuhkan banyak pelarut dan waktu yang 

dibutuhkan sampai berhari-hari (Ansel, 1989). 

5. Antibakteri 

Antibakteri adalah obat atau senyawa yang digunakan untuk membunuh 

bakteri, khususnya bakteri yang merugikan manusia. Definisi ini berkembang 

bahwa antibakteri merupakan senyawa kimia yang dalam konsentrasi kecil 

mampu menghambat bahkan membunuh suatu mikroorganisme              

(Setiabudy, 2007). 

Target mekanisme antibakteri adalah sebagai berikut : 

a. Kerusakan pada dinding sel 

Struktur dinding sel dapat rusak dengan cara menghambat         

pembentukannya atau setelah selesai terbentuk. Antibiotik yang bekerja dengan 

mekanime ini diantaranya adalah penisilin. Penisilin menghambat pembentukan 

dinding sel bakteri, dengan cara digabungkannya asam N-asetil muramat yang 

dibentuk dan diadakan sel ke dalam struktur mukopeptida biasanya memberikan 

bentuk baku pada dinding sel bakteri (Pelczar dan Chan, 1998). 

b. Perubahan permeabilitas sel 

Membran sitoplasma mempertahankan bagian-bagian tertentu dalam sel 

serta mengatur aliran keluar masuknya bahan-bahan lain, kemudian memelihara 

integritas komponen-komponen seluler. Kerusakan pada membran ini akan 

mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan sel (Jawetz et al., 2005). 
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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 sel sehingga 

merusak sel tanpa dapat diperbaiki lagi (Pelczar dan Chan, 1998). 

d. Penghambatan kerja enzim 

Sulfonamid merupakan zat kemoterapi sintesis yang bekerja dengan 

cara bersaing dengan PABA (Para Amino Benzoic Acid), 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, RNA dan protein memegang peranan 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). 

6. Uji Aktivitas Antibakteri 

Pengujian terhadap aktivitas antimikroba dilakukan untuk mengetahui 

obat-obat yang paling poten untuk kuman penyebab penyakit terutama penyakit 

kronis.  Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara, yaitu : 

a. Agar Difusi 

Media yang dipakai adalah Mueller Hinton (MH). Metode difusi ini ada 

beberapa cara, yaitu : 
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1) Cara Kirby Bauer 

Beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam diambil, disuspensikan ke 

dalam 0,5 mL BHI cair, diinkubasikan 5-8 jam pada 37°C. Suspensi ditambah 

akuades steril hingga kekeruhan tertentu sesuai dengan standart konsentrasi 

bakteri 108 CFU per mL.  Kapas lidi steril dicelupkan ke dalam suspensi  bakteri 

lalu ditekan-tekan pada dinding tabung hingga kapasnya tidak terlalu basah, 

kemudian dioleskan pada permukaan media agar hingga rata. Kertas samir (disk) 

yang mengandung antibakteri kemudian diletakkan di atas permukaan media agar  

yang telah diolesi suspensi  bakteri, kemudian diinkubasi pada 37oC selama 9-24 

jam, hasilnya dibaca : 

a) Zona radikal yaitu suatu daerah di sekitar disk dimana sama sekali tidak 

ditemukan adanya pertumbuhan bakteri. Potensi antibakteri diukur dengan 

mengukur diameter dari zona  radikal. 

b) Zona irradikal yaitu suatu daerah di sekitar disk dimana pertumbuhan bakteri 

dihambat oleh antibakteri tetapi tidak dimatikan (Anonima, 1993). 

2)  Cara Sumuran 

Beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam diambil, disuspensikan ke 

dalam 0,5 mL BHI cair, diinkubasi pada 37°C selama 5-8 jam. Suspensi ditambah 

akuades steril hingga kekeruhan tertentu sesuai dengan standart antibakteri        

108 CFU per mL. Kapas lidi steril dicelupkan kedalam suspensi  bakteri lalu 

ditekan-tekan pada dinding tabung hingga kapasnya tidak terlalu basah, kemudian 

dioleskan pada permukaan media agar hingga rata, setelah itu pada media agar 
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dibuat sumuran dengan garis tengah tertentu, ke dalam sumuran diteteskan larutan 

antibakteri, diinkubasi pada 37°C.  Hasilnya dibaca seperti pada cara Kirby Bauer. 

(Anonima, 1993). 

3) Cara Pour Plate  

Beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam diambil, disuspensikan ke 

dalam 0,5 mL BHI cair, diinkubasi 5-8 jam selama 37°C. Suspensi ditambah 

akuades steril hingga kekeruhan tertentu sesuai dengan standart antibakteri        

108 CFU per  mL. Suspensi diambil satu mata ose dan dimasukkan ke dalam 4 mL 

agar base 1,5% yang mempunyai temperatur 50°C. Setelah suspensi kuman 

tersebut homogen, kemudian dituang ke dalam media agar Mueller Hinton, 

ditunggu sebentar sampai agar tersebut membeku, disk diletakkan di atas media 

dan diinkubasi 15-20 jam dengan temperatur 37°C. Hasil dibaca sesuai dengan 

standar  masing-masing antibakteri (Anonima, 1993). 

b. Dilusi Cair atau Dilusi Padat 

 Metode ini mengukur MIC (Minimum Inhibitory Concentration atau 

Kadar Hambat Minimum, KHM) dan MBC (Minimum Bacteridal Concentration 

atau Kadar Bunuh Minimum, KBM) (Pratiwi, 2008). Metode ini menggunakan 

antimikroba  dengan kadar yang menurun secara bertahap, baik dengan media cair 

atau padat. Media diinokulasi bakteri uji dan dieramkan, setelah itu media 

dilarutkan menggunakan antimikroba dengan kadar yang menghambat atau 

mematikan. Uji kerentanan dilusi agar membutuhkan waktu yang banyak, 

kegunaannya terbatas pada keadaan-keadaan tertentu. Keuntungan metode ini 

adalah bahwa uji tersebut memungkinkan adanya hasil kuantitatif, dimana 
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menunjukkan jumlah obat tertentu yang diperlukan untuk menghambat atau 

membunuh mikroorganisme yang diuji (Brooks et al., 2007). 

7. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis merupakan salah satu analisis kualitatif untuk 

memisahkan komponen-komponen sampel berdasarkan perbedaan kepolaran  

(Clark, 2007). Fase gerak yang dikenal sebagai pelarut pengembang akan 

bergerak sepanjang fase diam karena pengaruh kapiler pada pengembangan secara 

menaik (ascending). Kromatografi lapis tipis dalam pelaksanaannya lebih mudah 

dan lebih murah dibandingkan dengan kromatografi kolom. Demikian juga 

peralatan yang digunakan, lebih sederhana dan dapat dikatakan hampir semua 

laboratorium dapat melaksanakan setiap saat secara cepat (Gandjar, 2007). 

Data yang diperoleh dari KLT adalah nilai Rf yang berguna untuk  

identifikasi senyawa. Nilai Rf untuk senyawa murni dapat dibandingkan dengan 

nilai Rf dari senyawa standar. Nilai Rf dapat didefinisikan sebagai jarak yang 

ditempuh oleh senyawa dari titik asal dibagi dengan jarak yang ditempuh oleh 

pelarut dari titik asal. Oleh karena itu bilangan Rf selalu lebih kecil dari 1,0. 

        Rf =
     

     
       (1) 

  (Feist, 2010). 

Semakin besar nilai Rf dari sampel maka semakin besar pula jarak 

bergeraknya senyawa tersebut pada lempeng kromatografi lapis tipis. Saat 

membandingkan dua sampel yang berbeda di bawah kondisi kromatografi yang 

sama, nilai Rf akan besar bila senyawa tersebut kurang polar dan berinteraksi 
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dengan adsorbent polar dari plat kromatografi lapis tipis. Nilai Rf dapat dijadikan 

bukti dalam mengidentifikasikan senyawa. Bila identifikasi nilai Rf memiliki nilai 

yang sama maka senyawa tersebut dapat dikatakan memiliki karakteristik yang 

sama atau mirip. Sedangkan, bila nilai Rf nya berbeda, senyawa tersebut dapat 

dikatakan merupakan senyawa yang berbeda (Feist, 2010). 

8. Skrining fitokimia 

Skrining fitokimia dilakukan untuk mengetahui senyawa-senyawa aktif 

biologis yang terdapat didalam suatu tumbuhan. Senyawa-senyawa tersebut 

merupakan senyawa organik oleh karena itu skrining terutama ditujukan untuk 

golongan senyawa organik seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, terpenoid, 

tannin, dan sebagainya (Lumbanraja, 2009). 

Pada penelitian tumbuhan untuk aktivitas biologis atau senyawa yang 

bermanfaat dalam pengobatan, satu atau lebih kontituen yang mempunyai respon 

farmakologi perlu diisolasi. Oleh karena itu skrining fitokimia, dapat membantu 

langkah-langkah fitofarmakologi yaitu melalui seleksi awal dari pemeriksaan 

tumbuhan tersebut untuk membuktikan ada atau tidaknya senyawa kimia tertentu 

dalam tumbuhan tersebut yang dapat dikaitkan dengan aktivitas biologinya 

(Lumbanraja, 2009). 

E. Keterangan Empiris 

Penelitian ini diharapkan diperoleh bukti-bukti ilmiah tentang aktivitas 

antibakteri ekstrak etanol daun pandan wangi  (Pandanus ammaryllifolius Roxb.) 

terhadap Propionibacterium acnes dan Pseudomonas aeruginosa. 

 


