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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, itulah sebabnya 

upaya untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal sangat diperlukan. Namun, 

seiring dengan kemajuan zaman yang ditandai dengan globalisasi di segala bidang 

telah menyebabkan pergeseran berbagai penyakit. Salah satu penyakit yang sangat 

ditakuti dalam dunia kesehatan saat ini adalah kanker, karena kanker merupakan 

penyakit penyebab kematian kedua setelah penyakit jantung, di samping itu 

tergolong penyakit yang sulit disembuhkan bahkan tidak jarang menyebabkan 

kematian (Budianto, 2002).  

Penyakit infeksi juga merupakan salah satu masalah dalam bidang 

kedokteran yang dari waktu ke waktu terus berkembang. Infeksi merupakan 

penyakit yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain atau dari hewan ke 

manusia. Infeksi dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, 

bakteri, jamur, riketsia dan protozoa. Organisme-organisme tersebut dapat 

menyerang seluruh tubuh atau sebagian dari padanya (Gibson, 1996). 

Masyarakat di Indonesia yang umumnya tidak berbeda dengan keadaan 

mancanegara dengan beragam latar belakang budaya etniknya, lazim 

menggunakan obat tradisional atau yang disebut jamu, dengan memanfaatkan 

kekayaan alami Indonesia (Anonim, 2000). Dari 30000 spesies tumbuhan yang 

ada, sekitar 1260 spesies dapat dimanfaatkan sebagai obat (Mangan, 2003). 
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Semakin maraknya gaya hidup back to nature, semakin gencar pula penelitian 

tentang obat tradisional, khususnya ramuan bahan yang berupa tumbuhan obat. 

Salah satu tanaman obat yang bermanfaat untuk menjaga dan mengobati 

gangguan kesehatan adalah bidara upas. Tanaman yang berasal dari Filipina dan 

tumbuh dengan baik di daerah tropis ini merupakan tanaman yang bermanfaat 

untuk mengobati radang tenggorokan, radang saluran pernapasan, radang 

amandel, radang paru-paru, radang usus buntu, batuk rejan, batuk kering, difteria, 

disentri, kencing batu, kencing manis, melancarkan ASI, kanker dan kudis 

(Wijayakusuma, 2006). Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniawati 

dkk. (2004), menunjukkan bahwa ekstrak etanol umbi bidara upas dapat 

membunuh Salmonella typhi dengan konsentrasi terkecil sebesar 4%. 

Bertitik tolak dari hal tersebut maka dilakukan penelitian untuk mengetahui 

aktivitas antibakteri tanaman bidara upas terhadap bakteri Staphylococcus aureus 

dan Escherichia coli dan toksisitasnya terhadap Artemia salina Leach sebagai 

organisme uji dengan metode Brine Shrimp Lethality Test, serta perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui komponen aktif yang terkandung di dalamnya. 

Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan (uji skrining) untuk mengetahui 

seberapa besar potensi ekstrak etanol umbi bidara upas untuk pemanfaatannya 

sebagai antibakteri dan antikanker. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah ekstrak etanol umbi bidara upas (Merremia mammosa) mempunyai 

aktivitas antibakteri dan berapa konsentrasi daya bunuh (KBM) terhadap 

Escherichia coli dan Staphylococcus aureus ? 

2. Apakah ekstrak etanol umbi bidara upas (Merremia mammosa) mempunyai 

efek toksik terhadap larva Artemia salina Leach ? 

3. Golongan senyawa kimia apa saja yang terkandung di dalam ekstrak etanol 

umbi bidara upas ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1.  Mengetahui daya antibakteri dan konsentrasi daya bunuh (KBM) dari ekstrak 

etanol umbi bidar upas (Merremia mammosa) terhadap bakteri Escherichia coli 

dan Staphylococcus aureus. 

2. Mengetahui efek toksik dari ekstrak etanol umbi bidara upas (Merremia 

mammosa) terhadap larva Artemia salina Leach. 

3. Mengetahui golongan senyawa kimia yang terkandung di dalam ekstrak etanol 

umbi bidara upas dengan analisis kromatografi lapis tipis. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Tanaman Bidara Upas 

a. Klasifikasi 

Kingdom  : Plantae  (tumbuhan) 

Subkingdom : Tracheobionta   (berpembuluh) 

Superdivisio : Spermatophyta   (menghasilkan biji) 

Divisio  : Magnoliophyta   (berbunga) 

Kelas  : Magnoliopsida   (berkeping dua / dikotil) 

Sub-kelas  : Asteridae 

Ordo  : Solanales 

Familia  : Convolvulaceae   (suku kangkung-kangkungan) 

Genus  : Merremia 

Spesies  : Merremia mammosa  Chois.(Anonim, 2007). 

b. Nama Daerah dan Sinonim 

Blanar, widara upas (Jawa), hailale (Ambon) (Anonim, 2005). 

c. Morfologi Tanaman 

Tumbuh liar di hutan, kadang di tanam di halaman dekat pagar sebagai 

tanaman obat atau karena umbinya dapat dimakan. Tumbuh dengan baik di daerah 

tropik dari dataran rendah sampai ketinggian 250 m dpl. Tanaman ini mungkin 

didatangkan dari Filipina, merupakan tanaman merayap atau membelit yang 

panjangnya 3-6 m, batangnya kecil bila dipegang agak licin dan warnanya agak 

gelap. Daun tunggal, bertangkai panjang, berbentuk jantung, tepi rata, ujung 

meruncing, panjang 5-12 cm, lebar 4-15 cm, warnanya hijau tua. Perbungaan 
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berbentuk payung menggarpu berkumpul 1-4 bunga, bentuknya seperti lonceng 

berwarna putih, panjang 7-8 cm, dengan 4 helai kelopak. Umbi berkumpul 

didalam tanah, mirip ubi jalar. Bila tanahnya kering dan tidak tergenang air serta 

gembur, beratnya dapat mencapai 5 kg atau lebih. Warna kulit umbinya kuning 

kecoklatan, kulitnya tebal bergetah warna putih, bila kering warnanya menjadi 

coklat. Perbanyakan dengan stek batang atau menanam umbinya (Anonim, 2004). 

d. Kandungan Kimia 

Bidara upas mengandung damar, amilum (pati), zat pahit dan resin 

(Lasmadiwati dan Rini, 2003). 

e. Khasiat dan Kegunaan 

Bidara upas bermanfaat untuk mengobati difteri, radang tenggorok, radang 

paru, radang usus buntu, typhus, sembelit, buang air besar darah dan lender, 

muntah darah, kencing manis (DM), batu kandung kencing, keracunan makanan, 

gigitan ular, kanker, kusta, syphilis (Lues) (Anonim, 2004). 

2. Metode Penyarian (Ektraksi) 

Ekstrak adalah sediaan yang dapat berupa kering, kental dan cair, dibuat 

dengan menyari simplisia nabati atau hewani menurut cara yang sesuai, yaitu 

maserasi, perkolasi atau penyeduhan dengan air mendidih. Sebagai cairan penyari 

digunakan air, eter atau campuran etanol dan air (Anonim, 2000). 

Maserasi (maserace = mengairi, melunakkan) adalah cara ekstraksi yang 

paling sederhana. Bahan simplisia yang dihaluskan sesuai dengan syarat 

farmakope (umumnya terpotong-potong atau berupa serbuk kasar) disatukan 

dengan bahan pengekstraksi. Selanjutnya rendaman tersebut disimpan terlindung 
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dari cahaya langsung (mencegah reaksi yang dikatalisis cahaya atau perubahan 

warna) dan dikocok kembali (Voight, 1971). 

Maserasi dilakukan dengan memasukkan ke dalam sebuah bejana sepuluh 

bagian simplisia atau campuran simplisia dengan derajat halus yang cocok, lalu 

dituangi 75 bagian cairan penyari, ditutup dan dibiarkan selama 5 hari terlindung 

dari cahaya sambil sering diaduk (Anonim, 2000). 

3. Mikrobiologi 

a. Staphylococcus aureus 

Divisi  : Protophyta 

Subdivision  : Schizomycetea 

Classes  : Schizomycetes 

Ordo  : Eubacteriales 

Familia  : Micrococceae 

Genus  : Staphylococcus 

Spesies  : Staphylococcus aureus (Salle, 1961). 

Staphylococcus aureus mudah tumbuh pada kebanyakan pembenihan 

bakteriologik, dalam keadaan aerobik atau mikroaerobik,  tumbuh paling cepat 

pada suhu kamar 370C, paling baik membentuk pigmen pada suhu kamar (200C) 

dan pada media dengan pH 7,2-7,4. Koloni pada pembenihan padat berbentuk 

bulat, halus menonjol dan berkilau-kilau membentuk pigmen (Jawetz et al., 1991). 

S. aureus berbentuk sferis, bila menggerombol dalam susunannya agak rata 

karena tertekan. Diameter kuman antara 0,8-1,0 mikron. Susunan gerombolan 

tidak teratur biasanya ditemukan pada sediaaan yang dibuat dari pembenihan 
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padat, sedangkan dari pembenihan kaldu biasanya ditemukan tersendiri atau 

tersusun sebagai rantai pendek (Karsinah, dkk.,1994). 

Setiap jaringan atau alat tubuh dapat diinfeksi oleh bakteri S. aureus dan 

menyebabkan timbulnya penyakit dengan tanda-tanda khas, yaitu peradangan dan 

pembentukan abses (Karsinah, dkk.,1994). S. aureus dapat menyebabkan 

pneumonia, meningitis, endokarditis dan infeksi kulit (Jawetz et al., 2001). 

b. Escherichia coli 

Divisi : Protophita 

Kelas : Schizomycetes 

Bangsa : Eubacteriales 

Suku : Enterobakteriaceae  

Marga : Escherichia 

Jenis : Escherichia coli (Jawetz, 1991). 

Escherichia coli adalah bakteri gram negatif, ukuran 0,4-0,7 µm x 1,4 

µm berbentuk batang, pendek (kokobasi), letek satu sama lain kadang-kadang 

berderet seperti rantai, sebagian besar bergerak dan beberapa stain mempunyai 

kapsul.        E. coli merupakan bakteri anaerob dan mampu memfermentasi 

semua karbohidrat. Biasanya E. coli menyerang organ-organ tratus digestivus 

manusia maupun binatang dan menyebabkan infeksi pada traktus urinarius, 

menyebabkan meningitis pada bayi prematur dan neonatal. Strain entero 

patogenik dari E. coli adalah sering menyebabkan diare akut pada anak-anak di 

bawah dua tahun (Salle, 1961). 
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E. coli adalah bakteri oportunis yang banyak ditemukan di dalam usus 

besar manusia sebagai flora normal. Sifatnya unik karena dapat menyebabkan 

infeksi pada usus misalnya diare pada anak seperti juga kemamapuan 

menimbulkan infeksi pada jaringan tubuh lain di luar usus (Anonim, 1994). 

E. coli merupakan bagian terbesar dari flora normal usus. Bakteri ini 

pada umumnya tidak menyebabkan penyakit bila masih ada di dalam usus dan 

baru dapat menyebabkan penyakit bila telah mencapai jaringan di luar traktus 

intestinalis seperti saluran kencing, paru, saluran empedu, peritoneum dan 

selaput otak. Pada keadaan yang kurang baik seperti prematur, usia tua, pada 

saat terserang penyakit tertentu atau setelah imunisasi, bakteri dapat mencapai 

saluran darah dan terjadi sepsis. E. coli disekresi dalam jumlah besar dalam 

feces, menyebabkan kontaminasi lingkungan. Bakteri ini dapat bertahan hidup 

tanpa pertumbuhan untuk beberapa hari sampai beberapa minggu di luar tubuh. 

Bila E. coli ditemukan dalam persediaan air menandakan adanya kontaminasi 

dari feses manusia dan hewan (Jawetz et al., 1986). 

4. Media 

Media adalah kumpulan zat-zat organik maupun anorganik yang digunakan 

untuk menumbuhkan bakteri dengan cara  tertentu dalam pemeriksaan 

laboratorium mikrobiologi. 

Untuk mendapatkan suatu lingkungan kehidupan yang cocok bagi 

pertumbuhan bakteri, maka syarat-syarat media harus memenuhi hal-hal sebagai 

berikut: 
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a. Susunan nutrisi. Dalam suatu media yang digunakan untuk pertumbuhan 

haruslah ada air, sumber karbon, sumber nitrogen, vitamin dan garam. 

b. Tekanan osmose. Mengingat sifat-sifat bakteri juga sama seperti sifat-sifat sel 

yang lain terhadap tekanan osmose maka bakteri untuk pertumbuhannya  

membutuhkan media yang isotonis. 

c. Derajat keasaman (pH). Pada umumnya bakteri membutuhkan pH netral. 

Namun ada pada bakteri tertentu yang membutuhkan pH alkalis, yakni vibrio 

membutuhkan pH antara 8-10 untuk pertumbuhan yang optimal. 

d. Temperatur. Untuk mendapatkan pertumbuhan  yang optimal dari bakteri 

membutuhkan temperatur tertentu. Umumnya untuk bakteri yang patogen 

membutuhkan temperatur sekitar  370C sesuai dengan temperatur tubuh. 

e. Sterilitas media, merupakan suatu syarat yang penting. Media yang tidak steril 

tidak dapat digunakan untuk melakukan pemeriksan biologi karena tidak dapat 

dibedakan dengan pasti apakah bakteri tersebut berasal dari bahan yang 

diperiksa  ataukah hanya merupakan kontaminan (Anonimb, 1986). 

5. Antibakteri 

Antibakteri adalah obat atau senyawa kimia yang dapat digunakan untuk 

menghambat atau membunuh mikroba yang menyebabkan infeksi pada manusia. 

Kadar minimal yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan mikroba atau 

membunuhnya masing-masing dikenal sebagai Kadar Hambat Minimal (KHM) 

dan Kadar Bunuh Minimal (KBM). Antimikroba tertentu aktivitasnya dapat 

meningkat dari bakteriostatik menjadi bakterisida bila kadar antimikroba 

ditingkatkan melebihi KHM (Setiabudi dan Gani, 1995). 
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Secara umum kemungkinan situs penyerangan suatu zat antibakteri dapat 

diduga dengan meninjau struktur serta komposisi sel bakteri. Kerusakan pada 

salah satu situs dapat mengawali terjadinya perubahan-perubahan yang menuju 

kepada matinya sel tersebut. Mekanisme kerja antibakteri sebagai berikut: 

a. Antibakteri yang menghambat sintesis dinding sel mikroba 

Antimikroba jenis ini menghambat proses sintesis dinding sel bakteri 

sehingga mengakibatkan kerusakan dinding sel bakteri, sehingga sel lisis. Hal ini 

merupakan dasar efek bakterisida pada bakteri yang peka. Obat yang termasuk 

kelompok ini adalah penisilin (ampisilin dan amoksisilin), basitrasin, sefalosporin, 

siklosserin, vankomisin (Jawetz et al., 2001). 

b. Antimikroba yang menghambat fungsi membran sel mikroba 

Antimikroba jenis ini dapat merusak permeabilitas selektif dari membran sel 

mikroba (Anonima, 1995), sehingga mengakibatkan isi sel penting seperti 

polipeptida keluar membran. Obat yang termasuk kelompok ini  ialah imidazol, 

polimiksin (Jawetz et al., 2001). 

c. Antimikroba yang menghambat sintesis protein 

Untuk kehidupannya sel bakteri perlu mensintesis berbagai protein. 

Penghambatan sintesis protein terjadi dengan berbagai cara antara lain: 

(a). Kloramfenikol berikatan dengan ribosom 50 S dan menghambat pengikatan 

asam amino baru pada rantai polipeptida oleh enzim peptidiltransferase; (b). 

Tetrasiklin berikatan dengan 30 S dan menghalangi masuknya komplek tRNA-

asam amino (Anonimb, 1995). Obat yang termasuk kelompok ini antara lain 

kloramfenikol, eritromisin, linkomisin, tetrasiklin dan aminoglikosida. 
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d. Antimikroba yang menghambat sintesis asam nukleat 

Antimikroba kelompok ini berikatan dengan enzim polymerase-RNA (pada 

subunit H (amino asil)) sehingga menghambat sintesis RNA dan DNA oleh enzim 

tersebut (Anonim, 1995). Contoh obat dalam kelompok ini adalah rifampisin, 

trimetoprim, sulfonamida, siprofloksasin (Jawetz et al, 2001). 

6. Uji Aktivitas Antibakteri 

Uji aktivitas antibakteri dari suatu zat dapat dilakukan dengan cara: 

a. Dilusi cair dan dilusi padat 

Pada prinsipnya antibiotik diencerkan hingga memperoleh beberapa 

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

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

dengan media agar lalu ditanami kuman (Anonim, 1993). 

b. Difusi 

Prinsip metode difusi uji potensi yang berdasarkan pengamatan luas daerah 

hambatan pertumbuhan bakteri karena berdifusinya antibakteri dari titik awal 

pemberian kedaerah difusi. Dalam metode ini, ada beberapa cara yaitu cara Kirby 

Bauer, cara sumuran  dan cara pour plate. 

a) Cara Kirby Bauer 

Kuman dengan konsentrasi 108 CFU/ml dioleskan pada permukaan media agar 

hingga rata kemudian diletakkan kertas samir (disk) yang mengandung 

antibiotik diatasnya. 

b) Cara Sumuran 
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Prinsipnya sama dengan Kirby Bauer, tetapi disk antibiotik diganti dengan 

larutan antibiotik yang diteteskan pada sumuran yang dibuat dengan diameter 

tertentu pada media agar. 

c) Cara Pour Plate 

Pada cara ini suspensi kuman dengan konsentrasi 108 CFU/ml ditambahkan 

pada media agar yang masih mencair. Setelah media mengeras, diletakkan 

kertas samir (disk) antibiotik. 

Pada metode difusi dikenal dua macam pengertian, yaitu: 

1) Zona Radikal: Suatu  daerah disekitar disk dimana sama sekali tidak ditemukan 

pertumbuhan bakteri. Potensi antibakteri tersebut diukur dengan menggunakan 

diameter dari zona radikal tersebut. 

2) Zona irradikal: Suatu daerah di sekitar disk dimana pertumbuhan bakteri 

dihambat oleh antibakteri tetapi tidak dimatikan. Disini akan terlihat 

pertumbuhan yang kurang subur dibanding daerah diluar pengaruh antibakteri 

tersebut (Anonima, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

7. Artemia salina Leach 

a. Sistematika 

Artemia merupakan bangsa udang-udangan yang diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

Phylum : Arthropoda 

Classes : Crustaceae 

Subclasses : Branchiopoda 

Ordo  : Anostraca 

Familia : Artemidae 

Genus  : Artemia  

Spesies : Artemia salina Leach (Bougis, 1979). 

b. Tahap penetasan dan Morfologi 

Artemia dijual-belikan dalam bentuk telur istirahat yang disebut dengan 

kista. Kista ini apabila dilihat dengan mata telanjang berbentuk bulatan-bulatan 

kecil berwarna kecoklatan dengan diameter berkisar antara 200-350 mikron. Kista 

yang berkualitas baik akan menetas sekitar 18-24 jam apabila diinkubasikan 

dalam bentuk dalam air bersalinitas 5-70/mil. Ada beberapa tahapan proses 

penetasan artemia, yaitu  tahap hidrasi, tahap pecah cangkang dan tahap paying 

atau tahap pengeluaran yang dapat dilihat pada gambar 1. 
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        Gambar 1. Tahap Penetasan Artemia salina 

Artemia yang baru menetas disebut nauplius. Nauplius berwarna oranye 

berbentuk bulat lonjong dengan panjang sekitar 400 mikron ,lebar 170 mikron dan 

beratnya 0,002 mg. ukuran-ukuran tersebut sangat bervariasi tergantung stainnya. 

Nauplius mempunyai sepasang antenulla dan sepasang antena. Selain itu, diantara 

antenulla terdapat bintik mata yang disebut dengan ocellus. Sepasang mandibulla 

rudimeter terdapat dibelakang antenna. Sedangkan labrum (semacam mulut) 

terdapat dibagian ventral seperti yang terlihat pada gambar 2. 

 

Gambar 2. Morfologi Nauplius Artemia 
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Artemia dewasa biasanya berukuran panjang 8-10 mm yang ditandai dengan 

adanya tangkai mata yang jelas terlihat pada kedua sisi bagian kepala, antenna 

sebagai alat sensori, saluran pencernaan yang yang terlihat jelas, dan sebelas 

pasang thorakopoda. Pada artemia jantan, antenna berubah menjadi alat penjepit 

(maskular gasper), sepasang penis terhadap dibagian belakang tubuh. Sedangkan 

pada artemia betina, antenna mengalami penyusutan, sepasang indung telur atau 

ovari terhadap dikedua sisi saluran pencernaan, dibelakang thorakopoda. Telur 

yang sudah matangakan disalurkan kesepasang telur atau uterus (Isnansetyo dan 

Kurniastuti., 1995). 

c. Siklus Hidup 

Artemia banyak ditemukan di danau-danau yang kadar garamnya sangat 

tinggi sehingga disebut brine shrimp. Toleransi terhadap kadar garam sangat 

menakjubkan, bahwa pada siklus hidupnya memerlukan kadar garam yang tinggi 

agar dapat menghasilkan kista. Kadar garam yang diperlukan agar Artemia 

tersebut dapat menghasilkan kista bervariasi tergantung strainnya, pada umumnya 

membutuhkan kadar garam di atas 100/mil. 

Keasaman air (pH) juga mempengaruhi kehidupan Artemia. Seperti halnya 

hewan-hewan yang hidup di air laut, Artemia juga membutuhkan pH air yang 

sedikit bersifat untuk kehidupannya. Agar Artemia dapat tumbuh dengan baik 

maka pH air yang digunakan untuk budidaya berkisar antara 7,5-8,5. 

Artemia bersifat pemakan segala atau omnivora. Artemia mengambil pakan 

dari media hidupnya terus menerus sambil berenang. Pengambilan makanan 
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dibantu dengan antenna II pada nauplius, sedangkan pada Artemia dewasa dibantu 

oleh telopodite yang merupakan bagian dari thorakopoda. 

Menurut cara reproduksinya, Artemia dipilih menjadi dua, yaitu artemia 

yang bersifat biseksual dan artemia yang bersifat partenogonik. Keduanya 

mempunyai cara berkembang baik yang berlaianan. Artemia biseksual 

berkembangbiak secara seksual, yaitu didahului dengan perkawinan antara jantan 

dan betina. Sedangkan Artemia pharthenogenesis berkembang biak secara 

pharthenogenesis, yaitu betina menghasilkan telur atau nauplius tanpa adanya 

pembuahan. Siklus hidup Artemia salina Leach dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Perkembangbiakan Artemia 

Siklus hidup Artemia cukup unik, baik jenis biseksual maupun 

parthenogenetik. Perkembangannya dapat secara ovovivar maupun ovipar 

tergantung kondisi lingkungan terutama salinitas. Pada salinitas tinggi tinggi akan 

dihasilkan kista yang keluar dari induk induk betina sehingga disebut dengan 

perkembangbiakan secara ovipar. Sedangkan pada salinitas rendah tidak akan 
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menghasilkan kista akan tetapi langsung menetas dan dikeluarkan sudah dalam 

bentuk nauplius sehingga disebut dengan perkembangbiakan secara ovovipar 

(Isnansetyo dan Kurniastuti., 1995). 

8. Toksisitas 

Toksisitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu zat untuk menimbulkan 

kerusakan. Toksisitas merupakan suatu sifat relatif dari zat kimia dan sejauh 

menyangkut diri manusia secara langsung atau tidak langsung. Toksisitas selalu 

menunjukkan ke suatu efek berbahaya atas mekanisme biologi tertentu. Toksisitas 

merupakan istilah relatif yang biasa dipergunakan dalam membandingkan suatu 

zat kimia lebih toksik dari zat kimia lainnya. Perbandingan antara zat kimia 

seperti itu sangat tidak informatif, kecuali jika pernyataan itu melibatkan 

informasi tentang mekanisme biologi yang sedang dipermasalahkan dan juga 

dalam kondisi bagaimana zat kimia tersebut berbahaya. Karena itu, pendekatan 

toksikologi adalah dari segi tentang berbagai efek zat kimia atas berbagai sistem 

biologi dengan penekanan pada sistem mekanisme efek berbahaya zat kimia itu 

dan kondisi dimana efek berbahaya itu terjadi. 

Kematian merupakan salah satu diantara beberapa kriteria toksisitas. Salah 

satu caranya ialah menggunakan senyawa dengan dosis maksimal, kemudian 

kematian hewan uji dicatat. Angka kematian hewan dihitung sebagai sebagai 

harga median Lethal Dose (LD50) atau median Lethal Concentration (LC50). 

Dengan adanya kenyataan bahwa beberapa zat kimia akan menimbulkan 

kematian dalam dosis mikrogram, maka zat kimia seperti itu biasanya dianggap 

sebagai sangat toksik (beracun) zat kimia yang lain mungkin relatif  kurang 
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berbaya setelah diberikan dengan dosis yang melebihi beberapa gram karena 

mungkin banyak kisaran kadar atau dosis berbagai zat kimia yang menghasilkan 

bahaya, maka telah dirumuskan penggolongan toksisitas atas dasar jumlah 

besarnya zat kimia yang diperlukan untuk menimbulkan bahaya. Suatu contoh 

penggolongan tersebut yaitu: 

a. Luar biasa toksik   (1 mg/Kg atau kurang) 

b. Sangat toksik   (1-59 mg/Kg) 

c. Cukup     (50-500 mg/Kg) 

d. Sedikit    (0,5-5 g/Kg) 

e. Praktis tidak toksik   (5-15 g/Kg) 

f. Relatif kurang berbahaya   (lebih dari 15 g/Kg) (Loomis, 1978). 

Penggolongan ini hanya berlaku untuk harga LD50 pada hewan percobaan untuk 

harga LC50 hanya dibedakan menjadi 

a. Toksik    (LC50 < 1000 µg/ml) 

b. Tidak toksik  (LC50 > 1000 µg/ml) (Meyer et al., 1982). 

9. Brine Shrimp Lethality Test 

Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) merupakan salah satu metode 

penelitian pendahuluan terhadap adanya senyawa sitotoksik dalam ekstrak 

tanaman aktif yang dikemukakan oleh Meyer dan kawan-kawan (1982). 

Metode uji toksisitas ini sering digunakan untuk penapisan awal terhadap 

senyawa aktif yang terkandung di dalam suatu ekstrak karena cepat, mudah, 

murah, sederhana dan dapat dipercaya (Meyer et al.,1982). Organisme uji yang 
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digunakan adalah larva udang Artemia salina Leach yang sebelumnya telah 

digunakan dalam berbagai macam uji hayati. 

Sifat toksisitas diketahui berdasarkan jumlah kematian larva. Suatu ekstrak 

dikatakan bersifat toksik terhadap Artemia salina Leach apabila mempunyai harga 

LC50 (konsentrasi yang dapat mematikan 50% larva udang) kurang dari 1000 

µg/ml. 

10. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi lapis tipis adalah metode pemisahan fisika-kimia. Lapisan 

yang memisahkan terdiri atas bahan berbutir-butir (fase diam), yang ditempatkan 

pada penyangga berupa pelat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Campuran 

yang akan dipisah, berupa larutan  ditotolkan berupa bercak atau pita (awal). 

Larutan pengembang yang cocok (fase gerak), pemisahannya terjadi selama 

perambatan kapiler (pengembangan). Selanjutnya senyawa yang tidak berwarna 

harus ditampakkan (dideteksi) (Stahl, 1985). 

Fase diam dalam kromatografi lapis sering disebut penjerap. Fase diam yang 

banyak digunakan adalah silica gel, tetapi lapisannya dapat dibuat dari alumunium 

oksida, kalium hidroksida, dapar penukar ion, magnesium fosfat, poliamida, 

polivinilpirolidon, kieselgur, selulosa dan campiran dua bahan di atas atau lebih 

(Harborne, 1996). 

Fase gerak merupakan medium angkut dan terdiri dari satu atau lebih 

pelarut, ia bergerak dalam fase diam yang merupakan suatu lapisan berpori, 

karena adanya gaya kapiler (Stahl, 1985). Pemilihan fase gerak bergantung pada 

faktor-faktor yang sama seperti dalam pemisahan dalam kromatografi kolom, 
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sebaiknya menggunakan campuran pelarut organik yang mempunya polaritas 

serendah mungkin. Komponen yang mempunyai sifat polar yang tinggi terutama 

air dalam campuran yang cukup akan merubah sistem menjadi sistem partisi 

(Sastrohamidjojo, 2002). 

Pengembangan adalah proses pemisahan cuplikan akibat pelarut yang 

mengembang naik dalam lapisan. Hasil pemisahan yang diperoleh setelah 

pengembangan diidentifikasi di bawah lampu UV (254 nm dan 366 nm), ditandai 

dengan ada atau tidaknya flororesensi. Jika tidak tampak dengan cara di atas, 

maka dilakukan secara kimia yaitu dengan penyemprotan atau diuapi dengan 

pereaksi yang sesuai. 

Keuntungan kromatografi lapis tipis diantaranya adalah lebih murah, dapat 

memisahkan dalam waktu singkat dalam bentuk kromatogram yang spesifik dan 

dapat didokumentasikan. 

Angka Rf merupakan jarak pengembangan senyawa pada kromatogram. 

Angka Rf berkisar 0,00 sampai 1,00 hanya ditentukan  2 desimal, sedangkan hRf 

adalah angka Rf dikalikan 100 menghasilkan nilai berjangka 0 sampai 100 

Rf =  
dihentikanan pengembang batasjarak 

awal titik daribercak pusat k jarak titi  

           (Stahl, 1985). 
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E. Landasan Teori 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniawati dan kawan-kawan (2004), 

melaporkan bahwa ekstrak etanol umbi bidara upas dapat membunuh Salmonella 

typhi dengan konsentrasi mulai dari 4%. Sedang Salmonella typhi adalah salah 

satu bakteri Gram negatif sebagaimana bakteri E. coli. Selain itu umbi bidara upas 

juga digunakan sebagai bahan campuran dari ramuan untuk kanker payudara 

(Lasmadiwati dan Rini, 2003), keterangan ini yang memungkinkan adanya 

senyawa yang juga bermanfaat sebagai zat antikanker. 

F. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori yang ada dapat disusun suatu hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu ekstrak etanol umbi bidara upas mempunyai aktivitas 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli dan mempunyai 

efek toksik terhadap larva Artemia salina Leach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




