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ABSTRAK 

 
Daging buah sirsak mengandung senyawa flavonoid, tanin, alkaloid, dan 

saponin yang dapat dimanfaatkan sebagai agen antibakteri. Tujuan penelitian ini 
yaitu menentukan aktivitas antibakteri fraksi n-heksan ekstrak etanol daging buah 
sirsak serta menentukan golongan senyawa yang bertindak sebagai antibakteri. 

Daging buah sirsak diekstraksi dengan metode maserasi menggunakan 
etanol 96% kemudian difraksinasi dengan metode partisi menggunakan pelarut n-
heksan. Fraksi n-heksan diuji aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas 
aeruginosa, Shigella sonnei, dan Staphylococcus aureus dengan metode dilusi 
padat. Kandungan senyawa diuji dengan kromatografi lapis tipis dan penentuan 
senyawa yang bertanggung jawab sebagai antibakteri diuji dengan metode 
bioautografi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi n-heksan ekstrak etanol daging 
buah sirsak mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa 
dan Shigella sonnei dengan nilai kadar hambat minimal sebesar 2,5%. Fraksi n-
heksan sampai dengan konsentrasi 3% tidak mempunyai aktivitas antibakteri 
terhadap Staphylococcus aureus. Berdasarkan uji kromatografi lapis tipis dengan 
fase diam silika gel GF254 dan fase gerak etil asetat : kloroform : metanol (1:8:1), 
fraksi n-heksan ekstrak etanol daging buah sirsak mengandung senyawa steroid, 
triterpenoid, fenolik, dan alkaloid. Senyawa yang bertanggung jawab sebagai 
antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa dan Shigella sonnei yaitu alkaloid, 
triterpenoid, dan steroid.  

 
Kata kunci : Daging buah sirsak, n-heksan, P. aeruginosa, Shigella sonnei,        

S. aureus, antibakteri.  
 

ABSTRACT 
 

Soursop pulp containing anthosianin compounds, flavonoids, tannins, 
alkaloids and saponins which can be used as an antibacterial agent. The purpose 
of this study is to determine the antibacterial activity of soursop pulp as well as 
determine the class of compounds which act as antibacterial soursop pulp.  
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Soursop fruit pulp was extracted by maceration using ethanol 96% and 
then fractionated by partitioning method using n-hexane. N-hexane fraction was 
tested antibacterial activity against Pseudomonas aeruginosa, Shigella sonnei, 
and Staphylococcus aureus with solid dilution method. The content of compounds 
was tested by TLC and determination of compounds responsible for the 
antibacterial tested with bioautografi method.  

The results showed that the fraction of n-hexane extract ethanol soursop 
fruit pulp has antibacterial activity against Pseudomonas aeruginosa and Shigella 
sonnei with MIC values of 2.5%. N-hexane fraction up to 3% concentration had 
no antibacterial activity against Staphylococcus aureus. Test based on TLC 
stationary phase with silica gel GF254 and mobile phase with ethyl acetate: 
chloroform: methanol (1:8:1), n-hexane fraction of ethanol extract of soursop 
fruit pulp contain triterpenoid, steroid, phenolics, and alkaloids. The compound 
which responsible as antibacterial against Pseudomonas aeruginosa and Shigella 
sonnei are alkaloids, triterpenoid, and steroid. 

 
Keywords : Soursop pulp, n-hexane, P. aeruginosa, Shigella sonnei, S. aureus, 
antibacterial.                                                  
 
PENDAHULUAN 

Infeksi merupakan suatu  penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke 

orang lain atau dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh berbagai 

mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur dan protozoa (Gibson,1996). 

Shigella sonnei merupakan genus basil Gram negatif yang dapat  menyebabkan 

disentri basiler (Gibson, 1996). Pseudomonas aeruginosa tersebar luas di alam 

dan biasanya ada pada lingkungan lembab di rumah sakit (Jawetz et al., 2007). 

Pseudomonas aeruginosa sering masuk ke dalam jaringan yang terkena luka atau 

luka bakar, menimbulkan infeksi bernanah (Entjang, 2003). Staphylococcus 

aureus banyak ditemukan pada kulit dan mulut serta saluran pernafasan bagian 

atas (Entjang, 2003). Biasanya Staphylococcus aureus dapat menyebabkan 

penyakit seperti infeksi pada folikel rambut, bisul, infeksi pada luka, meningitis, 

dan pneumonia (Entjang, 2003). 

Akhir–akhir ini di Indonesia banyak ditemukan berbagai macam 

antibakteri dari bahan alam. Sirsak (Annona muricata L.) adalah salah satu 

tanaman yang dapat digunakan sebagai antibakteri (Arief, 2006). Ekstrak aseton 

daun sirsak asal Cuba aktif terhadap Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella typhosa, Shigella flexneri, Staphylococcus albus, dan Staphylococcus 
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aureus dengan metode difusi (Taylor et al, 2002). Beberapa penelitian juga 

menunjukan bahwa ekstrak air daun, batang, akar, biji, dan kulit batang 

mempunyai daya anti bakterial yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

patogen (Odewole, 2006). Senyawa fitokimia yang terkandung dalam daging buah 

sirsak seperti antosianin, flavonoid, tanin, saponin (steroid, triterpenoid), dan 

alkaloid (Onyechi et al., 2012). Pada ekstrak etanol daun Annona muricata 

mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, dan tanin yang diketahui pada 

uji fitokimia (Vijayameena, 2013). Senyawa tritepenoid/steroid merupakan 

senyawa yang mudah larut dalam pelarut non polar  (Doloksaribu, 2009).  

Berdasarkan data yang telah ada tersebut, maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mengetahui aktivitas antibakteri fraksi n-heksan ekstrak etanol daging buah 

sirsak terhadap Pseudomonas aeruginosa, Shigella sonnei, dan Staphylococcus 

aureus dengan metode dilusi padat serta bioautografi sehingga dapat menunjukan 

senyawa aktifnya. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Variabel Penelitian 

Variabel bebas :  Konsentrasi fraksi n-heksan ekstrak etanol daging buah 

sirsak. 

Variabel tergantung :  Kadar Hambat Minimal (KHM) fraksi n-heksan ekstrak 

etanol daging buah sirsak terhadap Pseudomonas 

aeruginosa, Shigella sonnei dan Staphylococcus 

aureus. 

Variabel terkendali :  Suhu inkubasi, waktu inkubasi, kondisi steril, dan 

tempat tumbuh tanaman sirsak. 

B. Alat dan Bahan 

1. Alat yang digunakan 

Alat yang digunakan yaitu rotary evaporator (Heidolph), waterbath, 

peralatan gelas (Pyrex), obyek glass, deck glass, mikropipet, autoklaf (MA 672), 

mikroskop CX21 (Olymphus), LAF (CV.Srikandi Laboratory), inkubator 
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(Memmert), inkubator shaker (Excella E24), lampu UV (Phillips), seperangkat 

alat KLT, dan oven (Memmert). 

2. Bahan yang digunakan 

Bahan yang digunakan yaitu daging buah sirsak asal Giribangun 

Karanganyar, etanol 96%, n-heksan, media Mueller Hinton (Oxoid), BHI (Oxoid), 

salin (Merck), Tween 80 1%, Pseudomonas aeruginosa, Shigella sonnei, 

Staphylococcus aureus (Biakan laboratorium Mikrobiologi Fakultas Farmasi 

UMS), cat Gram, kloroform p.a, metanol p.a, etil asetat p.a, FeCl3, Sitroborat, 

Liebermann-Burchard, dan Dragendorff. 

C. Jalannya Penelitian 

1. Determinasi tanaman 

Determinasi tanaman dilakukan di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas 

Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan cara mencocokkan ciri-ciri 

morfologi dari bagian daun, batang, bunga, dan buah sirsak pada pustaka yang 

diacu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebenaran tanaman sirsak. 

2. Persiapan sampel  

Buah sirsak diperoleh dari Giribangun Karanganyar, kemudian dipisahkan 

dari kulit dan bijinya, setelah itu dikeringkan dibawah sinar matahari langsung 

dan ditutup kain warna hitam. Setelah kering dihaluskan dengan blender.    

3. Pembuatan Ekstrak Etanol Daging  Buah Sirsak 

Metode penyarian yang digunakan adalah maserasi. Serbuk simplisia 

sebanyak 2000 gram dimasukkan ke dalam maserator lalu direndam etanol 96% 

sebanyak 20 L selama 24 jam sambil diaduk sesekali. Kemudian disaring hingga 

didapatkan ampas dan filtrat etanol. Serbuk simplisia dilakukan remaserasi 

sebanyak 2 kali pada ampas yang didapat hingga diperoleh lagi ampas dan filtrat 

etanol. Filtrat etanol lalu diuapkan pada rotary evaporator kemudian diuapkan di 

atas waterbath, sehingga terbentuk ekstrak kental. 

4. Fraksinasi 

Fraksinasi ekstrak etanol daging buah sirsak dilakukan dengan metode 

partisi cair-cair. Metode ini didasarkan pada tingkat kepolaran pelarut. Tiap 5 

gram ekstrak etanol daging buah sirsak dilarutkan dengan metanol:air (25:25) v/v 
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kemudian difraksinasi dengan  n-heksan sebanyak 50 mL dalam corong pisah, 

ditunggu sampai terbentuk 2 lapisan, lapisan bawah merupakan ekstrak etanol 

daging buah sirsak, lapisan atas merupakan fraksi n-heksan. Fraksinasi dengan n-

heksan dilakukan berkali-kali sampai fraksi yang diperoleh berwarna jernih. 

Fraksi n-heksan yang diperoleh kemudian diuapkan dengan rotary evaporator, 

kemudian dilanjutkan di uapkan diatas waterbath sampai diperoleh suatu ekstrak 

yang kental. 

5. Pembuatan Suspensi Bakteri  

Satu ose bakteri dari stok bakteri disuspensikan dalam media cair BHI               

5 mL, diinkubasi dengan shaker incubator dengan kecepatan 200 rpm selama 2 

jam selanjutnya disamakan konsentrasinya dengan standar Mc Farland 1,5x108 

CFU/mL dengan cara disuspensikan dengan larutan salin steril sehingga 

mempunyai kekeruhan yang sama dengan standar Mc Farland. Untuk 

mendapatkan suspensi bakteri Mc Farland 1,5x106 CFU/mL, maka diambil 

sebanyak 100 µL dan disuspensikan dalam 10 ml larutan salin steril. 

6. Uji Aktivitas Antibakteri  

Fraksi n-heksan ekstrak kental daging buah sirsak ditimbang 500 mg 

kemudian disuspensikan dengan tween 80 1% sampai 5 mL untuk memperoleh 

larutan stok 10%. Fraksi n-heksan dibuat seri konsentrasi  1% b/v, 1,5% b/v, 2% 

b/v, 2,5% b/v, dan 3% b/v. Stok awal 10% masing-masing diambil 500 µL, 750 

µL, 1000 µL, 1250 µL, dan 1500 µL, kemudian ditambah tween 80 1% sampai 

1,5 mL, kemudian ditambahkan  media MH sampai 5 mL, sehingga didapat 

konsentrasi 1% b/v, 1,5% b/v, 2% b/v, 2,5% b/v, dan 3% b/v. Seri konsentrasi 

fraksi yang telah dibuat, dengan volume total masing-masing tabung sebanyak 5 

mL dikocok hingga benar-benar homogen, kemudian dipadatkan pada posisi 

miring. Selanjutnya jika media MH yang telah dicampur ekstrak telah padat, 

sebanyak 15 µL suspensi bakteri yang telah dibuat setara dengan 1,5x106 

CFU/mL diteteskan ke dalam media, kemudian diratakan dengan ose steril, 

diinkubasi 18-24 jam. Kemudian diamati pertumbuhan bakterinya. Kadar terkecil 

yang dapat menghambat bakteri disebut Kadar Hambat Minimum (KHM). 
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7. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) Fraksi n-heksan 

Larutan uji dibuat dengan stok sebesar 3% b/v dengan menimbang               

30 mg fraksi n-heksan ekstrak etanol daging buah sirsak dilarutkan dalam 1 mL 

kloroform:metanol (9:1) v/v. Fase diam menggunakan silika gel GF254 yang 

diaktifkan dulu dengan cara dipanasi pada suhu 105-110°C selama 1 jam.  Fase 

gerak yang digunakan yaitu etil asetat:kloroform:metanol (1:8:1) v/v/v. 

Kromatogram diamati bercaknya pada UV 254 nm dan 366 nm. Bercak dideteksi 

dengan pereaksi semprot FeCl3 untuk deteksi fenolik, sitroborat untuk deteksi 

flavonoid, reagen Dragendroff untuk deteksi alkaloid, dan Liebermann-Burchard 

untuk deteksi steroid/triterpenoid (Wagner dan Bladt, 1996). 

8. Uji Bioautografi Fraksi n-heksan Ekstrak Etanol Daging Buah Sirsak 

Senyawa aktif yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri dideteksi 

menggunakan metode bioautografi. Plat hasil elusi dengan menggunakan fase 

gerak etil asetat:kloroform:metanol (1:8:1) v/v/v ditempelkan pada media MH 

dalam petri yang telah diinokulasi masing-masing bakteri S. aureus dan               

P. aeruginosa, setelah 20 menit plat diangkat, kemudian media di inkubasi selama 

18-24 jam pada suhu 37oC. Senyawa yang bertanggung jawab sebagai antibakteri 

ditandai dengan adanya area jernih pada media MH yang berlatar belakang keruh. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Ekstraksi 

Metode penyarian yang digunakan adalah maserasi dengan menggunakan 

etanol 96%. Maserasi merupakan metode ekstraksi sederhana karena 

pengerjaannya yang relatif mudah dan sering digunakan dalam proses penyarian 

untuk senyawa yang tidak tahan terhadap panas (Tiwari et al., 2011). Etanol 

merupakan pelarut yang netral terhadap senyawa yang terkandung dalam 

simplisia dan mampu mencegah tumbuhnya jamur dan bakteri (Ansel, 1989). 

Ekstrak etanol daging buah sirsak yang diperoleh sebanyak 526,67 gram dari 2 

kilogram daging buah sirsak (rendemen 26,33%). 
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B. Fraksinasi 
Metode fraksinasi yang digunakan adalah partisi cair-cair. Teknik 

pemisahan partisi didasarkan pada perbedaan tingkat kepolaran pelarut yang 
digunakan. Teknik pemisahannya melibatkan dua pelarut yang tidak saling 
campur dalam corong pisah, setelah itu akan memisah sesuai dengan koefisien 
partisinya (Sarker et al., 2005). Fraksinasi dilakukan dengan menggunakan pelarut 
yang bersifat non polar yaitu n-heksan. Hasil fraksi n-heksan ekstrak etanol 
daging buah sirsak diperoleh sebanyak 12,56 gram dari 526,67 gram ekstrak 
etanol daging buah sirsak (rendemen 2,38%).   
C. Uji Aktivitas Antibakteri  

 Metode yang digunakan dalam  uji aktivitas antibakteri pada penelitian ini 
adalah dilusi padat. Keuntungan dari metode dilusi padat yaitu dapat memberikan 
homogenitas antara media dan bahan uji, sehingga kontak antara bakteri dengan 
bahan uji terjadi secara langsung dan efektif (Septianingrum, 2012). Parameter 
yang digunakan dalam metode dilusi padat adalah nilai Kadar Hambat Minimal 
(KHM) dengan mengukur konsentrasi terkecil fraksi yang dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri. Fraksi n-heksan ekstrak etanol daging buah sirsak sukar 
larut dalam air, maka diperlukan suspending agent yang mampu mensuspensikan 
fraksi n-heksan ekstrak etanol daging buah sirsak. Suspending agent yang 
digunakan adalah tween 80 dengan konsentrasi 1%. Tween 80 dipilih karena 
dapat mensuspensikan fraksi n-heksan ekstrak etanol daging buah sirsak serta 
tidak menghambat pertumbuhan bakteri yang ditunjukkan dengan pertumbuhan 
bakteri pada kontrol suspending agent. 

Pada penelitian ini menggunakan tiga kontrol yaitu kontrol media, kontrol 
pertumbuhan, dan kontrol tween 80 1%. Kontrol media berisi media Mueler 
Hinton yang digunakan sebagai parameter sterilitas media yang digunakan. 
Kontrol pertumbuhan berisi media MH yang diberi bakteri, digunakan untuk 
melihat pertumbuhan bakteri pada media. Kontrol tween 1% berisi media MH 
ditambah dengan suspending agent tween 1%, digunakan untuk mengetahui 
apakah suspending agent mempunyai aktivitas daya hambat pada bakteri.  

Seri konsentrasi yang digunakan dalam pengujian ini adalah 1%, 1,5%, 
2%, 2,5%, dan 3%. Hasil pengujian fraksi n-heksan ekstrak etanol daging buah 
sirsak terhadap Pseudomonas aeruginosa dan Shigella sonnei pada konsentrasi 
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2,5% mampu menghambat pertumbuhan bakteri, ditunjukkan dengan tidak adanya 
pertumbuhan bakteri pada konsentrasi tersebut, sedangkan terhadap bakteri 
Staphylococcus aureus belum dapat dihambat pertumbuhannya sampai 
konsentrasi 3%.  
Tabel 1. Hasil  uji  aktivitas antibakteri fraksi n–heksan ekstrak etanol daging buah sirsak 
terhadap Pseudomonas aeruginosa didapat KHM 2,5%, Shigella sonnei didapat KHM 2,5%, 
dan Staphylococcus aureus belum didapatkan KHM (n= 3) 

Konsentrasi 
(%) b/v 

Hasil pertumbuhan bakteri 
Pseudomonas 

aeruginosa 
Shigella sonnei Staphylococcus 

aureus 
3% - - + 

2,5% - - + 
2% + + + 

1,5% + + + 
1% + + + 
K1 - - - 
K2 + + + 
K3 + + + 

(+) : terdapat pertumbuhan bakteri 
(-)  : tidak terdapat pertumbuhan bakteri 

 
KHM terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa (Tabel 1) dan Shigella 

sonnei (Tabel 1) menunjukan nilai KHM yang sama, karena keduanya merupakan 
bakteri Gram negatif yang mempunyai  komponen penyusun dinding sel yang 
sama yaitu terdiri dari lapisan peptidoglikan, lipoprotein,selaput luar dan 
lipopolisakarida (Jawetz et al., 2001). Sedangkan untuk bakteri Staphylococcus 
aureus (Tabel 1) belum diperoleh nilai KHM sampai konsentrasi 3%, hal ini 
disebabkan karena adanya perbedaan penyusun dinding sel antara bakteri Gram 
negatif dan bakteri Gram positif. Bakteri Gram positif terdiri dari komponen 
utama asam teikoat dan beberapa polisakarida. Asam teikoat merupakan suatu 
polimer yang larut air, yang membawa beragam gula (Jawetz et al, 2001). 
Struktur dinding sel bakteri Gram positif berlapis tunggal dan tersusun atas 
peptidoglikan (protein dan gula) serta mempunyai kandungan lipid yang rendah 
sekitar 1-4% (Peleczar dan Chan, 1988). Selain itu Staphylococcus aureus 
memiliki dinding sel yang cenderung lebih polar dibanding dengan dinding sel 
bakteri Gram negatif (Karlina et al., 2013) sehingga lebih sukar ditembus oleh 
senyawa antibakteri yang bersifat non polar. 
D. Kromatografi Lapis Tipis 

Analisis KLT  bertujuan untuk mengetahui kandungan senyawa dari fraksi 
n-heksan ekstrak etanol daging buah sirsak. Optimasi fase gerak dilakukan dengan 
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berbagai perbandingan, dan didapatkan pemisahan paling baik dari etil asetat : 
kloroform:metanol (1:8:1) v/v/v. Fase diam yang digunakan yaitu silika GF254. 
Plat KLT yang telah dielusi dengan fase gerak etil asetat:kloroform:methanol 
(1:8:1) v/v/v diamati bercaknya di UV 254 nm dan flouresensinya di UV 366 nm. 
Selanjutnya bercak tadi dideteksi dengan reagen semprot yaitu Dragendorff untuk 
identifikasi senyawa alkaloid ditandai dengan warna kuning orange (Wagner dan 
Bladt, 1996). Senyawa flavonoid dapat dideteksi dengan pereaksi semprot 
sitroborat (Wagner dan Bladt, 1996). Pengamatan setelah dipanaskan selama 5-10 
menit pada suhu 100°C akan terjadi pemadaman pada UV 254 nm dan pada UV 

366 nm akan memberikan fluorosensi kuning, hijau atau biru (Wagner dan Bladt, 
1996). Deteksi senyawa fenolik dilakukan dengan pereaksi FeCl3 yang ditandai 
dengan adanya warna hijau, biru, merah atau hitam (Harborne, 1996). Senyawa 
steroid/triterpenoid diidentifikasi dengan pereaksi Liebermann-Burchard (LB) 
yang secara visual memberikan warna hijau atau biru untuk steroid dan warna 
merah muda, ungu atau violet untuk triterpenoid (Farnsworth,1966). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fraksi n-heksan ekstrak etanol daging 

buah sirsak mengandung senyawa alkaloid, fenol, steroid dan triterpenoid. 

Keberadaan senyawa saponin (steroid dan triterpenoid) dalam fraksi n-heksan 

ekstrak etanol daging buah sirsak didukung juga dengan hasil uji buih. Fraksi n-

heksan ekstrak etanol daging buah sirsak dapat membentuk buih yang stabil 

setinggi 1 cm hingga 30 menit setelah dilakukan pengocokan. 
Tabel 2. Hasil kromatografi lapis tipis fraksi n-heksan ekstrak etanol daging buah sirsak, 
fase gerak Etil asetat:kloroform:metanol (1:8:1) v/v/v dengan jarak pengembangan 6 cm 

 
No 

Bercak 

 
Rf 

 
UV 254 

 
UV 366 

Pereaksi semprot  
Senyawa FeCl3 Sitroborat LB Dragendorff 

1 0,17 - - - - Biru - Steroid 
2 0,21 - - - - Ungu - Triterpen 
3 0,23 - F.Biru - - Ungu Kuning 

orange 
Triterpen, 
alkaloid 

4 0,28 - F.Biru Biru - - - Fenol 
5 0,32 - F.Biru - - Hijau Kuning 

orange 
Steroid, 
alkaloid 

6 0,43 - F.Biru - - Hijau Kuning 
orange 

Steroid, 
alkaloid 

7 0,70 - F.Biru - - Hijau Kuning 
orange 

Steroid, 
alkaloid 

8 0,78 hitam - - - -   
9 0,85 - - - - Ungu - Triterpen 
10 0,87 - - biru - - Kuning Fenol, 

alkaloid 
11 0,92 - - - - hijau Kuning Steroid, 
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alkaloid 
E. Uji Bioautografi 

Bioautografi merupakan metode untuk mendeteksi bercak pada 

kromatogram hasil KLT yang memiliki aktivitas antibakteri dengan cara 

menyentuhkan plat KLT pada permukaan media agar yang telah ditanami 

mikroorganisme. Letak senyawa aktif akan tampak sebagai area jernih dengan 

latar belakang keruh (Pratiwi, 2008). 

Berdasarkan hasil uji aktivitas antibakteri, fraksi n-heksan ekstrak etanol 

daging buah sirsak mampu menghambat pertumbuhan bakteri P. aeruginosa dan 

S. sonnei sehingga perlu dilanjutkan dengan uji bioautogtafi, sedangkan pada 

bakteri S. aureus tidak mampu dihambat pertumbuhannya oleh fraksi n-heksan 

ekstrak etanol daging buah sirsak sehingga tidak dilanjutkan pada uji bioautografi. 

Fraksi n-heksan ekstrak etanol daging buah sirsak dibuat konsentrasi 3% dalam 

1mL kloroform:metanol (9:1) v/v dan ditotolkan pada plat KLT sebanyak 6 µL.  

Hasil uji bioautografi terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa 

didapatkan Rf  0,4; 0,43; dan 0,63, pada Rf 0,43 yang positif senyawa golongan 

steroid dan alkaloid. Sedangkan terhadap bakteri Shigella sonnei didapatkan Rf 

0,21 dan 0,43 terdapat senyawa golongan steroid, triterpenoid dan alkaloid. Hasil 

bioautografi menunjukkan senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri pada 

fraksi n-heksan ekstrak etanol daging buah sirsak yaitu senyawa alkaloid, steroid, 

dan triterpenoid. Mekanisme senyawa alkaloid sebagai agen antibakteri dengan 

cara menghambat sintesis dinding sel bakteri (Cowan, 2007) dan mengganggu 

komponen penyusun peptidoglikan, sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk 

secara utuh dan menyebabkan kematian sel tersebut (Juliantina, 2010), sedangkan 

mekanisme antibakteri triterpenoid dengan menghasilkan membran yang 

mengganggu komponen lipofilik dinding sel bakteri (Cowan, 2007). Mekanisme 

antibakteri steroid yaitu dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan 

cara menghasilkan membran sehingga menyebabkan kebocoran pada liposom 

(penyusun dinding sel bakteri) (Shihabudeen, 2010). 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan : Fraksi n-heksan ekstrak etanol daging buah sirsak mempunyai 

aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa dan Shigella sonnei 

dengan nilai KHM yang sama yaitu 2,5%, sedangkan pada bakteri 

Staphylococcus aureus belum diperoleh nilai KHM sampai konsentrasi 3%. 

Senyawa alkaloid, steroid, dan triterpenoid dalam fraksi n-heksan ekstrak etanol 

daging buah sirsak mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Pseudomonas 

aeruginosa dan Shigella sonnei. 

Saran : Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang aktivitas antibakteri fraksi 

n-heksan terhadap Staphylococcus aureus pada konsentrasi yang lebih tinggi, 

serta penelitian lebih lanjut untuk mengetahui senyawa spesifik yang bertanggung 

jawab sebagai antibakteri terhadap Pseudomonas aeruginosa dan Shigella sonnei.  

  

DAFTAR PUSTAKA 

Ansel, H. C., 1989, Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi, diterjemahkan oleh 
Ibrahim, F., Edisi IV, 616-617, Jakarta, Universitas Indonesia Press. 

 
Arthur, F. K. N., Woode, E., Terlabi, E. O., Larbie, C., 2011, Evaluation of Acute 

and Subchronic Toxicity of Annona muricata, European Journal of 
Experimental Biology, 1 (4),  115-124. 

 
DEPKES RI, 1986, Sediaan Galenik, Jakarta, Departemen Kesehatan RI. 
 
Doloksaribu, R, 2009, Isolasi Senyawa Flavonoid dari Daun Tumbuhan 

Harimonting (Rhodomyrtus tomentosa W.ait), Skripsi, Departemen Kimia 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatra 
Utara, Medan. 

 
Entjang, I., 2003, Mikrobiologi & Parasitologi untuk Akademi Keperawatan, 

Bandung, Citra Aditya Bakti. 
 
Farnsworth, N. R., 1966, Biological and Phytochemical Screening of Plants, 

Journal of Pharmaceutical Sciences, 55 (3), 225-276. 
 
Gibson, J. M., 1996, Mikrobiologi & Patologi Modern untuk Perawat, Cetakan 

Pertama, Jakarta, Buku Kedokteran EGC.  
 



 
 

12 
 

Gandjar, I.G., Rohman, A., 2007, Kimia Farmasi Analisis, 353, 366, Yogyakarta, 
Pustaka Pelajar. 

Hariana., A, 2006, Tumbuhan Obat Dan Khasiatmya Seri 3, Bandung, Penebar 
Swadaya. 

 
Harborne, J. B., 1996, Metode Fitokimia: Penuntun Cara Modern Menganalisis 

Tumbuhan, Cetakan kedua, diterjemahkan oleh Padmawinata, K. & 
Soediro, I., 49, Bandung, Penerbit ITB. 

 
Hendrayana, S, 2006, Metode Kromatografi & Elektroforesis Modern, Bandung, 

PT Remaja Rosdakarya. 
 
Jawetz, E., Melnick, J. L. & Adelberg, E. A., 2001, Mikrobiologi Kedokteran, 

edisi XXII, diterjemahkan oleh Bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga, 33-34, 224, Jakarta, Penerbit Salemba Medika. 

 
Jawetz, Melnick, & Adelberg’s, 2007, Medical Microbiology, Twenty-Fourth 

Edition, Mc Graw-Hill Companies, United States of America. 
 
Juliantina, R.F., Citra, A.D.M., Nirwani, B., Nurmasitoh, T. & Bowo, E.T., 2010, 

Manfaat Sirih Merah (Piper crocatum) Sebagai Agen Antibakterial 
Terhadap Bakteri Gram Positif Dan Gram Negatif, Jurnal Kedokteran dan 
Kesehatan Indonesia, 1 (3). 

 
Karlina, C.Y., Ibrahim, M. & Trimulyono, G., 2013, Aktivitas Antibakteri Ekstrak 

Herba Krokot (Portulaca oleracea L.) terhadap Staphylococcus aureus 
dan Escherichia coli, Lentera Bio, 2 (1), 91-93. 

 
Odewole, Stephen.O., & Martin C.A.E, 2006, Morphological Changes and 

Hypoglikemic Effect of Annona muricata Leaf Aqueous Extract on 
Pancreatic β Cells of Strepozotocin-Treated Diabetic Rats, African Journal 
of Biomedical Research, 9, 173-187. 

 
Onyechi, Uchenna, A., Ibeanu, Nkiruka,V., Eme, & Eze, P., 2012, Nutrient, 

Phytochemical Composition and Sensory Evaluation Of Soursop (Annona 
muricata) Pulp and Drink in South Eastern Nigeria, International Journal 
of Basic & Applied Sciences IJBAS-IJENS, 12 (06), 53-55. 

 
Pelczar, M.J., and Chan, E.C.S., 1988, Dasar-Dasar Mikrobiologi, Jakarta, 

Penerbit Universitas Indonesia. 
 
Prachi, P., 2010, In Vitro Antimicrobial Activity and Phytochemical Analysis of 

The Leaves of Annona muricata, International Journal of Pharma 
Research and Development, 2, (5), 1-6. 



 
 

13 
 

 
Pratiwi, S.T., 2008, Mikrobiologi Farmasi, 188-189, Jakarta, Penerbit Airlangga. 
Septianingrum, R. U. D., 2012, Aktivitas Antibakteri dan Bioautografi Fraksi 

nonpolar Ekstrak Etanol Daun Sirsak (Annona muricata L.) terhadap 
Klebsiella pneumoniae dan Staphylococcus epidermidis, Skripsi, 
Surakarta, Fakultas Farmasi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 
Sarker, S. D., Latif, Z. & Gray, A. I., 2006, Natural Products Isolation, second 

edition, 368, United States of America, Humana Press. 
 
Shihabudeen, S,M., Priscilla, H.D. & Thirumurugan, K., 2010, Antimicrobial 

Activity and Phytochemical Analysis of Selected Indian Folk Medicinal 
Plants, International Journal of Pharma Sciences and Research, 1 (10), 
431-432. 

 
Tambayong, J., 2000, Mikrobiologi untuk Keperawatan, Jakarta, Widya Medika. 
 
Tiwari, P., Kumar, B., Kaur, M., Kaur G. & Kaur H., 2011, Phytochemical 

Screening And Extraction: A Review, International Pharmaceutica 
Sciencia, 1 (1), 98-106. 

 
Vieira, G. H. E., Mourao, J. A., Angelo, A. M. Costa., R. A., Vieira R. H. S. E., 

2010, Antibacterial Effect (in vitro) of Moringa oleifera and Annona 
muricata Againts Gram Positive and Gram Negative Bacteria, Revista do 
Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo, 52, 3, 129-132. 

 
Vijayameena, C., Subhashini, G., Loganayagi, M. & Ramesh, B., 2013, 

Phytochemical screening and assessment of antibacterial activity for the 
bioactive compounds in Annona muricata, International Journal of 
Current Microbiology and Applied Science, 2 (1), 1-6. 

 
Wagner, H. & Bladt, S., 1996, Plant Drug Analysis: A Thin Layer 

Chromatography Atlas, second edition, 22, 197, 306, 362, New York,  
Springer.  

 


