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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Infeksi merupakan penyakit yang sering terjadi di daerah tropis                  

(Kuswandi dkk., 2001). Infeksi dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain atau 

dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti 

bakteri, virus, riketsia, jamur, dan protozoa yang dari waktu ke waktu terus 

berkembang (Gibson, 1996). 

Pengatasan infeksi telah dilakukan dengan menggunakan terapi antibiotika 

(Kuswandi dkk., 2001). Namun penggunaan antibiotik sebagai antiinfeksi yang 

berlebihan dan kurang terarah mendorong terjadinya perkembangan resistensi 

(Josodiwondo dkk., 1996). Bagi negara berkembang timbulnya strain bakteri 

resisten terhadap antibiotik pada penyakit infeksi merupakan masalah penting. 

WHO telah mengadakan penelitian terhadap 30 penyakit infeksi dan diketahui 

bahwa banyak strain bakteri penyebab infeksi yang resisten terhadap antibiotik. 

Penanganan penyakit infeksi tersebut tidak hanya meningkatkan biaya kesehatan 

karena diperlukan penanganan kombinasi antibiotik, tetapi juga menyebabkan 

meningkatnya kematian, karena antibiotika yang diperlukan tidak tersedia 

(Heymann, 1996).  

Staphylococcus aureus merupakan patogen utama pada manusia yang dapat 

menimbulkan penyakit terutama bila daya tahan tubuh hospes turun dan dapat 

terjadi pada hampir semua organ atau jaringan tubuh (Shulman dkk., 1994). 

Staphylococcus menyebabkan pneumonia, meningitis, empiema, dan endokarditis 

(Jawetz et al., 2001). Hasil penelitian menunjukkan isolat pus yang diambil di RS. 



 

 

2

Kustati dari sejumlah isolat, 19 di antaranya terinfeksi bakteri S. aureus dan     

52,6 % bersifat multiresisten antibiotik (Amelia dkk., 2007).  

Pseudomonas aeruginosa merupakan spesies pseudomonas yang sering me-

nimbulkan penyakit, bersifat invasif, menimbulkan infeksi bila fungsi pertahanan 

inang abnormal dan merupakan penyebab nosokomial penting (Suryono, 1995). 

Pseudomonas aeruginosa menyebabkan infeksi pada luka dan luka bakar, 

meningitis, infeksi saluran kencing, otitis eksterna, pneumonia nekrotika, dan 

infeksi mata (Jawetz et al., 2001). Berdasarkan hasil penelitian pengujian 

sensitivitas bakteri P. aeruginosa dari pasien di Surabaya terhadap berbagai 

macam antibiotika, diperoleh sebanyak 52 isolat pseudomonas selama bulan Juni-

Oktober 2003, empat diantaranya terinfeksi Pseudomonas sp. dan 25 lainnya 

terinfeksi P. aeruginosa (Risnawati, 2003). Hal inilah yang mendorong 

dilakukannya penelitian untuk mendapatkan obat baru yang efektif dan relatif 

aman. Salah satu alternatifnya adalah dengan menggali dan me-ngembangkan 

obat tradisional terutama berasal dari bahan alam, karena Indonesia memiliki 

beranekaragam tanaman yang berkhasiat obat dan banyak yang belum diteliti 

secara ilmiah (Agoes, 1992). 

Tanaman obat telah dimanfaatkan sejak berabad-abad yang lalu untuk 

mengobati berbagai macam penyakit. Salah satu tanaman yang dapat di-

manfaatkan sebagai obat adalah Duchesnea indica (Andr.) Focke yang dikenal 

dengan nama arbenan. Masyarakat memanfaatkan tumbuhan ini sebagai penurun 

panas, antiinfeksi, dan stimulan (Hutapea, 1991). Selain itu juga berkhasiat 

sebagai antiradang, menghentikan perdarahan, menghancurkan darah beku, dan 

mengurangi pembengkakan (Dalimartha, 2004). Arbenan mempunyai kandungan 

kimia antara lain saponin, flavonoid dan tanin (Anonim, 1999). 
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Berdasarkan kandungan kimianya diduga arbenan memiliki aktivitas sebagai 

antibakteri. Oleh karena itu perlu dibuktikan dengan dilakukan penelitian terhadap 

senyawa aktif dari arbenan. Telah dilakukan uji efek daun arbenan (Duchesnea 

indica (Andr.) Focke.) terhadap S.  aureus dan E. coli  dengan metode dilusi padat 

beserta profil Kromatografi Lapis Tipis. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

ekstrak etanol daun arbenan dapat memberikan aktivitas hambatan terhadap S. 

aureus dan E. coli pada konsentrasi 0,625 % dan 2,50 % (Yulianto, 2005). Dalam 

ekstrak etanol masih terkandung banyak senyawa kimia sehingga perlu dilakukan 

fraksinasi untuk memisahkan senyawa berdasarkan tingkat kepolarannya. 

Fraksinasi dilakukan dengan partisi cair-cair secara berurutan dari non polar ke 

polar yaitu dengan menggunakan petroleum eter, kloroform dan etil asetat. 

Sehingga didapat fraksi petroleum eter, fraksi kloroform, fraksi etil asetat, dan 

fraksi residu. Fraksi tersebut kemudian diujikan aktivitas antibakterinya. Pada 

penelitian ini dilakukan uji aktivitas antibakteri dari fraksi residu ekstrak etanolik 

daun arbenan (Duchesnea indica (Andr.) Focke.) terhadap bakteri S. aureus dan  

P. aeruginosa multiresisten antibiotik yang mewakili bakteri Gram positif dan 

Gram negatif. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan :  

1. Apakah fraksi residu ekstrak etanolik daun arbenan (Duchesnea indica (Andr.) 

Focke.) memiliki efek antibakteri terhadap S. aureus dan P. aeruginosa 

multiresisten antibiotik ?  
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2. Berapakah KBM (Kadar Bunuh Minimal) fraksi residu ekstrak etanolik daun 

arbenan (Duchesnea indica (Andr.) Focke.) terhadap S. aureus dan P. 

aeruginosa multiresisten antibiotik ? 

3.  Golongan senyawa kimia apa yang terkandung dalam fraksi residu ekstrak 

etanolik daun arbenan (Duchesnea indica (Andr.) Focke.)? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk :  

1. Mengetahui aktivitas antibakteri fraksi residu ekstrak etanolik daun arbenan 

(Duchesnea indica (Andr.) Focke.) terhadap S. aureus dan P. aeruginosa 

multiresisten antibiotik. 

2. Mengetahui kadar bunuh minimal (KBM) fraksi residu ekstrak etanolik daun 

arbenan (Duchesnea indica (Andr.) Focke.) terhadap S. aureus dan                

P. aeruginosa multiresisten antibiotik. 

3. Mengetahui senyawa kimia yang terkandung dalam fraksi residu ekstrak 

etanolik daun arbenan (Duchesnea indica (Andr.) Focke.).  

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Arbenan (Duchesnea indica (Andr.) Focke.) 

a).  Sistematika  

   Divisio  : Spermatophyta  

Subdivisio : Angiospermae 

Classis  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Rosales 
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Familia  : Rosaceae 

Genus  : Duchesnea 

Species  : Duchesnea indica (Andr. ) Focke    (Anonim, 1999). 

b).  Diskripsi Tanaman  

Arbenan merupakan tumbuhan terna menahun dengan tinggi 20-30 cm. 

Memiliki batang melata/merayap di atas tanah berupa stolon yang akan 

menumbuhkan tunas baru, berwarna hijau keunguan atau hijau kemerahan. Daun 

arbenan berbentuk majemuk, berbagi tiga, asimetris dengan anak daun berbentuk 

oval, ujung dan pangkalnya berbentuk runcing, tepi bergerigi, panjang 4-8 cm, 

lebar 3-6 cm, pertulangan daun menyirip tegas, permukaan berbulu, kasar, dan 

berwarna hijau. Arbenan memiliki bunga majemuk dengan bentuk tandan terletak 

di ketiak daun, bunga sempurna, berkelamin ganda, dasar kelopak berlekatan, 

ujung lepas, bentuk segi tiga, tepi bergerigi, berbulu, hijau, bakal buah 

menumpang, benang sari dan putik jumlahnya banyak, mahkota berlepasan, lima 

helai, panjang 8-13 mm, halus dan putih. Buah arbenan berupa beri, berbentuk 

bulat telur/bulat, lunak, diameter 0,5-1 cm, dan berwarna merah. Biji arbenan  

berbentuk lanset, kecil, keras, berwarna putih dengan akar berupa serabut dan 

berwarna putih kotor (Anonim, 1999). 

c). Ekologi penyebaran : 

  Arbenan merupakan tumbuhan liar di pinggir-pinggir jalan, di tepi sungai 

atau di tempat-tempat yang sedikit basah dan cukup mendapat sinar matahari. 

Tumbuh dari dataran menengah sampai pegunungan dari ketinggian 800 m-1.800 

m di atas permukaan laut. Arbenan berbunga pada bulan Juni-Agustus, 

pemanenan sebaiknya dilakukan pada musim kemarau.  
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 d). Bagian tanaman yang digunakan adalah daun atau seluruh bagian tanaman 

dalam keadaan segar atau setelah dikeringkan. 

 e). Kandungan Kimia 

Seluruh bagian tanaman arbenan mengandung saponin, flavonoid dan 

tanin 

f).  Khasiat 

   Arbenan memeliki khasiat sebagai penurun panas, antibakteri, dan sti-

mulan (Anonim, 1999). Selain itu juga dapat digunakan untuk mengurangi 

pembengkakan, menghancurkan darah beku, antiradang (radang tenggorok, ra-

dang payudara), hepatitis, disentri, abses usus, tergigit ular/serangga, dan luka 

bakar (Dalimartha, 2004). 

2. Staphylococcus aureus 

Sistematika S. aureus adalah sebagai berikut : 

Divisio  : Protophyta  

Subdivisio : Schizomycetea 

Classis  : Schizomycetes 

Ordo  : Eubacteriales 

Familia  : Micrococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Species   : Staphylococcus aureus (Salle, 1961). 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif memiliki sel yang 

berbentuk bola dengan diameter 0,8-1,0 µm yang tersusun dalam bentuk kluster 

yang tidak teratur (Jawetz et al., 2001). S. aureus berbentuk sferis jika 
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menggerombol dalam susunannya agak rata karena tertekan. Susunan gerombolan 

tidak teratur biasanya ditemukan pada sediaan yang dibuat dari perbenihan padat, 

sedangkan dari perbenihan cair/kaldu biasanya ditemukan tersendiri atau tersusun 

sebagai rantai pendek (Warsa, 1994). 

Bakteri ini sering ditemukan sebagai bakteri flora normal pada kulit dan 

selaput lendir pada manusia dapat menjadi penyebab infeksi baik pada manusia 

maupun pada hewan. S. aureus merupakan bakteri patogen yang bersifat invasif, 

penyebab hemolisis, membentuk koagulasi, mencairkan gelatin, dan meragikan 

manitol (Warsa, 1994).  

Staphylococcus aureus mudah tumbuh pada kebanyakan pembenihan 

bakteriologik, dalam keadaan aerobik/mikroaerobik. Staphylococcus tumbuh 

paling cepat pada suhu kamar 37º C, paling baik membentuk pigmen pada suhu 

kamar (20ºC) dan pada media dengan pH 7,2-7,4. Koloni pada perbenihan padat 

berbentuk bulat, halus, lembut, dan mengkilat, S. aureus biasanya membentuk 

koloni abu-abu hingga kuning emas (Jawetz et al., 2001). Koloni yang masih 

sangat muda tidak berwarna, tetapi dalam pertumbuhannya terbentuk pigmen 

yang larut dalam alkohol, eter, kloroform, dan benzol. Pigmen ini termasuk dalam 

golongan lipokhrom dan akan tetap dalam koloni, tidak meresap dalam 

perbenihan, tetapi larut dalam eksudat jaringan sehingga nanah berwarna sedikit 

kuning keemasan yang dapat merupakan petunjuk tentang adanya infeksi oleh 

kuman ini (Warsa, 1994).    

 S. aureus menyebabkan timbulnya penyakit dengan tanda-tanda khas yaitu 

peradangan, nekrosis, dan pembentukan abses (Karsinah dkk., 1994). S. aureus 

juga dapat menyebabkan pneumonia, meningitis, endokarditis, dan infeksi kulit 

(Jawetz et al., 2001). 
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Pengobatan S. aureus, untuk kasus ringan di luar rumah sakit dapat 

diberikan penisilin G. Pada infeksi yang berat/diduga resisten terhadap penisilin, 

dapat diberikan metisilin/derivat penisilin yang lain yang resisten penisilinase. 

Jika hasil tes telah ada, sebaiknya diberikan obat yang sesuai dengan hasil tes 

kepekaan tersebut. Pada penderita yang alergi penisilin, dapat diberikan 

sefalosporin, eritromisin, linkomisin, atau klindamisin. Pada infeksi oleh suatu 

jenis yang tahan terhadap metisilin, dapat diberikan vankomisin, rifam-

pisin/fusidic acid juga dapat diberikan, asal dalam bentuk kombinasi dengan 

antibiotik lainnya. Jika antibiotik tersebut diberikan dalam bentuk tunggal akan 

mempercepat terjadinya resistensi. Jenis yang resisten metisilin, biasanya juga 

resisten terhadap oksasilin, klokasilin, dan cepalosporin (Warsa, 1994).    

3. Pseudomonas aeruginosa  

Sistematika P. aeruginosa  adalah sebagai berikut : 

Divisio  : Protophyta 

Subdivisio : Schizomycetea 

Classis  : Schizomycetes 

Ordo    : Pseudomonadales 

Familia  : Pseudomonadaceae 

Genus    : Pseudomonas 

Species  : Pseudomonas aeruginosa (Anonim b, 2007). 

P. aeruginosa merupakan bakteri Gram negatif yang tersebar luas di alam 

dan biasanya ada di lingkungan lembab di rumah sakit. P. aeruginosa dapat 

berada pada orang-orang sehat, dimana bersifat saprofit dan bisa menyebabkan 
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penyakit pada manusia dengan ketahanan tubuh yang tidak normal (Jawetz et al., 

2001). 

P. aeruginosa berbentuk batang, dapat bergerak karena memiliki flagel 

(jenis amfitrik), memiliki ukuran 0,6 x 2 µm, dan terlihat sebagai bentuk tunggal, 

ganda, dan kadang-kadang dalam rantai pendek. P. aeruginosa bersifat aerobik 

obligat yang tumbuh dengan cepat pada berbagai tipe media, kadang-kadang 

memproduksi bau manis seperti anggur atau seperti jagung (Jawetz et al., 2001). 

P. aeruginosa dapat tumbuh pada pembenihan yang dipakai untuk isolasi kuman 

enterobacteriaceae dan mempunyai kemampuan untuk mentolerir keadaan alkalis. 

Di media padat P. aeruginosa berbentuk koloni besar, tidak teratur, abu-abu gelap 

dan terlihat adanya untaian pada tepinya (Suryono, 1995). 

P. aeruginosa dapat tumbuh baik pada 37º-42ºC, pertumbuhan pada 42ºC 

membantu membedakannya dari spesies pseudomonas pada kelompok fluoresen, 

bersifat oksidase positif. P.  aeruginosa tidak meragikan karbohidrat (Jawetz et 

al., 2001). P. aeruginosa dapat mencairkan gelatin dan tidak membentuk H2S             

(Suryono, 1995). Beberapa galur P. aeruginosa menghemolisa darah (Jawetz et 

al., 2001). Selain itu, P. aeruginosa merupakan satu-satunya pseudomonas yang 

menghasilkan :  

a.  Pyocianin, yaitu pigmen warna hijau kebiruan yang dapat larut dalam air dan 

kloroform serta memiliki kemampuan sebagai antijasad renik. 

b.  Fluororescin, yaitu pigmen warna kehijauan berfluoresensi larut dalam air dan 

tidak larut dalam kloroform (Jawetz et al., 2001). 
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Temuan klinis P. aeruginosa menyebabkan infeksi pada luka dan luka 

bakar, menghasilkan nanah warna hijau biru, meningitis, dan infeksi saluran 

kencing, pneumonia nekrotika, otitis eksterna ringan pada perenang, infeksi pada 

mata yang mengarah pada perusakan mata dengan cepat (terjadi sesudah 

luka/operasi mata), nekrosis hemoragik pada kulit. Sebagian besar infeksi            

P. aeruginosa gejalanya tidak spesifik dan berkaitan dengan organ yang terserang. 

P. aeruginosa dapat dilihat pada sediaan hapusan dari lesi ektina yang diwarnai 

dengan Gram dan hasil biakan positif (Jawetz et al., 2001). 

P. aeruginosa secara alami resisten terhadap berbagai antimikroba sehingga 

sebaiknya pengobatan didasarkan pada hasil uji sensitivitas di laboratorium 

daripada memilih antimikroba secara empirik. Jika memulai terapi antimikroba 

secara empirik, maka setelah itu kultur harus diuji di laboratorium, kemudian 

penggunaan antimikroba harus disesuaikan dengan hasil kultur tersebut (Anonima, 

2007).  

Antimikroba yang mempunyai aktivitas terhadap P. aeruginosa meliputi : 

aminoglikosida (gentamisin, amikasin, tobramisin), quinolon (ciprofloxacin dan 

levofloxacin, tapi tidak moksifloxacin), sefalosporin (seftazidim, sefepime, 

sefpirome, tapi tidak sefuroksim, seftriakson, dan sefotaksim), ureidopenisilin       

(piperasilin, ticarsilin : P. aeruginosa pada dasarnya resisten terhadap penisilin 

lain), carbapenem (meropenem, imipenem, tapi tidak ertapenem), polimiksin              

(polimiksin B dan colistin), monobaktam (aztreonam). Antimikroba-antimikroba 

ini harus diberikan secara injeksi, kecuali fluoroquinolon, karena di beberapa 
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rumah sakit, penggunaan fluoroquinolon, dibatasi hanya untuk infeksi berat untuk 

menghindari berkembangnya resistensi P. aeruginosa (Anonim a, 2007). 

4. Larutan Penyari 

Pemilihan larutan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. Larutan 

penyari yang baik harus memenuhi kriteria yaitu murah dan mudah didapat, stabil 

secara fisika dan kimia, bereaksi netral, tidak mudah menguap, tidak mudah 

terbakar, dan selektif yaitu hanya menarik zat berkhasiat diperbolehkan oleh 

peraturan Farmakope Indonesia. Farmakope Indonesia menetapkan bahwa sebagai 

cairan penyari adalah air, etanol, etanol-air, dan eter (Anonim, 1986). 

Etanol tidak menyebabkan pembengkakan membran sel melainkan 

memperbaiki stabilitas bahan obat terlarut. Keuntungan lainnya adalah sifatnya 

untuk mengendapkan bahan putih telur dan menghambat kerja enzim. Umumnya 

sebagai cairan pengekstraksi adalah campuran bahan pelarut yang berlainan 

terutama campuran etanol-air (Voight, 1995).   

5. Metode Ekstraksi 

Ekstraksi merupakan penarikan zat pokok yang diinginkan dari bahan 

mentah obat dengan menggunakan pelarut yang dipilih dimana zat yang 

diinginkan larut (Ansel, 2005). Menurut Farmakope edisi III, ekstrak adalah 

sediaan kering, kental/cair dibuat dengan menyari simplisia nabati/hewani 

menurut cara yang cocok di luar pengaruh cahaya matahari langsung. Simplisia 

yang diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa yang 

tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, protein dan lain-lain. Senyawa aktif 

yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke dalam golongan 



 

 

12

minyak atsiri, alkaloid, flavonoid dan lain-lain. Struktur kimia yang berbeda-beda 

akan mempengaruhi larutan serta stabilitas senyawa-senyawa terhadap pe-

manasan, udara, cahaya, logam berat, dan derajat keasaman. Dengan diketahuinya 

senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut 

dan cara ekstraksi yang tepat (Anonim, 2000). Hasil dari ekstraksi disebut ekstrak. 

Ada beberapa metode dasar yang dipakai untuk penyarian yaitu infundasi, 

maserasi, perkolasi, dan sohletasi. Penelitian terhadap metode tersebut disesuaikan 

dengan kepentingan dalam memperoleh sari yang baik (Anonim, 1986).  

Maserasi adalah proses pengekstrakkan simplisia dengan menggunakan 

pelarut dengan beberapa kali pengocokan/pengadukan pada temperatur ruangan. 

Maserasi merupakan proses paling cepat dimana obat yang sudah halus 

memungkinkan untuk direndam dalam menstruum/pelarut sampai meresap dan 

melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan melarut (Ansel, 

2005). Maserasi digunakan untuk penyarian simplisia yang mengandung zat aktif 

yang mudah larut dalam cairan penyari dan tidak mudah mengembang dalam 

cairan penyari (Anonim, 1986). Kelemahan menggunakan maserasi adalah adanya 

kejenuhan konsentrasi di dalam larutan penyari, di mana konsentrasi di dalam 

simplisia dengan di dalam penyari sama (Anonim, 2007). 

Fraksinasi merupakan pemisahan senyawa kimia dalam ekstrak kasar, yang 

merujuk pada pemisahan yang lebih halus. Pemisahan dapat dilakukan dengan 

memperhatikan kepolaran pelarut yang digunakan, berdasar sifat keasam-basaan 

senyawa atau dapat langsung menggunakan kromatografi kolom dan kromatografi 

lapis tipis. Namun demikian kromatografi kolom dan kromatografi lapis tipis 
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lebih banyak diadopsi untuk pemisahan lanjutan yaitu setelah pemisahan ekstrak 

kasar. Kromatografi lapis tipis sangat berguna untuk deteksi fraksi-fraksi yang 

dihasilkan oleh kromatografi kolom sehingga fraksi yang mempunyai pola sama 

akan digabungkan menjadi satu fraksi besar. Ada 2 macam metode yang 

digunakan dalam fraksinasi/partisi yaitu : 

a). Metode counter-current distribution 

Teknik ini sangat sederhana yaitu dengan menggunakan dua pelarut yang 

berbeda kepolarannya. Pelarut yang sering digunakan adalah heksan (non polar) 

dan metanol (polar). Teknik pemisahan ini biasanya dilakukan dengan 

menggunakan corong pisah (Anonim, 2005).  

b). Metode pemisahan berdasarkan keasaman-kebasaan senyawa. 

Metode ini berupaya menggolongkan senyawa-senyawa yang diekstrak 

menjadi fraksi-fraksi asam, basa, dan netral. Hasil pemisahan dengan metode ini 

berguna untuk pendugaan awal golongan senyawa aktif yang kemungkinan akan 

diisolasi. Selain itu juga untuk membantu mendapatkan jenis-jenis pelarut bila 

akan memisahkan senyawa menggunakan kolom kromatografi atau dengan 

kromatografi lapis tipis (Anonim, 2005). 

6. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi lapis tipis merupakan jenis kromatografi yang dapat 

digunakan untuk menganalisis senyawa secara kualitatif maupun kuantitatif 

(Sumarno, 2001). Lapisan yang memisahkan terdiri atas bahan berbutir (fase 

diam) ditempatkan pada penyangga berupa pelat gelas, logam, atau lapisan yang 

cocok. Campuran yang akan dipisah berupa larutan, ditotolkan berupa bercak atau 
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pita, setelah pelat/lapisan ditaruh dalam bejana tertutup rapat yang berisi larutan 

pengembang yang cocok (fase gerak). Pemisahan terjadi setelah perambatan 

kapiler (pengembangan), selanjutnya senyawa yang tidak berwarna harus 

ditampakkan/dideteksi. Deteksi dilakukan dengan menggunakan sinar UV 

(Stahl,1985). 

Keuntungan menggunakan kromatografi ini adalah bercak zat yang terjadi 

sesudah dikromatografi tidak banyak melebar dibanding bercak semula. Sehingga 

hanya sedikit saja yang diperlukan dan waktu yang diperlukan untuk elusi lebih 

singkat. Mekanisme pemisahannya terjadi interaksi antara solut dengan fase diam, 

bila interaksi adsorbsi yang terjadi antara solut dengan fase diam sangat kuat 

maka solut tertahan lebih lama pada fase diam (Anonim, 2006). 

Pemilihan fase gerak baik tunggal maupun campuran tergantung solut yang 

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

memilih fase gerak dapat berpedoman pada kekuatan elusi fase gerak            

(Sumarno, 2001).  

Hasil KLT dinilai dengan beberapa parameter antara lain :  

a.  Jarak pengembangan senyawa pada kromatogram biasanya dinyatakan 

dengan Rf/hRf. 

Rf = Jarak titik pusat bercak dari titik awal  
       Jarak Pengembangan 

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

Harga ini merupakan ukuran kecepatan migrasi suatu senyawa pada kromatografi 

dan pada kondisi konstan merupakan besaran karakteristik dan reprodusibel. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi harga Rf antara lain: struktur kimia dari 
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senyawa yang dipisahkan sifat dari penyerap dan derajat keaktifanya, tebal 

penyerap, pelarut, kejenuhan bejana pengembang, dan suhu percobaan (Gritter, 

1991). hRf adalah angka Rf dikalikan faktor 100 (h), menghasilkan nilai 

berjangka antara 0 sampai 00 (Stahl, 1985). 

b. Penilaian Visual.  

Pada penilaian visual kromatogram, hal yang dapat diamati adalah ;  

1) Jarak pengembangan komponen larutan cuplikan dibandingkan dengan 

jarak pengembangan larutan pembanding. 

2) Fluoresensi/pemadaman fluoresensi (warna) 

3) Perbandingan dan luas bercak meberikan informasi angka banding 

kuantitatif (Stahl, 1985). 

c.  Pereaksi Kimia  

Beberapa pereaksi kimia yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

kandungan kimia yang terdapat dalam fraksi aktif, antara lain: 

1) Pereaksi Sitroborat, untuk mendeteksi senyawa flavonoid. Bercak 

berwarna kuning setelah pemanasan dilihat di UV 366 nm. 

2) Pereaksi FeCl3, untuk mendeteksi senyawa fenolik. Bercak berwarna abu-

abu hingga hijau sampai biru setelah pemanasan.    

3) Pereaksi Liebermann Burchard, untuk mendeteksi saponin. Saponin 

steroid bercak berwarna biru atau hijau, untuk triterpenoid bercak berwarna 

merah, merah jambu, ungu/violet (Anonim, 2006).  
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7.  Antibakteri 

Antibakteri adalah suatu substansi kimia yang diperoleh dari, atau dibentuk 

oleh berbagai spesies mikroorganisme, yang dalam konsentrasi rendah mampu 

menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain (Chatim dan Soeharto, 1994). 

Kadar minimal yang diperlukan untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan 

bakteri masing-masing dikenal sebagai Kadar Hambat Minimal (KHM) dan Kadar 

Bunuh Minimal (KBM). Antibakteri tertentu aktivitasnya dapat meningkat 

menjadi bakterisid bila kadar antibakterinya ditingkatkan melebihi KHM. 

Pemusnahan mikroba dengan antimikroba yang bersifat bakteriostatik masih 

tergantung dari kesanggupan reaksi daya tahan tubuh hospes. Peran lamanya 

kontak antara mikroba dengan antimikroba dalam kadar efektif juga sangat 

menentukan untuk mendapatkan efek (Setiabudy dan Gan, 1995). 

Antimikroba dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan mekanisme kerjanya, 

yaitu : 

a).  Perusakan dinding sel 

Sel bakteri dikelilingi oleh struktur yang kaku disebut dinding sel yang 

melindungi membran protoplasma dibawahnya terhadap trauma baik osmotik 

maupun mekanik (Chatim dan Suharto, 1994). Struktur dinding sel dapat dirusak 

dengan cara menghambat pembentukannya atau mengubahnya setelah selesai 

terbentuk (Pelczar, 1988). Antibiotik yang dapat mempengaruhi dinding sel 

adalah penisilin, fosfomisin, sikloserin, ristosetin, vankomisin, dan basitrasin 

(Chatim dan Suharto, 1994). 
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 b). Menghambat Sintesis Protein      

Sekelompok besar agen antimikroba yang penting di klinik mempengaruhi 

sintesis protein (Shulman dkk, 1994). Sintesis Protein merupakan hasil akhir dari 

proses transkripsi DNA-dependent dan translasi RNA-dependent (Chatim dan 

Suharto, 1994). Bakteri mempunyai 70S ribosom, sedangkan sel mamalia 

mempunyai 80S ribosom. Subunit masing-masing tipe ribosom, komposisi 

kimianya, dan spesifikasi fungsinya berbeda, bisa untuk menerangkan mengapa 

antimikroba dapat menghambat sintesis protein dalam ribosom bakteri tanpa 

berpengaruh pada ribosom manusia (Jawetz et al., 2001).  

Pada sintesis protein mikrobia normal, mRNA secara simultan “ membaca “ 

beberapa ribosom berjalan sepanjang untaian mRNA (polisom). Antibiotik yang 

dapat menghambat sintesis protein bakteri adalah kloramfenikol, tetrasiklin, 

aminoglikosida, eritromisin, dan linkomisin (Jawetz et al, 2001). 

 c).  Menghambat Fungsi Membran Sel 

Sitoplasma semua sel hidup dibatasi oleh membran sitoplasma, yang 

berperan sebagai barrier permeabilitas selektif, membawa fungsi transpor aktif, 

dan kemudian mengontrol komposisi internal sel. Jika fungsi integritas membran 

sitoplasma dirusak, makromolekul dan ion keluar dari sel, maka sel akan rusak 

atau terjadi kematian. Membran sitoplasma bakteri dan fungi mempunyai struktur 

berbeda dibanding sel binatang dan dapat dengan mudah dikacaukan oleh agen 

tertentu. Oleh sebab itu, kemoterapi selektif adalah hal yang memungkinkan. 

Antibakteri yang dapat menghambat fungsi membran sel adalah amfoterisin β, 

kolistin, imidasol, triasol, polien, dan polimiksin (Jawetz et al, 2001). 
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 d). Menghambat Sintesis Asam Nukleat 

Banyak obat yang merupakan penghambatan kuat beberapa fase pada 

perekaman dan perwujudan, suatu seri reaksi kompleks pengopian DNA sel induk 

sebelum pembelahan sel dan menentukan formasi spesies RNA yang diperlukan 

pada sintesis protein sel, kofaktor dan substrat (Shulman dkk, 1994). Faktor yang 

dapat mengubah keadaan asam nukleat bakteri adalah suhu tinggi dan konsentrasi 

pekat beberapa zat kimia sehingga mengakibatkan koagulasi irreversible 

komponen-komponen asam nukleat (Pelczar, 1988). Contoh antibakteri yang 

dapat menghambat sintesis asam nukleat diantaranya quinolon, pyrimethamin, 

rifampin, sulfonamid, trimethoprim, dan trimetrexat (Jawetz et al, 2001).    

 e).  Penghambatan Sistem Enzim Mikroba 

Enzim-enzim yang ada di dalam sel baik dalam bentuk tunggal maupun 

komplek merupakan sasaran potensial bagi bekerjanya suatu penghambat. 

Penghambatan ini dapat mengakibatkan terganggunya metabolisme atau matinya 

sel (Pelczar, 1988). Contoh obat antimikroba yang dapat digunakan sebagai 

penghambat sistem enzim mikroba adalah sulfonamid, trimetoprim, dan isoniazid 

(Shulman dkk, 1994). 

8. Uji Aktivitas Antibakteri 

Pengujian terhadap aktivitas antimikroba dilakukan untuk mengetahui obat-

obat yang paling poten untuk kuman penyebab penyakit terutama penyakit kronis. 

Faktor yang mempengaruhi aktivitas antimikroba secara in vitro diantaranya : 

a). pH lingkungan   

b). Komponen media      
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c). Stabilitas obat  

d). Ukuran inokulum   

e). Waktu inkubasi 

f). Aktivitas metabolik mikroorganisme        (Jawetz et al., 2001)  

Pemeriksaan Uji aktivitas antibakteri dapat dikerjakan dengan beberapa cara   

1). Dilusi cair dan dilusi padat 

Pada prinsipnya antibiotika diencerkan hingga diperoleh beberapa 

konsentrasi. Pada dilusi cair, masing-masing konsentrasi obat ditambah suspensi 

kuman dalam media, sedangkan pada dilusi padat tiap konsentrasi obat dicampur 

dengan media agar lalu ditanami kuman (Anonim, 2005). 

2). Difusi 

Prinsip metode difusi yaitu uji potensi berdasarkan pengamatan luas daerah 

hambatan pertumbuhan bakteri karena berdifusinya antibakteri dari titik awal 

pemberian ke daerah difusi. Metode ini bertujuan untuk menguji sensitivitas 

antimikroba terhadap mikroorganisme. Metode difusi dapat dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu cara Kirby Bauer, cara sumuran, dan pour plate (Anonim, 

2005). Pada metode difusi juga dikenal dua macam zona hambat yaitu : 

(a). Zona Radikal : suatu daerah di sekitar disk dimana sama sekali tidak 

ditemukan pertumbuhan bakteri. Potensi antibakteri tersebut diukur dengan 

menggunakan diameter zona radikal tersebut (Pelczarm dkk., 1986).    

(b). Zona Irradikal : suatu daerah di sekitar disk dimana pertumbuhan bakteri 

dihambat oleh antibakteri tetapi tidak dimatikan. Di sini akan terlihat 

pertumbuhan yang kurang subur dibanding dengan daerah di luar pengaruh 

antibakteri tersebut (Pelczarm dkk., 1986).    
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9. Resistensi  

Resistensi sel mikroba adalah suatu sifat tidak terganggunya sel mikroba 

oleh antimikroba (Setiabudy dan Gan, 1995). Resistensi mikrobia terhadap obat 

terjadi akibat perubahan genetik dan dilanjutkan serangkaian proses seleksi oleh 

obat antimikroba (Jawetz et al., 2001). Faktor yang mempengaruhi sifat resistensi 

mikroba terhadap antimikroba terdapat pada elemen yang bersifat genetik. 

Didasarkan pada lokasi elemen dikenal  menjadi 3 macam resistensi yaitu: 

a). Resistensi kromosomal, terjadi akibat mutasi spontan dalam lokus yang 

mengontrol kepekaan obat antimikrobia yang diberikan. Adanya antimikroba 

sebagai mekanisme selektif yakni membunuh bakteri yang peka dan membiarkan 

tumbuh bakteri yang resisten (Jawetz et al., 2001). 

b). Resistensi ekstra-kromosomal, bakteri seringkali berisi elemen genetik 

yang disebut plasmid. Faktor R adalah kelompok plasmid yang membawa gen 

resistensi terhadap satu atau beberapa obat antimikrobia dan logam berat. Gen 

plasmid untuk resistensi antimikrobia mengontrol pembentukan enzim yang 

mampu merusak antimikrobia (Jawetz et al., 2001). 

c). Resistensi silang adalah keadaan resistensi terhadap antimikroba 

tertentu yang juga memperlihatkan sifat resistensi terhadap antimikroba yang lain. 

Biasanya terjadi antara antimikroba yang memiliki struktur kimia hampir sama 

(derivat tetrasiklin) atau antara antimikroba dengan struktur kimia yang berbeda 

dengan mekanisme aksi yang hampir sama (Setiabudy dan Gan, 1995).  
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E. Keterangan Empiris 

Dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh data ilmiah tentang aktivitas 

antibakteri fraksi residu ekstrak etanolik daun arbenan (Duchesnea indica (Andr.) 

Focke.) terhadap Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa mul-

tiresisten antibiotik. 

 
 




