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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Infeksi adalah proses masuknya parasit dan mengadakan hubungan dengan 

inang. Infeksi terjadi bila parasit itu sanggup mengadakan penetrasi atau melalui 

pertahanan inang dan hidup di dalamnya (Irianto, 2006). Infeksi juga merupakan 

penyebab utama penyakit di dunia terutama di daerah tropis, seperti Indonesia 

(Kuswandi et al., 2001). Agen-agen penyebab infeksi adalah bakteri, virus, parasit 

dan jamur yang akan menyebabkan lesi pada manusia sehingga menimbulkan infeksi 

(Sarjadi, 1999). 

Patogenesis infeksi bakteri meliputi permulaan awal dari proses infeksi hingga 

timbulnya tanda dan gejala penyakit. Penyakit akibat infeksi terjadi apabila bakteri-

bakteri atau reaksi imunologi yang ditimbulkan menyebabkan suatu bahaya bagi 

manusia. Di antara bakteri yang dapat menyebabkan penyakit diantaranya adalah 

Shigella dysentriae (S. dysentriae ) dan Staphylococcus aureus (S. aureus)  (Jawetz  

et al., 2004). 

 S. aureus merupakan bakteri patogen Gram-positif yang bersifat invasif dan 

merupakan flora normal pada kulit, mulut, dan saluran nafas bagian atas. S. aureus 

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

2005). S. aureus merupakan patogen paling utama pada kulit (Harahap, 2002).  
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Shigella dysentriae adalah batang Gram negatif yang merupakan kuman 

patogen usus yang telah lama dikenal sebagai agen penyebab penyakit disentri 

basiler. Shigella kurang tahan terhadap agen fisik dan kimia dibandingkan Salmonella 

(Karsinah dkk., 1994). 

Untuk mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri telah dilakukan 

terapi, terutama menggunakan berbagai macam antibiotik. Antibiotik merupakan 

senyawa kimia yang dalam konsentrasi kecil mampu menghambat bahkan membunuh 

suatu mikroorganisme, khususnya bakteri yang merugikan manusia (Ganiswarna et 

al., 1995). 

Masalah yang muncul kemudian adalah banyak terjadi kasus bakteri yang 

resisten terhadap antibiotik (Kuswandi et al., 2001). Timbulnya resistensi bahkan 

multiresistensi dari populasi bakteri terhadap berbagai jenis antibiotik menimbulkan 

banyak problem dalam pengobatan penyakit infeksi (Sudarmono, 1994). Sehingga 

diperlukan usaha untuk mengembangkan obat tradisional yang berasal dari tanaman 

yang memiliki daya kerja maksimal dan tidak resisten terhadap bakteri. Tanaman 

diketahui potensial pada penyakit infeksi hanya saja belum banyak yang dibuktikan 

aktivitasnya secara ilmiah (Hertiani et al., 2003). Salah satu tanaman yang telah 

terbukti secara empiris sebagai antibakteri adalah kayu secang. Tanaman secang     

(C. sappan L.) merupakan jenis tanaman yang termasuk familia Leguminosae. 

Kandungan kimia kayu secang antara lain brazilin, alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, 

fenil propana, steroid, dan minyak atsiri (Sudarsono dkk, 2002).  
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 Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fraksi metanol kayu secang 

dapat menghambat pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis H37Rv dengan KBM 

sebesar 1 % (10 mg∕ml). Hasil KLT menunjukkan bahwa fraksi metanol kayu secang 

mengandung senyawa terpenoid, flavonoid dan antrakinon (Kuswandi, 2002). Fraksi 

etanol menunjukkan daya antibakteri lebih baik dibandingkan fraksi air kayu secang 

terhadap Proteus vulgaris, Coliform, dan Diphtheroid, sedangkan fraksi eter minyak 

tanah dan kloroform tidak memiliki daya antibakteri (Anis, 1990).  

 Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa fraksi eter minyak tanah tidak 

memiliki aktivitas antibakteri sedangkan fraksi kloroform, fraksi etanol dan fraksi 

metanol kayu secang memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa bakteri Gram 

positif maupun Gram negatif, kemungkinan fraksi tidak larut air juga memiliki 

aktivitas antibakteri. Dalam penelitian ini, penyari yang digunakan adalah etanol. 

Ekstrak etanol kental difraksinasi pertama dengan air hangat (larut air & tidak larut 

air). Fraksinasi tidak larut air dilakukan pengujian antibakteri. Etanol sebagai penyari 

yang bersifat universal, diharapkan dapat menyari senyawa polar maupun non polar 

dari kayu secang yang memiliki aktivitas antibakteri.  

 Dalam rangka meningkatkan penggunaan obat tradisional, maka perlu 

dilakukan penelitian tentang aktivitas dan kandungan aktif obat tradisional. Oleh 

karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang uji 

aktivitas antibakteri fraksi tidak larut air dari ekstrak etanol  kayu secang (C. sappan 

L.) terhadap S. dysentriae dan S. aureus. 
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B. Perumusan Masalah 

 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 

merumuskan beberapa permasalahan : 

1. Apakah fraksi tidak larut air dari ekstrak etanol  kayu secang (C. sappan L.) 

mempunyai aktivitas antibakteri terhadap S. dysentriae dan S. aureus ? 

2. Berapa Kadar Bunuh Minimal (KBM) fraksi tidak larut air dari ekstrak etanol 

kayu secang (C. sappan L.) ? 

3. Senyawa kimia apa yang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap S. 

dysentriae dan S. aureus ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui aktivitas fraksi tidak larut air dari ekstrak etanol  kayu secang (C. 

sappan L.) terhadap S. dysentriae dan S. aureus. 

2. Mengetahui Kadar Bunuh Minimal (KBM) fraksi tidak larut air dari ekstrak 

etanol kayu secang (C. sappan L.).  

3. Mengetahui senyawa kimia apa yang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 

S. dysentriae dan S. aureus. 
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D. Tinjauan Pustaka 

 

1. Determinasi Tanaman Secang (Caesalpinia sappan L.) 

a. Klasifikasi Tanaman 

Divisi   :  Spermatophyta 

Subdivisi   :  Angiospermae 

Kelas  :  Dicotyledonae 

Bangsa   :  Rosales 

Suku   :  Caesalpiniaceae 

Marga   :  Caesalpinia 

Jenis   :  Caesalpinia sappan L. (Anonim, 2000). 

 

b. Nama Daerah 

Tanaman kayu secang memiliki nama daerah yang bermacam-bermacam antara 

lain seupeung (Aceh), sepang (Gayo), sopang (Batang), lacang (Minangkabau), 

secang (Sunda), kayu secang (Jawa Tengah), kayu secang (Madura), cang (Bali), 

sepang (Sasak), supa (Bima), sepel (Timor), hape (Sawu), hong (Alor), sepe (Roti), 

kayu sema (Manado), dolo (Bare), sapang (Makasar), sepang (Bugis), sepen 

(Halmahera Selatan), savala (Halmahera Utara), sungiang (Ternate), roro (Tidore)                  

(Anonima,  2000). 
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c. Morfologi Tanaman 

1). Habitus  

Habitus tanaman secang berupa perdu, dan tanaman bisa mencapai ketinggian ± 

6 m (Anonima,  2000). 

2). Batang  

Batang tanaman secang berkayu berbentuk bulat, dan berwarna hijau 

kecoklatan (Anonima,  2000). 

3). Daun  

Tanaman secang memiliki daun majemuk, menyirip ganda, dengan panjang 25-

40 cm, jumlah anak daun 10-20 pasang, berbentuk lonjong, pangkal rompang, dengan 

ujung bulat, bertepi rata, panjang 10-25 mm, lebar 3-11 mm, dan berwarna hijau 

(Anonima,  2000). 

4). Bunga  

Tanaman secang memiliki bunga   majemuk, berbentuk malai, berada di ujung 

batang, dengan panjang 10-40 cm. Tanaman ini juga, memiliki  kelopak berjumlah 

lima, berwarna hijau, dengan benang sari 15 mm, panjang putik 18 mm, dengan 

mahkota berbentuk tabung, dan berwarna kuning (Anonima,  2000). 

5). Buah  

Tanaman secang memiliki buah berupa polong, dengan panjang 8-10 cm, lebar 

3-4 cm, ujung seperti paruh, berisi 3-4 biji, dan berwarna hitam (Anonima,  2000). 
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6). Biji  

Tanaman secang memiliki biji berbentuk bulat panjang, dengan panjang 15-18 

mm, tebal 5-7 mm, dan berwarna kuning kecoklatan (Anonima,  2000). 

d. Kandungan Kimia 

Tanaman secang kaya akan kandungan kimia. Kayunya mengandung asam 

galat, brasilin, brasilein, delta-α phellandrene, oscimene, resin, resorsin, minyak 

atsiri, dan tanin. Sementara daunnya mengandung 0,16-0,20% minyak atsiri yang 

beraroma enak dan tidak berwarna (Hariana, 2006).  

e. Manfaat Tanaman Secang 

 Kayu C. sappan L. berkhasiat sebagai obat mencret, obat batuk dan obat luka 

(Anonima, 2000). Efek farmakologis tanaman secang antara lain penghenti 

pendarahan, pembersih darah, pengelat, penawar racun dan obat anti septik (Hariana, 

2006). Berdasarkan penelitian sebelumnya, fraksi metanol kayu secang mempunyai 

aktivitas antibakteri terhadap Mycobacterium tuberculosis penyebab batuk darah 

(Kuswandi, 2002). 

2. Metode Penyarian 

 Ekstraksi atau penyarian adalah suatu perlakuan untuk memindahkan massa zat 

aktif yang semula berada dalam tanaman ditarik oleh cairan penyari sehingga zat aktif 

larut dalam cairan hayati (Anonim,1986). Hasil dari proses ekstraksi tersebut adalah 

ekstrak. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengestraksi senyawa 

aktif dari simplisia nabati atau hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian 



8 
 

 
 

semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa 

diperlukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Anonim, 

1995).  

Pemilihan cairan penyari harus mempertimbangkan banyak faktor. Cairan 

penyari yang baik harus memenuhi kriteria berikut ini: 

a. Murah dan mudah diperoleh  

b. Stabil secara fisika dan kimia  

c. Bereaksi netral  

d. Tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar 

e. Selektif  yaitu hanya menarik zat berkhasiat yang dikehendaki 

f. Tidak mempengaruhi zat berkhasiat 

g. Diperbolehkan oleh peraturan                    (Anonim, 1986). 

 Cara penyarian atau ekstraksi dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu : 

a. Metode Infundasi  

Infus adalah sediaan cair yang dibuat dengan menyari simplisia dengan air pada 

suhu 900C selama 15 menit. Infundasi  merupakan proses penyarian yang umumnya 

digunakan untuk menyari  zat kandungan aktif yang larut dalam air dari bahan-bahan 

nabati. Penyarian dengan cara infundasi  menghasilkan sari yang tidak stabil dan 

mudah tercemar oleh kuman atau kapang. Oleh karena itu sari yang diperoleh dengan 
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cara ini tidak boleh disimpan lebih dari 24 jam. Cara ini sangat sederhana dan sering 

digunakan oleh perusahaan obat tradisional (Anonim, 1986) 

b. Metode Maserasi  

Maserasi merupakan penyarian yang sederhana dengan cara merendam serbuk 

simplisia dalam cairan penyari. Cara penyari tersebut akan menembus dinding sel dan 

masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif, zat aktif akan larut dan 

karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan  

yang ada di luar sel, maka larutan yang terpekat akan didesak keluar. Peristiwa 

tersebut berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar 

dan di dalam sel (Anonim, 1986). 

c. Metode Perkolasi  

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan 

penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Prinsip perkolasi yaitu serbuk 

simplisia ditempatkan dalam suatu bejana selinder, yang bagian bawahnya diberi 

sekat berpori. Cairan penyari dialirkan dari atas ke bawah melalui serbuk tersebut, 

cairan penyari akan melarutkan zat aktif sel-sel yang dilalui sampai mencapai 

keadaan jenuh (Anonim, 1986). 

d. Metode Sokhletasi  

Sokhletasi adalah metode ekstrasi dengan menggunakan pelarut yang selalu 

baru yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi 

kontinyu dengan jumlah pelarut yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. 
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Cara sokhletasi ini sangat baik digunakan untuk mengekstrak komponen-komponen 

kimia yang kandungannya dalam bahan alam sangat sedikit (Anonimb, 2000). 

Alat yang digunakan dalam ekstraksi cara sokhletasi disebut dengan sokhlet. 

Prinsip kerja dari sokhlet yaitu uap cairan penyari naik ke atas melalui pipa samping, 

kemudian diembunkan kembali oleh pendingin tegak. Cairan turun ke labu melalui 

tabung yang berisi serbuk simplisia. Cairan penyari tersebut sambil turun juga 

melarutkan zat aktif  serbuk simplisia. Karena adanya sifon maka setelah cairan 

mencapai permukaan sifon, seluruh cairan akan kembali ke labu. Cara sokhletasi 

lebih menguntungkan karena uap panas tidak melalui serbuk tetapi melalui pipa 

samping (Anonim, 1986). 

3. Uraian Mikrobiologi  

Bakteri adalah sel prokariotik yang khas dan uniseluler. Bakteri tersusun atas 

dinding sel dan isi sel. Di sebelah luar dinding sel terdapat selubung atau kapsul. Di 

dalam sel bakteri tidak terdapat membran dalam (endomembran) dan organel 

bermembran seperti kloroplas dan mitokondria (Irianto, 2006). 

Bakteri dibagi dalam golongan Gram positif dan Gram negatif. Bakteri  Gram 

positif, hampir seluruh dinding selnya terdiri dari dua lapisan peptidoglikan dengan 

polimer-polimer asam teikoat yang melekat padanya. Bakteri Gram-negatif memiliki 

dinding sel yang lebih kompleks. Lapisan peptidoglikannya lebih tipis dibandingkan 

bakteri Gram positif dan dikelilingi oleh suatu membran luar yang terdiri dari 

lipopolisakarida dan lipoprotein. Komponen lipopolisakarida dari dinding sel Gram 
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negatif merupakan molekul endotoksin yang memberikan sumbangan pada 

patogenesis bakteri (Hart dan Shears, 2004). 

a. Tinjauan bakteri 

1) Shigella dysentriae (S. dysentriae) 

Divisio   : Monomychota 

Subdivisio : Schizomycetea 

Clasiss  : Schizomycetes 

Ordo   : Eubacteriales 

Familia  : Enterobacteriaceae 

Tribe   : Eschericia 

Genus   : Shigella 

Species  : Shigella dysentriae                    (Anonim, 1993). 

Species Shigella adalah kuman patogen usus yang telah lama dikenal sebagai 

agen penyebab penyakit disentri basiler (Karsinah, dkk., 1994). Ciri khas bakteri ini 

adalah batang Gram negatif ramping, bentuk kokobasil ditemukan pada biakan muda 

(Jawet  et al., 2004).         

 Penyakit yang disebabkan oleh S. dysentriae kadang–kadang dapat sangat 

parah. Pada pemulihan, kebanyakan orang mengeluarkan basil disentri dalam waktu 

singkat, tetapi beberapa orang tetap menjadi carrier usus kronik dan dapat mengalami 

serangan penyakit secara berulang  (Jawet  et al., 2004).  
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 Pengobatan dapat dilakukan dengan siprofloksasin, ampisilin, doksisiklin, dan 

trimetoprim-sulfametoksazol. Obat ini merupakan inhibitor yang paling sering untuk 

isolat Shigella dan dapat menekan serangan klinis disentri dan memperpendek durasi 

gejala (Jawet  et al., 2004). 

2) Staphylococcus aureus (S. Aureus) 

Divisio :  Protophyta 

Subdivisio :  Schizomycetea 

Classis :  Schizomycetes 

Ordo :  Eubacteriales 

Familia    :  Micrococcaceae 

Genus :  Staphylococcus 

Species        :  Staphylococcus aureus  (Salle, 1961). 

S. aureus adalah bakteri patogen Gram-positif yang merupakan flora normal 

pada kulit, mulut, dan saluran nafas bagian atas bersifat invasif. S. aureus mudah 

tumbuh pada kebanyakan pembenihan bakteriologik, dalam keadaan aerobik atau 

mikroaerobik. S. aureus tumbuh paling cepat pada suhu kamar 37ºC, paling baik 

membentuk pigmen pada suhu kamar (20ºC) dan pada media dengan pH 7,2-7,4. 

Koloni pada perbenihan padat berbentuk bulat, halus menonjol, dan berkilau-kilauan 

membentuk pigmen (Jawetz  et al., 2005).  

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

karena tertekan. Diameter kuman antara 0,8-1,0 mikron. Susunan gerombolan tidak 
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teratur biasanya ditemukan pada sediaan yang dibuat dari perbenihan padat, 

sedangkan dari perbenihan kaldu biasanya ditemukan tersendiri atau tersusun sebagai 

rantai pendek (Anonim, 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 (Anonim, 1994). S. aureus dapat menyebabkan pneumonia, 

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

b.  Antibakteri 

 Antibakteri adalah obat atau senyawa yang digunakan untuk membunuh 

bakteri, khususnya bakteri yang merugikan manusia. Definisi ini berkembang bahwa 

antibakteri merupakan senyawa kimia yang dalam konsentrasi kecil mampu 

menghambat bahkan membunuh suatu mikroorganisme (Setiabudy, 2007). 

Mekanisme kerja antibakteri yaitu: 

a. Penghambatan terhadap sintesis dinding sel 

b. Penghambatan terhadap fungsi membran sel 

c. Penghambatan terhadap sintesis protein 

d. Penghambatan terhadap sintesis asam nukleat       (Jawetz  et al., 2005).         

c. Resistensi Antibakteri 

 Sejak awal penemuannya oleh Alexander Fleming pada tahun 1928, antibiotik 

telah memberikan kontribusi yang efektif dan positif terhadap kontrol infeksi bakteri 

pada manusia  dan hewan.  
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 Munculnya mikroorganisme resisten maupun yang multiresisten dari populasi 

kuman dari berbagai jenis antibiotik dapat menimbulkan masalah baru dalam 

pengobatan penyakit infeksi. Masalah resistensi ini ditambah lagi dengan munculnya 

jenis kuman yang komensal yang menjadi sumber utama infeksi, maka multiresistensi 

terhadap antibiotika menjadi problem berat (Sudarmono, 1994). 

d. 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, 1986). 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu media : 

a. Susunan makanan 

 Dalam suatu media yang harus digunakan harus mengandung air, sumber 

karbon, sumber nitrogen, mineral, vitamin, dan gas (Anonim, 1986). 

b. Tekanan osmosis 

  Dalam pertumbuhan bakteri membutuhkan media yang isotonis, karena bila 

media tersebut hipotonis maka akan terjadi plasmoptisis, sedangkan bila media 

hipertonis maka akan terjadi plasmolisis (Anonim, 1986). 

c. Derajat keasaman 

  Pada umumnya bakteri membutuhkan pH sekitar normal, namun ada bakteri 

tertentu yang membutuhkan pH sangat alkalis, seperti vibrio, membutuhkan pH 8-10 

untuk pertumbuhan yang optimal (Anonim, 1986). 
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d. Temperatur 

  Untuk mendapatkan pertumbuhan optimum, bakteri membutuhkan temperatur 

tertentu. Misalnya bakteri patogen membutuhkan temperatur 37˚C sesuai temperatur 

badan (Anonim, 1986). 

e. Sterilitas 

 Sterilitas media merupakan suatu syarat yang sangat penting. Tidak mungkin 

melakukan pemeriksaan mikrobiologi apabila media yang digunakan tidak steril. 

Untuk mendapatkan suatu media yang steril maka setiap tindakan serta alat-alat yang 

digunakan harus steril dan dikerjakan secara aseptik (Anonim, 1986). Secara garis 

besar sterilisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu pemanasan, filtrasi, 

radiasi, dan kimia (Anonim, 1995). 

4. Pengukuran Aktivitas Antibakteri 

 Pengujian terhadap aktivitas antibakteri dapat dilakukan dengan dua metode 

pokok yaitu dilusi dan difusi. Penting sekali menggunakan metode standar untuk 

mengendalikan semua faktor yang mempengaruhi aktivitas antimikrobia (Jawetz  et 

al., 2005). 

 Pengujian terhadap aktivitas antibakteri dilakukan untuk mengetahui obat-obat 

yang paling poten untuk kuman penyebab penyakit terutama penyakit kronis.  

Pengujian ini dapat dilakukan dengan cara yaitu : 

a. Agar Difusi 

Media yang dipakai adalah Mueller Hinton. Metode difusi ini ada beberapa cara, 

yaitu :                                                   
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1). Cara Kirby Bauer 

 Beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam diambil, disuspensikan ke 

dalam 0,5 ml BHI cair, diinkubasikan 5-8 jam pada 37°C. Suspensi ditambah akuades 

steril hingga kekeruhan tertentu sesuai dengan standar konsentrasi bakteri 108 CFU 

per ml. Kapas lidi steril dicelupkan ke dalam suspensi bakteri lalu ditekan-tekan pada 

dinding tabung hingga kapasnya tidak terlalu basah, kemudian dioleskan pada 

permukaan media agar hingga rata. Kemudian diletakkan kertas samir (disk) yang 

mengandung antibakteri di atasnya, diinkubasi pada 37° selama 18-24 jam. Hasilnya 

dibaca : 

a) Zona radikal yaitu suatu daerah di sekitar disk dimana sama sekali tidak ditemukan 

adanya pertumbuhan bakteri. Potensi antibakteri diukur dengan mengukur 

diameter dari zona radikal. 

b) Zona irradikal yaitu suatu daerah di sekitar disk dimana pertumbuhan bakteri 

dihambat oleh antibakteri tetapi tidak dimatikan. 

2). Cara Sumuran 

 Beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam diambil, disuspensikan ke 

dalam 0,5 ml BHI cair, diinkubasikan 5-8 jam pada suhu 37°C. Suspensi ditambah 

akuades steril hingga kekeruhan tertentu sesuai dengan standar konsentrasi bakteri 

108 CFU per ml. Kapas lidi steril dicelupkan ke dalam suspensi bakteri lalu ditekan-

tekan pada dinding tabung hingga kapasnya tidak terlalu basah, kemudian dioleskan 

pada permukaan media agar hingga rata. Media agar dibuat sumuran dengan garis 

tengah tertentu, ke dalam sumuran diteteskan larutan antibakteri diinkubasi pada 

37°C selama 18-24 jam. Hasilnya dibaca seperti pada cara Kirby Bauer. 
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3). Cara Pour Plate 

  Beberapa koloni kuman dari pertumbuhan 24 jam diambil, disuspensikan ke 

dalam 0,5 ml BHI cair, diinkubasi 5-8 jam pada suhu 37°C. Suspensi ditambah 

akuades steril hingga kekeruhan tertentu sesuai dengan standar konsentrasi bakteri 

108 CFU per ml. Suspensi bakteri diambil satu mata ose dan dimasukkan ke dalam 4 

ml agar base 1,5 % yang mempunyai temperatur 50°C. Setelah suspensi kuman 

tersebut homogen dituang ke dalam media agar Mueller Hinton, ditunggu sebentar 

sampai agar tersebut membeku, disk diletakkan di atas media dan diinkubasi 15-20 

jam dengan temperatur 37°C. Hasil dibaca sesuai dengan standar masing-masing 

antibakteri.  

b. Dilusi Cair atau Dilusi Padat 

Pada prinsipnya antibakteri diencerkan sampai 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 bakteri. Metode dilusi cair adalah metode untuk menentukan 

konsentrasi minimal dari suatu antibakteri yang dapat menghambat atau membunuh 

mikroorgansime. Konsentrasi terendah yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

ditunjukkan dengan tidak adanya kekeruhan disebut Konsentrasi Hambat Minimal 

(KHM) atau Minimal Inhibitory Concentration (MIC).  

c. Kromatografi Lapis Tipis (KLT) 

Kromatografi Lapis Tipis adalah metode pemisahan fisikokimia. Lapisan yang 

memisahkan terdiri atas bahan berbutir-butir (fase diam), ditempatkan pada 
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penyangga berupa pelat gelas, logam, atau lapisan yang cocok. Campuran yang akan 

dipisah berupa bercak atau pipa (awal). Setelah pelat ditaruh di dalam bejana tertutup 

rapat yang berisi larutan pengembang yang cocok (fase gerak), pemisahan terjadi 

selain penambahan kapiler (pengembang), selanjutnya senyawa yang tidak berwarna 

harus ditampakkan atau dideteksi (Stahl, 1985). 

Di antara berbagai jenis kromatografi, kromatografi lapis tipis adalah yang 

paling cocok untuk analisis obat di laboratorium farmasi. Metode ini hanya 

memerlukan investasi yang kecil untuk perlengkapan, menggunakan waktu yang 

singkat untuk menyelesaikan analisis (15-60 menit) dan memerlukan jumlah cuplikan 

yang sedikit, kebutuhan ruangan minimum dan pelaksanaannya sederhana (Stahl, 

1985). 

Pemilihan fase gerak baik tunggal maupun campuran tergantung pada solut 

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

memilih fase gerak dapat berpedoman pada kekuatan elusi fase gerak tersebut 

(Sumarno, 2001). 

Pada kromatogram kromatografi lapis tipis dikenal istilah atau pengertian faktor 

retardasi (Rf) oleh tiap-tiap noda kromatogram yang didefinisikan sebagai: 

 

Rf = 
elusi batas kepenotolan  titik antaraJarak  

bercakkepusat penotolan  titik antaraJarak  

                   (Mulya dan Suharman, 1995). 
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d. Bioautografi 

 Bioautografi merupakan metode yang spesifik untuk mendeteksi bercak pada 

kromatografi hasil KLT yang mempunyai aktivitas sebagai antibakteri, antifungi, 

antibiotik, dan antiviral. Bioautografi dapat juga digunakan untuk mendeteksi 

antibiotik yang belum diketahui, yang mana metode kimia atau fisika hanya terbatas 

untuk substansi yang murni. Sementara deteksi kimia dengan reaksi warna spesifik 

digunakan sebagai pembanding hasil bioautografi sehingga kedua metode tersebut 

saling melengkapi. Ada dua metode yang digunakan untuk mendeteksi bercak atau 

komponen yang aktif sebagai antimikrobia, kedua metode tersebut adalah: 

a. Deteksi mikrobiologi (bioautografi) 

b. Deteksi kimia dengan reaksi warna spesifik (Stahl, 1985). 

 

F. KETERANGAN EMPIRIS 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data ilmiah aktivitas 

antibakteri fraksi tidak larut air dari ekstrak etanol kayu secang terhadap S. dysentriae 

dan S. aureus serta mengetahui senyawa-senyawa yang mempunyai aktivitas 

antibakteri dengan menganalisis secara bioautografi pada lempeng KLT. 

 

 

 

 




