AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAN BIOAUTOGRAFI EKSTRAK
ETANOL KULIT KAYU AKWAY (Drimys piperita Hook. f.) TERHADAP
Bacillus subtilis DAN Pseudomonas aeruginosa

NASKAH PUBLIKASI

Oleh :
LINCAH KRANDALIT BRAWIJASARI
K100090087

FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
SURAKARTA
2013

1

AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAN BIOAUTOGRAFI EKSTRAK
ETANOL KULIT KAYU AKWAY (Drimys piperita Hook. f.) TERHADAP
Bacillus subtilis DAN Pseudomonas aeruginosa
ANTIBACTERIAL ACTIVITY AND BIOAUTOGRAPHY OF ETHANOL
EXTRACT OF AKWAY (Drimys piperita Hook. f.) BARK AGAINST
Bacillus subtilis AND Pseudomonas aeuruginosa
Lincah Krandalit Brawijasari,Ika Trisharyanti D.K, Rima Munawaroh
Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura Sukoharjo
E-mail : lincah.krandalit.pharm@gmail.com
ABSTRAK
Akway (Drimys piperita Hook. f) merupakan salah satu tumbuhan obat
tradisional suku Sougb, Papua yang digunakan sebagai peningkat stamina.
Tumbuhan ini juga digunakan sebagai obat untuk mengobati infeksi. Tujuan dari
penelitian adalah untuk mengetahui aktivitas antibakteri dengan mengukur KHM
(Kadar Hambat Minimal) dan KBM (Kadar Bunuh Minimal) ekstrak etanol kulit
kayu akway terhadap Bacillus subtilis dan Pseudomonas aeruginosa, serta
mengetahui golongan senyawa kimia yang dikandung ekstrak etanol kulit kayu
akway yang memiliki aktivitas antibakteri terhadap Bacillus subtilis dan
Pseudomonas aeruginosa.
Ekstrak kulit kayu akway didapat dengan maserasi menggunakan etanol
96%. Aktivitas antibakteri diuji menggunakan metode dilusi padat. Golongan
senyawa antibakteriditetapkan menggunakan uji bioautografi dengan terlebih
dahulu dilakukan uji Kromatografi Lapis Tipis dengan fase diam Silika Gel GF254
nm dan fase gerakn- heksan : kloroform : metanol (11 : 3 : 6) v/v/v.
Hasil menujukkan KHM ekstrak terhadap Bacillus subtilis dan
Pseudomonas aeruginosa berturut-turut adalah 0,625% dan 1,25%, serta nilai
KBM berturut-turut 0,75% dan 1,5%. Hasil uji bioautografi menunjukkan terdapat
senyawa fenolik atau terpenoid pada Rf 0,8.
Kata Kunci : Drimys piperita Hook. f, antibakteri, Bacillus subtilis,
Pseudomonas aeruginosa, bioautografi
ABSTRACT
Akway (Drymis piperita Hook. f.) is one of traditional medicinal plants
from tribe Sougb, Papua that used for stamina enhancer. This plantis used as
medicine for infection. The purpose of the study was to determine theantibacterial
activityby measuring the MIC (Minimum Inhibitory Concentration) and MBC
(Minimum Bactericidal Concentration) akway bark ethanol extract against
Bacillus subtilis and Pseudomonas aeruginosa, and to know the group of chemical
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compoundin ethanol extract of akway bark ofwhichhaveantibacterialactivity
against Bacillus subtilis and Pseudomonas aeruginosa.
Extract of akway bark obtained by maseration using ethanol 96%.
Antibacterial activity was tested using solid dilution method.Group of
antibacterial compound determined using bioautography test with first tested by
Thin Layer Chromatography using stationary phase Silica Gel GF254 nmand
mobile phase n-heksan : chloroform : methanol (11 : 3 : 6 ) v/v/v.
Results showed that the MIC from the extract against Bacillus subtilis and
Pseudomonas aeruginosa respectively 0,625% and 1,25%, and the MBC 0,75%
and 1,5%.The results of bioautography test that there phenolic or terpenoid
compound with Rf 0,8.
Keywords : Drimys piperita Hook. f, antibacterial, Bacillus subtilis,
Pseudomonas aeruginosa, bioautography
PENDAHULUAN
Indonesia telah lama menggunakan tumbuhan berkhasiat untuk mengobati
dan menanggulangi masalah penyakit (Sari, 2006).Seperempat dari obat-obat
modern yang beredar di seluruh dunia merupakan hasil isolasi bahan aktif dari
tanaman (Radji, 2005). Indonesia mempunyai sumber daya alam hayati yang
besar dan beranekaragam. Salah satu provinsi di Indonesia yaitu Papua, memiliki
16.000 jenis tumbuhan dengan ratusan marga endemik (tumbuh khusus di daerah
tersebut) (Makkinon, 1991). Dari 16.000 jenis tumbuhan di Papua terdapat salah
satu jenis tumbuhan obat tradisional Suku Sougb yaitu tanaman akway (Drimys
sp.).Menurut Paisey (2008), masyarakat Papua juga menggunakan tumbuhan
akway sebagai obat untuk meningkatkan vitalitas seksual pada kaum lelaki dan
sebagai peningkat stamina untuk beraktivitas.Tanaman akway dapat diklasifikasi
ke dalam tiga spesies yaitu akway merah besar (Drimys piperita), akway merah
kecil (Drimys beccariana), dan akway putih (Drimys winterii) (Syakir et al.,
2011). Bagian kulit kayu akway mengandung alkaloid, tanin, saponin (Santoso et
al., 2004) dan flavonoid sebagai antibakteri (Ismunandar, 2008).
Pseudomonas aeruginosa sering kali dihubungkan dengan penyakit yang
ditularkan secara nosokomial pada manusia, yaitu infeksi yang didapat di rumah
sakit. Bakteri ini sering diisolasi dari penderita luka dan luka bakar yang berat.
Selain dapat menyebabkan infeksi pada kulit, mata, atau telinga, Pseudomonas
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aeruginosa dapat menyebabkan infeksi pada saluran nafas bagian bawah, saluran
kemih, dan organ lain (Radji, 2011).
Bacillus subtillisdapat menyebabkan meningitis, endokarditis, infeksi
mata, dan lain-lainnya (Rahim et al., 1994). Bacillus subtilis dikenal sebagai
penyebab keasaman makanan kaleng. Hal itu terjadi karena fermentasi gula yang
dikandung dari bahan pangan tersebut (Buckle et al., 1985).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak
etanol kulit kayu akway (Drimys piperita Hook. f.) terhadap bakteri Bacillus
subtilis dan Pseudomonas aeruginosa beserta bioautografinya. Menurut Sudirman
(2005), metode bioautografi merupakan gabungan metode kimia (kromatografi)
dan mikrobiologi. Zona hambat dari senyawa antibakteri yang terkandung dalam
ekstrak dapat dilihat dengan bioautografi.

METODE PENELITIAN
Bahan: Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bakteri Pseudomonas
aeruginosa yang diperoleh dari Laboratorium Biologi Fakultas Farmasi
Universitas

Muhammadiyah

Surakarta,

Bacillus

subtilis

diperoleh

dari

Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada;
serbuk kulit kayu akway dari daerah Anggi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat;
etanol 70% (teknis), etanol 96% (teknis), akuades, cat Gram A, cat Gram B, cat
Gram C, cat Gram D, formalin 1%, Carboxymethyl Cellulose 0,5% (CMC-Na),
NaCl 0,9% steril, media Mueller Hinton (MH) (Oxoid), Brain Heart Infusion
(BHI) (Oxoid), Kligler Iron Agar (KIA) (Oxoid), Lysine Iron Agar (LIA) (Oxoid),
Motility Indole Ornithine (MIO) (Oxoid), standar Mc. Farland, fase diam silika
gel GF254nm, fase gerak n-heksan : kloroform : metanol, dan pereaksi semprot
(sitroborat, FeCl3, Dragendorff, dan anisaldehid-asam sulfat).
Alat :Alat yang digunakan yaitu seperangkat alat gelas (Pyrex), blender
(Miyako),

corong

Buchner

(Stuart),

vacuum

rotary

evaporator

(Heidolph),penangas air, alat timbang (Ohaus), mikroskop (Olympus), oven
(Memmert), autoklaf (My Life), mikropipet (Soccorex), lampu UV256nm dan UV366
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nm,

seperangkat alat KLT dan penyemprot, Laminar Air Flow (LAF) (Astari

Niagara), inkubator (Memmert), dan incubator shaker (New Brunswick).

Jalannya Penelitian
Ekstraksi
Serbuk kulit akway sebanyak 486 gram dimasukkan ke dalam 3645 mL
etanol dalam wadah panci stainless steel, kemudian dimaserasi selama 3x24 jam
dengan penyaringan setiap 24 jam. Remaserasi dilakukan dua kali. Kemudian
filtrat disaring dan ampas diperas dengan corong Buchner dan filtrat dikentalkan
dengan menggunakan vacuumrotary evaporator pada suhu 50°C dengan
kecepatan 60 rpm hingga etanol habis menguap dan tersisa ekstrak berair saja,
kemudian dipanaskan di atas penangas air hingga diperoleh ekstrak kental.
Uji Aktivitas Antibakteri
Sebanyak 1 gram ekstrak etanol kulit kayu akway kental ditambah dengan
CMC-Na 0,5% hingga didapat volume 10 mL. Pembuatan seri konsentrasi ekstrak
untuk uji terhadap bakteri Bacillus subtilis yaitu larutan stok 10% diambil 350 µL,
300 µL, 250 µL, 200 µL, 150 µL kemudian ditambahkan hingga 1 mL CMC-Na
0,5% lalu ditambah media MH sebanyak 3 mL sehingga seri konsentrasi ekstrak
etanol kulit kayu akway yaitu 0,875%, 0,75%, 0,625%, 0,5% dan 0,375%.
Sedangkan untuk bakteri Pseudomonas aeruginosa dari larutan stok 10% diambil
600µL, 550 µL, 500 µL, 450 µL, 400 µL, dan 350 µL, ditambahkan CMC-Na
0,5% hingga 1 mL lalu ditambahkan media MH sebanyak 3 mL sehingga seri
konsentrasi ekstrak etanol kulit kayu akway yaitu 1,5%, 1,375%, 1,25%, 1,125%,
1%, dan 0,875%.
Media Mueller Hinton (MH) yang telah dicairkan dan ditambah larutan
ekstrak etanol kulit kayu akway dengan volume total masing-masing tabung
sebanyak 4 mL, dikocok hingga benar-benar homogen dan dipadatkan dalam
posisi miring. Selanjutnya jika media MH yang telah dicampur ekstrak telah
padat, diinokulasi suspensi bakteri yang telah dibuat setara dengan 106CFU/mL
sebanyak 50 µL, diratakan dengan ose steril, selanjutnya diinkubasi pada suhu
37°C selama 24 jam.
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Kontrol yang digunakan dalam uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit
kayu akway adalah :
a. Media MH sebagai kontrol media.
b. Media MH + suspensi bakteri sebagai kontrol bakteri.
c. Media MH + suspensi bakteri + CMC-Na sebagai kontrol suspending agent.
Setelah diinkubasi maka diperoleh nilai Kadar Hambat Minimal (KHM),
yaitu konsentrasi terendah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Uji
dilanjutkan untuk memperoleh nilai KBM. Hasil KBM didapat dari hasil uji KHM
yang secara visual tidak tampak adanya pertumbuhan, digoreskan kembali ke
media MH padat, diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam, konsentrasi terendah
yang tidak terdapat pertumbuhan bakteri disebut Kadar Bunuh Minimal (KBM).
Uji Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
Sebanyak 2 µL sampel larutan konsentrasi 5% ditotolkan pada fase diam
berupa plat KLT yaitu silica gel GF254, dan dielusi dengan fase gerak n-heksan :
kloroform : metanol = 11 : 3 : 6 (v/v/v). Selanjutnya pemisahan diamati dengan
lampu UV254 nm dan UV366 nm, serta disemprot dengan pereaksi semprot
anisaldehid-asam sulfat, sitroborat, FeCl3, dan Dragendorff.
Uji Bioautografi
Sebanyak 2 µL sampel larutan konsentrasi 5% ditotolkan pada plat KLT,
dielusi dalam bejana dengan fase gerak n-heksan : kloroform : metanol = 11 : 3 : 6
(v/v/v). Kemudian disiapkan 1 plat sebagai kontrol negatif, di mana plat KLT
dielusi tanpa penotolan sampel. Plat KLT yang telah dielusi ditempelkan pada
media MH yang telah diinokulasi dengan 200 µL bakteri. Media didiamkan
selama 20 menit, diberi tanda pada bagian bawahnya, lalu plat diangkat. Media
diinkubasi pada suhu 37o C selama 24 jam. Media diamati bila ada bercak pada
plat KLT tersebut yang memiliki aktivitas antibakteri maka dengan difusi akan
terbentuk zona jernih yang merupakan zona hambat.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Orientasi Penyari dan Ekstraksi
Orientasi penyari dilakukan untuk menentukan pelarut yang bisa
menghasilkan rendemen yang banyak dan menghasilkan ekstrak yang poten
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sebagai antibakteri. Penyari yang digunakan adalah etanol 70% dan etanol 96%
dengan menggunakan metode maserasi. Maserasi adalah proses yang mudah
dimana bahan yang sudah halus kemudian direndam dalam pelarut hingga
meresap dan melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat yang mudah larut akan
melarut (Ansel, 1989).
Filtrat yang ada diuapkan dengan vaccum rotary evaporator kemudian sisa
air diuapkan dengan waterbath dijaga suhunya agar senyawa yang aktif tetap
stabil pada ekstrak. Hasil rendemen orientasi penyari pada ekstrak etanol 96%
adalah 22,31% sedangkan hasil rendemen ekstrak etanol 70% adalah 5,93%. Hal
ini menunjukkan bahwa hasil rendemen yang lebih banyak adalah ekstrak etanol
96%.
Tabel 1. Diameter zona hambat ekstrak etanol kulit kayu akway (Drimys piperita Hook. f)
terhadap Bacillus subtilis dan Pseudomonas aeruginosa
Pelarut ekstrak yang diujikan
Diameter zona hambat di sekitar sumuran* (x±SD) (mm)
Bacillus subtilis
Pseudomonas aeruginosa
Ekstrak etanol 96%
22±8,37
17,25±4,92
Ektrak etanol 70%
15,87±5,42
13,75±3,77
CMC-Na 0,5%
5±0
5±0
*Diameter zona hambat termasuk diameter sumuran dengan konsentrasi ekstrak 1 mg/sumuran

Ekstrak etanol 96% lebih berpotensi mempunyai aktivitas antibakteri
dibandingkan dengan ekstrak etanol 70% (Tabel 1). Berdasarkan hasil rendemen
dan aktivitas antibakteri, maka dipilih etanol 96% sebagai larutan penyari.
Ekstraksi sebanyak 425,8 g kulit kayu akway diperoleh rendemen ekstrak etanol
16,2%.

Uji Aktivitas Antibakteri
Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit kayu akway terhadap Bacillus
subtilis dan Pseudomonas aeruginosadilakukan dengan metode dilusi padat.
Parameter dalam uji ini adalah Kadar Hambat Minimal (KHM) yaitu konsentrasi
terendah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri dan Kadar Bunuh Minimal
(KBM) yaitu konsentrasi terendah yang dapat membunuh bakteri.
Pada uji antibakteri ini menggunakan 3 kontrol, yaitu kontrol media untuk
mengetahui sterilitas media yang digunakan, kontrol pertumbuhan untuk
mengetahui bakteri dapat tumbuh dengan baik pada media atau tidak, dan untuk
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mengetahui kontrol suspending agent (CMC-Na 0,5%)yang digunakan tidak
mempunyai aktivitas menghambat pertumbuhan bakteri.
Uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit kayu akway dilakukan
terhadap 5 seri konsentrasi 0,875%, 0,75%, 0,625%, 0,5% dan 0,375% untuk
Bacillus subtilis dan konsentrasi 1,5%, 1,375%, 1,25%, 1,125%, 1%, dan 0,875%
untuk Pseudomonas aeruginosa. Hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak etanol kulit
kayu akway menunjukkan bahwa pada konsentrasi 0,625% mampu menghambat
pertumbuhan bakteri Bacillus subtilis. Sedangkan terhadap bakteri Pseudomonas
aeruginosa Kadar Hambat Minimal (KHM) ekstrak pada konsentrasi 1,25%.
Kadar Bunuh Minimal (KBM) terhadap Bacillus subtilis adalah 0,75% dan untuk
Pseudomonas aeruginosa adalah 1,5% (Tabel 2).
Hasil KHM dan KBM pada penelitian ini menunjukkan konsentrasi
ekstrak yang lebih besar terhadap Pseudomonas aeruginosadibandingkan Bacillus
subtilis. Hugo & Russell (2005), menyatakan bahwa dinding sel bakteri Gram
positif terdiri dari peptidoglikan dan asam teikoat sehingga molekul besar mampu
melewati dinding seldan merusak struktur sel bakteri. Bakteri Pseudomonas
aeruginosa (bakteri Gram negatif) mempunyai lapisan rangkap (bilayer)
fosfolipid di sebelah luar meskipun struktur dinding selnya lebih tipis daripada
Bacillus subtilis (bakteri Gram positif) (Myllyniemi, 2004).
Menurut Mitscher et al., (1972) cit Apristiani & Astuti (2005) ekstrak
dikatakan berpotensi jika pada kadar ≤ 1000 µg/mL (0,1% b/v) mampu
menghambat pertumbuhan bakteri. Sehingga pada konsentrasi > 1000 µg/ml
(0,1% b/v) dikatakan bahwa ekstrak tersebut tidak efektif untuk dikembangkan
sebagai antibakteri baru (Apristiani & Astuti, 2005). Maka dari hasil penelitian
dapat disimpulkan bahwa ekstrak kulit kayu akway tidak berpotensi sebagai
antibakteri baru.
Tabel 2. Hasil uji KHM dan KBM ekstrak etanol kulit kayu akway terhadap Bacillus subtilis
dan Pseudomonas aeruginosa.
Bakteri
KHM
KBM
Bacillus subtilis
0,625%
0,75%
Pseudomonas aeruginosa
1,25%
1,5%

Kromatografi Lapis Tipis
Kromatografi lapis tipis (KLT) merupakan salah satu metode yang banyak
digunakan dan mudah dilakukan untuk memisahkan komponen, dengan
menggunakan aluminium yang telah dilapisi dengan penyerap (misalnya silika
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gel) (Heinrichet al., 2010). Penyerap silika dapat digunakan untuk memisahkan
asam-asam amino, alkaloid, gula, lipida, steroid, dan terpenoid (Sastrohamidjojo,
1991).
Hasil orientasi fase gerak yang didapat adalah perbandingan n-heksan :
kloroform : metanol = 11 : 3 : 6 (v/v/v). Hasil bercak yang didapat mempunyai
nilai Rf sebesar 0,8. Pendeteksi bercak menggunakan UV 254, UV 366, dan
pereaksi-pereaksi semprot yang spesifik.
Hasil dengan menggunakan deteksi bercak pereaksi anisaldehid-asam
sulfat yang diamati dengan sinar tampak menunjukkan warna biru pada nilai Rf
0,8, menunjukkan adanya senyawa terpenoid. Hal yang sama ditunjukkan pada
pereaksi semprot FeCl3 yang diamati dengan sinar tampak terlihat warna biru
mengindikasikan terdapat senyawa fenolik pada nilai Rf 0,8. Uji saponin
menunjukkan buih yang tidak stabil setelah dilakukan penggojokkan pada ekstrak,
hal ini menunjukkan bahwa ekstrak tidak mengandung saponin.
Bioautografi
Bioautografi merupakan metode yang spesifik untuk mendeteksi golongan
senyawa dalam ekstrak etanol kulit kayu akway dari bercak hasil KLT yang dapat
menghambat pertumbuhan bakteri. Hasil menunjukkan adanya hambatan
pertumbuhan bakteri pada Rf 0,8 untuk Bacillus subtilis dan juga Pseudomonas
aeruginosa.
Hasil KLT menunjukkan bahwa bercak dengan Rf 0,8 merupakan senyawa
fenolik dan terpenoid. Rhayour et al., (2003), menyatakan bahwa senyawa fenolik
mampu merusak dinding dan membran sel bakteri. Senyawa terpenoid merupakan
senyawa aktif melawan bakteri, fungi, virus, dan protozoa (Cowan, 1999).
Terpenoid sebagai antibakteri dengan merusak membran sel bakteri (Trombetta et
al., 2005). Menurut Cepeda et al. (2011) golongan senyawa fenolikyang terdeteksi
di tanaman akway adalah 2,6-dimetoksi fenol.
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KESIMPULAN
1. Ekstrak etanol kulit kayu akway mempunyai aktivitas antibakteri terhadap
Bacillus subtilis dan Pseudomonas aeruginosa dengan KBM berturut-turut
yaitu 0,75% dan 1,5%
2. Golongan senyawa dari ekstrak etanol kulit kayu akway yang memiliki
aktivitas antibakteri terhadap Bacillus subtilis maupun Pseudomonas
aeruginosa adalah fenolik dan terpenoid.

SARAN
Perlu dilakukan pemilihan fase gerak yang lebih baik untuk mendapatkan
senyawa-senyawa yang terdapat di ekstrak etanol kulit kayu akway serta
dilakukan ekstraksi menggunakan air.
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