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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Infeksi merupakan penyakit yang di daerah tropis seperti Indonesia karena 

keadaan udara yang banyak berdebu. Temperature yang hangat dan lembab 

sehingga mikroba dapat tumbuh subur. Leadaan tersebut dihitung dengan 

kemudahan transportasi dan keadaan sanitasi yang buruk lebih memudahkan 

penyalit infeksi semakin berkembang, untuk mengatasi penyakit infeksi telah 

dilakukan terapi terutama dengan penggunaan berbagai macam antibiotik, yang 

mudah ditularkan dari pasien satu kepasien yang lain teritama di rumah sakit yang 

dikenal dengan nosokomia. Infeksi dapat disebabkan oleh berbagai 

mikrooganisme seperti virus, bakteri, jamur, dan protozoa. Organisme–organisme 

tersebut dapat menyerang seluruh tubuh manusia (Gibson, 1996) 

Tanaman jeruk purut tergolong suku Rutaceae. Jeruk purut mempunyai 

banyak kegunaan dalam kehidupan manusia. Air daging buah jeruk purut 

berkhasiat sebagai obat batuk, obat kulit serta abtiseptik (Hutapea, 1993). Buah 

jeruk purut banyak digunakan untuk menghilangkan bau ikan, pewangi pada 

tepung tawar, dan pencuci rambut. 

Minyak atsiri buah jeruk purut di peroleh dari daging beserta kulitnya 

yang masih segar. Minyak ini digunakan bahan obat dan Flavor (pengharum) pada 

makanan dan minuman (Guenther, 1987) 

 

 



Penelitian yang telah dilakukan Normasani (2003), minyak atsiri dari kulit 

buah jeruk nipis mampu menghambat pertumbuhan bakteri S. aureus dan E. coli  

pada konsentrasi 0,625 % v/v dan 1,25 % v/v. Berdasarkan penelitian tersebut 

maka dilakukan penelitian untuk mengetahui potensi antibakteri dengan genus 

yang sama yaitu Citrus. Minyak atsiri mengandung campuran senyawa kimia dan 

biasanya campuran tersebut sangat komplek 

Pemilihan bakteri S. aureus karena  bakteri tersebut merupakan  flora 

normal pada kulit atau daerah saluran pernafasan bagian atas, E. coli  merupakan 

bagian terbesar flora normal usus. Bakteri ini umumnya tidak menyebabkan 

penyakit bila masih berada di dalam usus dan baru dapat menyebabkan penyakit 

bila telah mencapai jaringan di luar traktus internus seperti saluran kencing, paru-

paru, saluran empedu, dan selaput otak. E.coli diekresikan dalam jumlah besar 

pada feses, dapat juga menyebabkan penyakit kulit. Bakteri ini dapat bertahan 

hidup untuk beberapa hari sampai beberapa minggu di luar tubuh (Jawetz et al ; 

2001) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah minyak atsiri buah jeruk purut (Citrus hystrix DC.) mempunyai 

aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli? 

 



2. Berapakah kadar hambat minimal (KHM) dan kadar bunuh minimal (KBM) 

minyak atsiri buah jeruk purut (Citrus histrix DC.) terhadap Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli? 

3. Komponen senyawa mana yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri 

terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui aktivitas antibakteri dari minyak atsiri jeruk purut (Citrus 

histrix DC.) terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli.  

2. Untuk mengetahui konsentrasi minyak atsiri buah jeruk purut (Citrus histrix 

DC.) yang mampu menghambat atau membunuh pertumbuhan bakteri 

Staphylococcus aureus dan Escherichia coli.   

3. Untuk mengetahui komponen senyawa yang mempunyai aktivitas sebagai 

antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli.  

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Jeruk Purut 

Klasifikasi dari jeruk purut : 

Divisio  : Spermathophyta 

Sub Divisio : Angiospermae  

Class  : Dicotyledoneae 

Ordo  : Geraniales 

Famili  : Rutaceae 

Genus  : Citrus 

Spesies  : Citrus hystrix  D. C. (Hutapea, 1993) 



Pohon jeruk purut (Citrus hystrix D. C.) merupakan pohon yang  rendah 

atau perdu dengan tinggi 2-12 m dan batang yang bengkok atau bersudut agak 

kecil, berbatang rendah, rajuknya tidak beraturan, cabang – cabang rapat, dahan – 

dahannya kecil – kecil dan bersudut tajam, yang lebih tua bulat berwarna hijau, 

polos, berbintik – bintik dan berduri di  ketiak daunnya. Duri pohon jeruk purut 

pendek, kaku, berbentuk seperti cundrit, berwarna hitam, ujungnya berwarna 

coklat dan panjangnya hanya 0,2-1 cm (Anonim,1994). 

Daun dari jeruk purut letaknya terpencar atau silih berganti, bertangkai, 

berdaun satu, berbentuk bulat telur, ujungnya tumpul, berbau sedap dan berwarna 

hijau kuning sedangkan bunganya majemuk, terletak pada daun atau pada ujung 

tungkai dan berbau sedap (Anonim,1994). 

Kulit buah jeruk purut berkhasiat sebagai antibakteri karena mengandung 

minyak atsiri. Buah jeruk purut banyak digunakan untuk menghilangkan bau ikan, 

pewangi pada tepung tawar dan pencuci rambut. Komposisi minyak atsiri 

umumnya terdiri dari berbagai campuran persenyawaan kimia yang terbentuk dari 

unsur karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O) serta beberapa persenyawaan 

kimia yang mengandung unsur nitrogen (N) dan belerang (S) (Ketaren, 1985). 

Buah jeruk purut berasal dari suku Rutaceae dengan pemerian  warna hijau 

sampai hijau kecoklatan, bau khas aromatik, rasa agak asin, kelat lama – lama 

agak pahit (Anonim,1995). 

2. Minyak Atsiri 

Pada mulanya istilah “minyak atsiri” atau minyak eteris adalah istilah yang 

digunakan untuk minyak mudah menguap dan diperoleh dari tanaman dengan cara 



penyulingan uap. Definisi ini dimaksudkan untuk membedakan minyak/lemak 

dengan minyak atsiri yang berbeda tanaman penghasilnya. Minyak atsiri terdiri 

dari campuran zat yang mudah menguap memiliki titik didih dan tekanan uap 

tertentu dan hal ini dipengaruhi oleh suhu, pada umumnya tekanan uap ini sangat 

rendah untuk persenyawaan yang memiliki titik didih sangat tinggi. Selanjutnya 

intensitas suatu bau (harum yang dihasilkan, dengan kekecualian pada kondisi 

tertentu) merupakan manifestasi dari sifat mudah menguap persenyawaan yang 

menghasilkan bau harum tersebut (Guenther, 1987). 

Minyak atsiri yang mudah menguap terdapat di dalam kelenjar minyak 

khusus di dalam kantung minyak atau di dalam ruang antar sel dalam jaringan 

tanaman. Minyak atsiri tersebut harus dibebaskan sebelum disuling yaitu dengan 

merajang/memotong jaringan tanaman dan membuka kelenjar minyak sebanyak 

mungkin, sehingga minyak dapat dengan mudah diuapkan (Guenther, 1987). 

Minyak atsiri yang bagian utamanya terpenoid terdapat pada fraksi atsiri 

yang tersuling uap. Zat inilah  penyebab harum, wangi dan bau yang khas pada 

banyak tumbuhan (Harborne, 1987). 

Ditinjau dari segi kimia fisika, minyak atsiri hanya mengandung dua 

golongan senyawa yaitu oleopyna dan strearopyena. Oleopyna adalah bagian 

hidrokarbon di dalam minyak atsiri dan berwujud cairan. Sedangkan strearopyena 

adalah senyawa hidrokarbon teroksigenasi yang umumnya berwujud padat 

(Agusta, 2000). 

3. Bakteri Staphylococcus aureus 

Sistematika penggolongan bakteri Staphylococcus aureus menurut Beigey 

adalah : 



Divisio  : Protophyta 

Kelas  : Schizomycetes 

Ordo  : Eubacteriales 

Famili  : Micrococcaceae 

Genus  : Staphylococcus 

Spesies  : Staphylococcus aureus     

 S. aureus termasuk bakteri Gram positif, berbentuk bulat, berdiameter 0,1-

1,5 mm, satu–satu atau berpasangan, tidak bergerak, dinding sel mengandung 

2 komponen utama, peptidoglikan dan asam–asam teikoat (Jawetz et al., 

1996). 

4. Escherichia coli 

Sistematika dari bakteri E. coli adalah sebagai berikut : 

Divisi  : Protophyta 

Kelas  : Schizomycetes 

Bangsa  : Eubacteriales 

Suku  : Enterobacteriaceae  

Marga  : Escherichia   

Jenis  : Escherichia coli  

Escherichia coli  berbentuk batang, Gram negatif, fakultatif aerob tumbuh 

baik pada media sederhana. Escherichia coli dapat melakukan fermentasi laktosa 

dan glukosa, serta menghasilkan gas. Bakteri ini merupakan flora normal, hidup di 

dalam colon manusia dan diduga membantu pembuatan vitamin K yang penting 



untuk pembekuan darah, serta dapat digunakan untuk menilai tentang baik 

tidaknya persediaan air untuk keperluan rumah tangga (Indah, 2003).  

Escherichia coli merupakan mikrobiota normal usus besar manusia dan 

pada umumnya juga menyebabkan penyakit. Bakteri ini menjadi bersifat patogen 

bila mencapai jaringan lain di luar saluran pencernaan, khususnya saluran kemih, 

saluran empedu, paru-paru, dan selaput otak yang dapat menyebabkan peradangan 

pada tempat-tempat tersebut (Sujadi,1993).   

5. Penyulingan 

Penyulingan adalah proses pemisahan komponen yang berupa cairan atau 

padatan dari dua macam campuran, berdasarkan pendapatan titik uapnya dan 

proses ini dilakukan terhadap minyak atsiri yang tidak larut terhadap air (Ketaren, 

1985). 

Cara memperoleh minyak atsiri dalam tanaman salah satunya adalah 

dengan penyulingan. Metode uap ada 3 yaitu : 

a. Penyulingan dengan air (water distillation)  

Bahan yang disuling kontak langsung dengan air mendidih. Air 

dipanaskan dengan metode pemanasan, biasanya dilakukan dengan panas 

langsung, mantel uap, pipa melingkar tertutup atau pipa melingkar terbuka 

/ berlubang)  

b. Penyulingan dengan uap dan air (water and steam distillation) 

Bahan yang akan disuling diletakkan di atas rak-rak saringan 

berlubang. Ketel suling diisi air sampai permukaan berada tidak jauh di 



bawah saringan. Air dipanaskan dengan uap jenuh basah dan bertekanan 

rendah. 

c. Penyulingan dengan uap langsung (steam distillation)   

Penyulingan air tidak diisikan dalam ketel. Uap yang digunakan 

adalah uap jenuh atau uap kelewat panas pada tekanan lebih dari 1 atm. 

Uap dialirkan melalui pipa uap melingkar yang berpori yang terletak di 

bawah bahan dan uap bergerak ke atas melalui bahan yang terletak di atas 

saringan (Guenther, 1987). 

6. Media 

Media adalah kumpulan zat-zat anorganik maupun organik yang 

digunakan untuk menumbuhkan bakteri dengan cara tertentu dalam pemeriksaan 

laboratorium mikrobiologi. Penggunaan media ini sangat penting yaitu untuk 

isolasi, identifikasi maupun diferensiasi (Anonim, 1993). 

Untuk mendapatkan suatu lingkungan yang cocok bagi pertumbuhan 

bakteri, maka syarat-syarat media harus memenuhi : 

a. Susunan makanan. Dalam suatu media yang digunakan untuk 

pertumbuhan haruslah ada air, sumber karbon, sumber nitrogen, mineral, 

vitamin dan gas. 

b. Tekanan osmose. Bakteri memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat sel yang 

lain terhadap tekanan osmose, maka untuk pertumbuhan bakteri 

membutuhkan media yang isotonis. Bila media tersebut hipotonis maka 

media tersebut akan mengalami plasmoptysis, sedangkan bila media 

tersebut hipertonis maka akan terjadi plasmolysis. 



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

netral, namun ada bakteri tertentu yang membutuhkan pH sangat alkalis, 

seperti vibrio, dimana pH 8-10 untuk pertumbuhan vibrio yang optimal. 

d. Temperatur untuk mendapatkan pertumbuhan yang optimal dari bakteri 

dibutuhkan temperatur tertentu. Umumnya untuk bakteri yang patogen 

membutuhkan temperatur sekitar 37oC, sesuai dengan temperatur tubuh. 

e. Sterilitas, sterilitas media merupakan suatu syarat yang sangat penting dan 

tidak mungkin dapat melakukan pemeriksaan mikrobiologi apabila media 

yang digunakan tidak steril, karena tidak dapat dibedakan dengan pasti 

apakah bakteri tersebut berasal dari material yang diperiksa atau hanya 

kontaminan. Untuk mendapatkan suatu media yang steril maka setiap 

tindakan (pengambilan media, penuangan media, dan lain-lain) serta alat-

alat yang digunakan (tabung, petri, dan lain-lain) harus steril dan 

dikerjakan secara aseptik (Anonim, 1993). 

7. Antibakteri 

Antibakteri adalah obat pembasmi bakteri khususnya bakteri yang 

merugikan manusia. Berdasarkan sifat toksisitas selektif, ada bakteri yang bersifat 

menghambat pertumbuhan bakteri dan ada yang bersifat membunuh bakteri. 

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 bakterisida bila kadar antibakterinya ditingkatkan melebihi KHM 

(Setiabudy dan Gan, 1995). 



Mekanisme kerja antibakteri adalah sebagai berikut : 

a. Kerusakan pada dinding sel. Bakteri memiliki lapisan luar yang  

disebut dinding sel yang dapat mempertahankan bentuk bakteri dan 

melindungi membran protoplasma dibawahnya. 

b. Perubahan permeabilitas sel. Beberapa antibiotik mampu merusak atau 

memperlemah fungsi ini yaitu memelihara integritas komponen-

komponen seluler. 

c. Perubahan molekul protein dan asam nukleat. Suatu antibakteri dapat 

mengubah keadaan ini dengan mendenaturasikan protein dan asam-

asam nukleat sehingga merusak sel tanpa dapat diperbaiki lagi. 

d. Penghambatan kerja enzim. Setiap enzim yang ada di dalam sel 

merupakan sasaran potensial bagi bekerjanya suatu penghambat 

Penghambatan ini dapat mengakibatkan terganggunya metabolisme 

atau matinya sel (Pelczar dan Chan, 1988). 

8. Uji Aktivitas Antibakteri 

Pemeriksaan uji aktivitas antibakteri dapat dikerjakan dengan dua metode, 

yaitu : 

1. Dilusi Cair atau Dilusi Padat 

Pada prinsipnya antibiotik 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. 

 



2. Difusi 

Media yang dipakai adalah agar Mueller Hinton. Pada metode difusi 

ini ada beberapa cara, yaitu : 

a. Cara Kirby Bauer 

1) Koloni kuman diambil dari pertumbuhan 24 jam pada agar, 

disuspensi ke dalam 0,5 ml BHl cair, diinkubasi 5-8 jam pada 

37oC. 

2) Suspensi di atas ditambah aquades steril hingga kekeruhan tertentu 

sesuai dengan standar konsentrasi kuman 108 CFU per ml (CFU: 

Colony Forming Unit) 

3) Kapas lidi steril dicelupkan ke dalam suspensi kuman lalu ditekan-

tekan pada dinding tabung hingga rata. 

4) Kemudian meletakkan kertas samir (disk) yang mengandung 

antibiotik di atasnya, diinkubasi pada 37oC selama 19-24 jam. 

Hasilnya dibaca : 

- Zona radikal merupakan suatu derah di sekitar disk dimana 

sama sekali tidak diketemukan adanya pertumbuhan bakteri. 

Potensi antibiotik diukur dengan mengukur diameter dari zona 

radical. 

- Zona irradikal merupakan suatu daerah di sekitar disk 

menunjukkan pertumbuhan bakteri dihambat oleh antibiotik 



tersebut, tetapi tidak dibunuh. Sehingga akan terlihat adanya 

pertumbuhan yang kurang subur/lebih jarang, dibandingkan 

dengan daerah di luar pengaruh antibiotik tersebut. 

b. Cara Sumuran 

1) Koloni kuman diambil dari pertumbuhan 24 jam pada agar, 

disuspensi ke dalam 0,5 ml BHI cair, diinkubasi 5-8 jam pada 

37oC. 

2) Suspensi di atas ditambah akuades steril hingga kekeruhan tertentu 

sesuai dengan standar konsentrasi kuman 108 CFU per ml (CFU: 

Colony Forming Unit). 

3) Kapas lidi steril dicelupkan ke dalam suspensi kuman lalu ditekan-

tekan pada tabung hingga rata. 

4) Pada agar tersebut dibuat sumuran dengan garis tengah tertentu 

menurut kebutuhan. Sumuran tersebut ditetesi larutan antibiotik 

yang digunakan kemudian diinkubasi pada 37oC selama 18-24 jam 

setelah itu hasilnya dibaca, seperti pada cara Kirby Bauer. 

c. Cara Pour Plate  

1) Mengambil beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam pada  

agar, disuspensikan ke dalam 0,5 ml BHI cair, diinkubasi 5-8 jam 

pada 37oC. 

 



2) Suspensi di atas ditambah aquadest steril hingga kekeruhan tertentu 

sesuai dengan standar konsentrasi kuman 108 CFU per ml (CFU : 

Colony Forming Unit). 

3) Mengambil satu mata ose dengan ose khusus dan dimasukkan 

dalam 4 ml agar base 1,5 % yang mempunyai temperatur 50oC 

(diambil dari penangas air). 

4) Setelah suspensi kuman tersebut dibuat homogen, dituangkan pada 

media Mueller Hinton agar. 

5) Menunggu sampai membeku kemudian meletakkan disk antibiotik. 

6) Diinkubasi selama 15-20 jam dengan temperatur 37oC 

7) Membaca masing-masing antibiotik dengan menyesuaikan 

standard (Anonim, 2006). 

9. Kromatografi Lapis Tipis 

Kromatografi Lapis Tipis (KLT) salah satu metode pemisah dan alat uji 

senyawa kimia secara kuantitatif dan kualitatif. Senyawa yang diuji dapat berupa 

senyawa tunggal maupun campuran dari produk pabrik, hasil sintesis, isolasi dari 

hewan percobaan, maupun dari tanaman dan mikroorganisme. Metode pemisahan 

ini merupakan metode kromatografi yang paling sederhana, alat yang mudah 

penggunaannya dan selektif serta murah walaupun sekarang telah dikembangkan 

(Stahl, 1985). 

 



Parameter kromatografi adalah waktu retensi (Rf) yaitu jarak yang 

ditempuh oleh fase gerak maupun solut. Retensi waktu (Rf) merupakan 

perbandingan jarak tempuh solut dibanding jarak tempuh fase gerak atau dR/dm,  

dirumuskan :  

Rf = dR/dm  

Waktu retensi (Rf) = 
(dm) (cm)gerak  faseditempuh  yangjarak 

(dR) (cm)solut ditempuh  yangjarak     

             (Sumarno, 2001) 

10. Bioautografi 

Bioautografi merupakan metode yang spesifik untuk mendeteksi bercak 

pada kromatogram hasil KLT yang menunjukkan aktivitas sebagai antibakteri, 

antifungi, antiviral. Pada metode bioautografi, kromatogram diletakkan pada 

permukaan media agar di dalam petri yang telah diinokulasi dengan 

mikroorganisme sensitif. Setelah diinkubasi selama 15-20 jam pada temperatur 

37oC akan tampak zona yang jernih pada lapisan media agar yang antibiotiknya 

telah terdifusi ke dalam lapisan tersebut dan menghambat pertumbuhan dari 

mikroorganisme (Zweig dan Whitaker, 1971). 

Cara tersebut bukan merupakan cara yang mutlak, karena ada beberapa 

cara lain yang dapat dilakukan, seperti yang dilakukan oleh Meyers dan Swith 

yaitu dengan cara meletakkan kertas saring di antara pelat kromatogram dan 

permukaan media agar. Hal ini bertujuan untuk menghindari melekatnya lapisan 

penyerap pada permukaan media agar. Guna memperjelas penampakan zona 

jernih dapat dimasukkan tetrazolin ke dalam lapisan media agar. Setelah 

diinkubasi dan dibiarkan selama beberapa waktu, daerah yang ditumbuhi oleh 



mikroorganisme akan berwarna merah, sedangkan daerah hambatan akan 

berwarna jernih. Selain itu juga digunakan larutan 2,3,5-trifeniltetrazolin klorida 

dan larutan 2,6-diklorofenolindofenol, dimana setelah diinkubasi selama 4 jam, 

zona hambatannya akan berwarna biru (Zweig dan Whiteker, 1971). 

 

E. Landasan Teori 

Daun jeruk purut (Citrus hystrix D.C) mengandung tannin 1,8% steroid 

tritepenoid, dan minyak atsiri dengan komposisi sitronellal, ß-linalool, ß-pinena, 

ß-mirsena dan komponen lain (Agusta, 2000). Kulit buah jeruk purut (Citrus 

hystrix D.C) mengandung zat saponin, tannin 1%, steroid, triterpenoid, dan 

minyak atsiri yang mengandung sitrat (2-2,5%v/b). Berdasarkan penelitian 

Nurmasani (2003) minyak atsiri tanaman jeruk nipis (Citrus aurantifolia) 

memiliki potensi sebagai antibakteri terhadap E. coli dan S. aureus. 

Berdasarkan hal di atas genus Citrus seperti buah jeruk purut mengandung 

minyak atsiri yang memiliki potensi sebagai antibakteri.  

 

F. Hipotesis 

Minyak atsiri buah jeruk purut (Citrus hytrix D.C) diduga mempunyai 

aktivitas antibakteri terhadap E. coli dan S. aureus. 

 


