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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tanaman Salam 

1. Klasifikasi tanaman salam 

Taksonomi tanaman salam adalah sebagai berikut: 

Kingdom : Plantae 

Subkingdom : Tracheobionta 

Super divisi : Spermatophyta 

Divisi  : Magnoliophyta 

Kelas  : Magnoliopsida 

Sub kelas : Rosidae 

Ordo  : Myrtales 

Famili  : Myrtaceae 

Genus  : Syzygium 

Spesies  : Syzygium polyanthum (Wight.) Walp. (Putra, 2015) 

 

Gambar 1. Tanaman Salam  

Sumber: (Widyawati et al., 2015) 
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2. Deskripsi tanaman salam 

Pohon bertajuk rimbun, tinggi mencapai 25 - 30m, berakar tunggang, 

batang bulat, permukaan licin. Kulit batang berwarna cokelat abu-abu, memecah 

atau bersisik. Daun tunggal, letak berhadapan, bertangkai yang panjangnya 0,5 - 1 

cm. Helaian daun berbentuk lonjong sampai elips atau bundar telur sungsang, 

ujung meruncing, pangkal runcing, tepi rata, panjang 5-15 cm, lebar 3-8 cm, 

pertulangan menyirip, permukaan atas licin berwarna hijau muda (Herbie, 2015; 

Putra, 2015).  

Daun bila diremas berbau harum. Bunga dari salam merupakan bunga 

majemuk tersusun dalam malai yang keluar dari ujung ranting, warnanya putih, 

baunya harum. Buahnya buah buni, bulat berdiameter 8-9 mm, warnanya hijau 

(muda) dan berubah menjadi merah gelap setelah masak. Biji bulat, penampang 

sekitar 1 cm, warnanya coklat (Herbie, 2015; Putra, 2015). 

3. Nama lain daun salam 

Daun Salam memiliki nama latin Syzygium polyanthum (Wight.) Walp. 

Daun salam juga memiliki nama lain di setiap daerah di Indonesia. Nama lokalnya 

antara lain: Gowok (Sunda); Manting (Jawa); Kastolam (Kangean); Meselangan, 

Ubar serai (Melayu) (Satya, 2013).  

4. Kandungan daun salam 

Berdasarkan beberapa penelitian, daun salam diketahui mengandung 

alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, terpenoid, minyak atsiri (0,05%), 

sitral, dan eugenol (Herbie, 2015; Evendi, 2017; Silalahi, 2017). 
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5. Sifat-sifat senyawa metabolit sekunder yang terkandung di dalam daun 

salam 

Bahan alam memiliki senyawa metabolit sekunder yang berpotensi sebagai 

zat antibakteri (Wilson et al., 2011). Metabolit sekunder merupakan metabolit 

yang dihasilkan dari proses metabolisme sekunder (Silalahi, 2017). Setiap 

organisme biasanya menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang berbeda-

beda, bahkan mungkin satu jenis senyawa metabolit sekunder hanya ditemukan 

pada satu spesies dalam suatu kingdom. Senyawa ini juga tidak selalu dihasilkan, 

tetapi haya pada saat dibutuhkan saja atau pada fase-fase tertentu (Reo, 

Berhimpon dan Montolalu, 2017).  

Tumbuhan memanfaatkan metabolit sekunder yang disintesisnya untuk 

pertahanan terhadap lingkungan yang kurang menguntungkan. Jumlah dan jenis 

metabolit sekunder yang disintesis oleh tumbuhan bervariasi baik kadar maupun 

jenisnya. Manusia memanfaatkan metabolit sekunder untuk berbagai tujuan, 

namun paling banyak dimanfaatkan untuk tujuan pengobatan (Silalahi, 2017). 

Adapun sifat-sifat senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tumbuhan 

yaitu: 

a) Alkaloid 

Alkaloid merupakan senyawa organik yang terdapat dalam tumbuh-

tumbuhan, bersifat basa, dan struktur kimianya mempunyai sistem lingkar 

heterosiklis dengan nitrogen sebagai hetero atomnya. Unsur-unsur penyusun 

alkaloid adalah karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Namun terdapat beberapa 

alkaloid yang tidak mengandung oksigen. Adanya nitrogen dalam lingkar pada 

struktur kimia alkaloid menyebabkan alkaloid bersifat alkali. Tumbuhan dikotil 
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adalah sumber utama alkaloid (Sumardjo, 2009).  

Alkaloid dari tumbuhan dapat diisolasi menggunakan cara ekstraksi. 

Alkaloid sukar larut dalam air namun dapat larut dalam pelarut organik yang 

umum, seperti kloroform, alkohol, benzene, dan eter (Sumardjo, 2009). Tanaman 

yang mengandung alkaloid memiliki rasa pahit, bau yang kuat, dan efek toksik 

(Reece et al., 2011).  

Senyawa alkaloid memiliki aktivitas antibakteri. Mekanisme yang diduga 

adalah dengan cara mengganggu komponen penyusun peptidoglikan pada sel 

bakteri sehingga lapisan dinding sel tidak terbentuk secara utuh. Terganggunya 

sintesis peptidoglikan menyebabkan pembentukan sel tidak sempurna karena tidak 

mengandung peptidoglikan dan dinding selnya hanya meliputi membran sel, 

sehingga menyebabkan kematian sel (Retnowati, Bialangi dan Posangi, 2011; Jati, 

2016). 

b) Flavonoid 

Flavonoid adalah pigmen tumbuhan yang bertanggung jawab atas warna 

bunga, buah, dan kadang daun. Flavonoid juga sering berfungsi sebagai co-

pigment. misalnya pigmen flavon dan flavonol tak berwarna melindungi jaringan 

tanaman dan senyawa seperti antisianin terhadap kerusakan akibat radiasi 

ultraviolet. Flavonoid menggambarkan semua tanaman yang memiliki kerangka 

C6-C3-C6 serupa dengan flavon yaitu dua cincin benzene terdistribusi yang 

dihubungkan oleh rantai 3-karbon (Hoffman, 2003).  

Flavonoid merupakan golongan fenol. Golongan senyawa flavonoid 

bersifat tidak tahan panas, selain itu senyawa flavanoid mudah teroksidasi pada 

suhu yang tinggi. Salah satu fungsi flavanoid adalah sebagai antimikroba yang 
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bersifat bakteriostatik. Senyawa fenol yang dikenal sebagai zat antiseptik dapat 

membunuh sejumlah bakteri. Sifat senyawa fenol yaitu mudah larut dalam air, 

cepat membentuk kompleks dengan protein dan sangat peka pada oksidasi enzim 

(Retnowati, Bialangi dan Posangi, 2011; Sujatmiko, 2014). Fenol juga memiliki 

kemampuan mendenaturasi protein dan merusak dinding sel bakteri (Kurniawan 

dan Aryana, 2015). 

Pada konsentrasi rendah, fenol bekerja dengan merusak membran 

sitoplasma dan menyebabkan kebocoran isi sel, sedangkan pada konsentrasi tinggi 

fenol berkoagulasi dengan protein seluler. Aktivitas ini sangat efektif ketika 

bakteri dalam tahap pembelahan, saat lapisan fosfolipid dikelilingi sel dalam 

kondisi yang sangat tipis sehingga fenol dapat berpenetrasi dengan mudah dan 

merusak isi sel. Flavonoid mekanisme lain yaitu dengan mengganggu proses 

difusi makanan ke dalam sel sehingga pertumbuhan bakteri terhenti atau mati 

(Sujatmiko, 2014). 

c) Saponin  

Saponin adalah sekelompok glikosida tanaman yang dapat larut dalam air 

dan dapat menempel pada steroid lipofilik (C27) atau triterpenoid (C30). Senyawa 

ini memiliki struktur asimetri hidrofobikidrofi, yang menyebabkan senyawa ini 

memiliki kemampuan untuk menurunkan tegangan permukaan dan bersifat seperti 

sabun (Hoffman, 2003). Saponin ada pada seluruh tanaman dan ditemukan dengan 

konsentrasi tinggi pada bagian-bagian tertentu yang dipengaruhi oleh varietas 

tanaman dan pertumbuhan (Illing, Safitri dan Erfiana, 2017).  

Saponin yang tergolong kedalam steroid aglikon terdiri dari satu atau lebih 

gugus gula yang berikatan dengan aglikon atau sapogenin, gugus ini dapat 
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membentuk kristal berwarna kuning dan amorf, serta berbau menyengat. Rasa 

saponin sangat ekstrim, dari sangat pahit hingga sangat manis. Saponin biasa 

dikenal sebagai senyawa nonvolatile dan sangat larut dalam air (dingin maupun 

panas) dan alkohol, namun membentuk busa koloidal dalam air dan memiliki sifat 

detergen yang baik (Illing, Safitri dan Erfiana, 2017). Aktivitas antibakteri 

senyawa saponin yaitu dengan mengubah tegangan permukaan dan mengikat lipid 

pada sel bakteri yang menyebabkan lipid terekskresi dari dinding sel sehingga 

permeabilitas membran bakteri terganggu (Wardhani dan Sulistyani, 2012).  

Terganggunya stabilitas membran sel bakteri ini menyebabkan sel bakteri 

lisis. Mekanisme kerja antibakteri saponin termasuk kedalam kelompok zat 

antibakteri yang mengganggu permeabilitas membran sel bakteri, yang 

mengakibatkan kerusakan membran sel dan menyebabkan keluarnya berbagai 

komponen penting dari dalam sel bakteri yaitu protein, asam nukleat dan 

nukleotida yang akhirnya mengakibatkan sel bakteri mengalami lisis (Kurniawan 

dan Aryana, 2015). 

d) Tanin 

Tanin adalah senyawa polifenol (C6-C3-C6) yang mengendapkan protein 

dan membentuk kompleks dengan polisakarida, dan terdiri dari kelompok 

oligomer dan polimer yang sangat beragam (Hoffman, 2003). Tanaman yang 

mengandung tanin memiliki rasa pahit, bau yang kuat, dan efek toksik (Reece et 

al., 2011). Mekanisme antimikroba tanin berkaitan dengan kemampuan tanin 

membentuk kompleks dengan protein polipeptida dinding sel bakteri sehingga 

terjadi gangguan pada dinding bakteri dan bakteri lisis. Tanin juga memiliki sifat 

dapat menginaktifkan adhesin sehingga bakteri tidak dapat melekat pada sel inang 
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dan menginaktifkan enzim protease. Selain itu, tanin juga dapat mendestruksi 

materi genetik pada bakteri sehingga dapat menambah toksisitasnya pada bakteri 

(Sujatmiko, 2014). 

e) Steroid 

Steroid merupakan senyawa yang struktur kimianya mengandung cincin 

atau lingkar siklopentane perhidrofenantrena. Lingkar siklopentano 

perhidrofenantrena merupakan kombinasi antara lingkar siklopentana dan lingkar 

perhidrofenantrena (fenantrena jenuh) (Sumardjo, 2009). Menurut Madduluri dan 

Ahmed dalam Sudarmi, Darmayasa dan Muksin, (2017) mekanisme kerja steroid 

sebagai antibakteri yaitu dengan merusak membran lipid, sehingga liposom 

mengalami kebocoran. Steroid juga diketahui dapat berinteraksi dengan membran 

fosfolipid. Karena sifatnya yang permeabel terhadap senyawa-senyawa lipofilik 

menyebabkan integritas membran menurun dan morfologi membran sel terganggu 

yang mengakibatkan sel mengalami lisis dan rapuh. 

f) Minyak atsiri 

Minyak atsiri yang aktif sebagai antibakteri pada umumnya mengandung 

gugus fungsi hidroksil (-OH) dan karbonil (Parwata dan Dewi, 2008). Sebagai 

antibakteri minyak atsiri menganggu proses terbentuknya membran atau dinding 

sel sehingga tidak terbentuk (Kurniawan dan Aryana, 2015). Minyak atsiri 

termasuk kedalam turunan fenol. Turunan fenol berinteraksi dengan sel bakteri 

melalui proses adsorpsi yang melibatkan ikatan hidrogen. Pada kadar rendah 

terbentuk kompleks protein fenol dengan ikatan yang lemah dan segera 

mengalami penguraian, diikuti penetrasi fenol ke dalam sel dan menyebabkan 

presipitasi serta denaturasi protein. Pada kadar tinggi fenol menyebabkan 
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koagulasi protein dan sel membran mengalami lisis (Parwata dan Dewi, 2008). 

g) Terpenoid 

Terpena merupakan persenyawaan hidrokarbon alifatik atau hidrokarbon 

siklik yang memiliki rumus perbandingan (C5H8). Terpena dapat dianggap sebagai 

hasil kondensasi 2-metil-1,3 butadiena atau isoprene. Terpenoid merupakan 

turunan terpena atau senyawa-senyawa yang strukturnya mirip terpena. Molekul 

terpenoid dapat mengandung gugus karboksil, hidrosil, formil, atau gugus yang 

lain. Terpena dan turunannya dikenal sebagai terpenoid yang merupakan 

komponen dari minyak yang terdapat didalam bunga-bunga, daun-daun, dan akar-

akar berbagai jenis tanaman. Senyawa terpena dan turunannya juga terdapat 

didalam kayu, misalnya dalam kayu kapur barus, dan kayu cendana atau dalam 

getah dammar pohon pinus (Sumardjo, 2009). 

Berbagai cara telah dipakai untuk mengektraksi minyak-minyak esensial 

dari jaringan tanaman, seperti cara distilasi uap, digesti dengan pelarut, adsorbsi 

dengan bahan kimia, atau dengan cara penekanan. Diantara cara tersebut, cara 

distiasi uap yang sering digunakan. Minyak-minyak esensial yang diperoleh 

dengan cara-cara tersebut mengandung beberapa jenis komponen. Komponen-

komponen tersebut dipisahkan dengan cara distilasi fraksional atau dengan cara 

kromatografi. Didalam tubuh seara biologis, beberapa terpena atau turunannya 

mempunyai peranan penting (Sumardjo, 2009).  

Tanaman yang mengandung terpen memiliki rasa pahit, bau yang kuat, 

dan efek toksik (Reece et al., 2011). Menurut Ngajow dalam Kuspradini, Pasedan 

dan Kusuma, (2016) aktivitas antibakteri terpenoid diduga melibatkan pemecahan 

membran oleh komponen – komponen lipofilik. Selain itu, senyawa fenolik dan 
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terpenoid memiliki target utama yaitu membran sitoplasma yang mengacu pada 

sifat alamnya yang hidrofobik. 

6. Manfaat tanaman salam dalam pengobatan 

Dalam pemanfaatannya untuk pengobatan, bagian tanaman salam yang 

digunakan adalah bagian daun, kulit batang dan akar. Secara empiris, air rebusan 

daun salam digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan penyakit kolesterol 

tinggi, kencing manis, hipertensi, gastritis, dan diare. Sebagai bahan obat 

tradisional, Syzygium polyanthum digunakan sebagai obat diabetes mellitus, 

gangguan lambung, mengatasi penyakit haemorrhoids, penyakit kulit seperti 

kudis, penyegar, hipertensi dan kolesterol. Secara ilmiah telah dibuktikan 

Syzygium polyanthum memiliki bioaktivitas sebagai antimikroba, antioksidan, 

antidiabetes, dan anti kolesterol (Herbie, 2015; Silalahi, 2017; Utami dan 

Sumekar, 2017).  

Aktivitas daun salam sebagai antidiabetes dibuktikan dalam penelitian 

Parisa, (2016) mengenai efek ekstrak daun salam pada kadar glukosa darah.  Daun 

salam diduga memiliki efek anti diabetes melalui aktivitas senyawa fenol-

flavonoid yang dapat menurunkan kadar gula darah. Hal ini telah dibuktikan 

dalam beberapa penelitian baik yang dilakukan secara in vivo, yaitu dengan 

menggunakan hewan percobaan, maupun penelitian langsung kepada manusia, 

dimana setelah diberikan ekstrak daun salam terjadi penurunan pada kadar gula 

darah secara signifikan.  

Selain itu dalam penelitian Kuswara, (2015) mengenai uji toksisitas akut 

infusa daun salam (Syzygium polyanthum (Wight) Walp.) terhadap gambaran 

histopatologi hepar tikus galur wistar, tidak ditemukan sel hepatosit yang 
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mengalami degenerasi hidropik, degenerasi lemak, dan nekrosis sehingga daun 

salam aman dikonsumsi pada manusia.  

B. Simplisia 

Simplisia adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum 

mengalami perubahan proses apapun dan umumnya berupa bahan yang telah 

dikeringkan. Menurut Herbie, (2015) simplisia dibagi menjadi tiga golongan 

yaitu: 

1. Simplisia nabati.  

Simplisia yang dapat berupa tanaman utuh, bagian tanaman, eksudat 

tanaman, atau gabungan antara ketiganya. Eksudat tanaman adalah isi sel yang 

secara spontan keluar dari tanaman atau dengan cara tertentu sengaja dikeluarkan 

dari selnya. Eksudat tanaman dapat berupa zat-zat atau bahan-bahan nabati 

lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan/diisolasi dari tanamannya. 

2. Simplisia Hewani.  

Simplisia yang dapat berupa hewan utuh atau zat-zat berguna yang 

dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni, misalnya minyak 

ikan (Oleum iecoris asseli) dan madu (Mel depuratum). 

3. Simplisia Pelikan atau Mineral.  

Simplisia berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah dengan 

cara sederhana dan belum berupa bahan kimia murni, contoh serbuk seng dan 

serbuk tembaga. 

Simplisia tanaman obat termasuk kedalam golongan simplisia nabati. 

Secara umum pemberian nama atau penyebutan nama simplisia didasarkan atas 

gabungan nama spesies diikuti dengan nama tanaman. 
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C. Ekstrak dan Metode Ekstraksi 

1. Pengertian dan jenis ekstrak 

Ekstrak adalah suatu produk hasil pengambilan zat aktif melalui proses 

ekstraksi menggunakan pelarut, dimana pelarut yang digunakan diuapkan kembali 

sehingga zat aktif pada ekstrak menjadi pekat. Bentuk dari ekstrak yang 

dihasilkan dapat berupa ekstrak kental atau ekstrak kering tergantung jumlah 

pelarut yang diuapkan (Marjoni, 2016). Menurut Marjoni, 2016 jenis ekstrak 

berdasarkan kandungan senyawa aktif, dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

a. Standaridised extracts 

Standaridised extracts merupakan ekstrak yang diperoleh dengan cara 

menambahkan zat aktif yang aktifitas terapeutiknya telah diketahui untuk 

mencapai komposisi yang dipersyaratkan. Selain itu standaridised extracts juga 

dapat diperoleh dengan cara menambahkan bahan pembantu atau mencampur 

antara ekstrak yang mengandung senyawa aktif tinggi dengan ekstrak yang 

mengandung senyawa aktif rendah sehingga kandungan senyawa aktifnya dapat 

memenuhi persyaratan baku yang telah ditetapkan. 

b. Quantified extracts 

Quantified extracts merupakan ekstrak yang diperoleh dengan cara 

mengatur kadar senyawa yang telah diketahui aktivitas farmakologisnya agar 

memiliki khasiat yang sama. Quantified extracts memiliki kandungan zat aktif 

yang mempunyai aktivitas yang sudah diketahui, tetapi senyawa yang 

bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut tidak diketahui. Pengaturan kadar 

senyawa diperoleh dengan cara mencampur 2 jenis ekstrak yang memiliki 

spesifikasi sama dan dalam jumlah konstan. 
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c. Other extracts 

Other extracts merupakan ekstrak yang diperoleh dengan cara mengatur 

proses produksi serta spesifikasinya. Dalam hal ini kandungan senyawa yang 

bertanggung jawab terhadap efek farmakologinya belum diketahui. 

2. Metode ekstraksi  

Ekstraksi merupakan proses penyarian zat aktif dari bagian tanaman yang 

bertujuan untuk menarik komponen kimia yang terdapat pada tanaman dengan 

menggunakan pelarut tertentu. Massa dari komponen zat padat pada simplisia 

akan berpindah kedalam pelarut organik. Pelarut organik akan menembus dinding 

sel dan selanjutnya akan masuk kedalam rongga sel tumbuhan yang mengandung 

zat aktif. Zat aktif akan larut kedalam pelarut organik pada bagian luar sel untuk 

selanjutnya akan berdifusi masuk kedalam pelarut. Proses ini terus berlangsung 

berulang sampai terjadi keseimbangan konsentrasi zat aktif antara di dalam sel 

dengan konsentrasi zat aktif diluar sel (Marjoni, 2016).  

Ekstraksi dapat dilakukan dengan berbagai metode dan cara yang sesuai 

dengan sifat dan tujuan ekstraksi itu sendiri. Sampel yang akan diekstraksi dapat 

berbentuk sampel segar ataupun sampel yang telah dikeringkan. Sampel yang 

umum digunakan adalah sampel segar karena penetrasi pelarut akan berlangsung 

lebih cepat. Selain itu penggunaan sampel segar dapat mengurangi kemungkinan 

terbentuknya polimer resin atau artefak lain yang dapat terbentuk selama proses 

pengeringan. Penggunaan sampel kering juga memiliki kelebihan yaitu dapat 

mengurangi kadar air yang terdapat di dalam sampel, sehingga dapat mencegah 

kemungkinan rusaknya senyawa akibat aktivitas antimikroba (Marjoni, 2016). 

Adapun beberapa jenis-jenis ekstraksi antara lain: 
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a. Berdasarkan bentuk substansi dalam campuran 

1) Esktraksi padat-cair 

 Proses ekstraksi padat-cair ini merupakan proses ekstraksi yang paling 

banyak ditemukan dalam mengisolasi suatu substansi yang terkandung di dalam 

suatu bahan alam. Proses ini melibatkan substan yang berbentuk padat di dalam 

campurannya dan memerlukan kontak yang sangat lama antara pelarut dan zat 

padat. Kesempurnaan proses ekstraksi sangat ditentukan oleh sifat dari bahan 

alam dan sifat dari bahan yang akan diekstraksi (Marjoni, 2016).  

2) Ekstraksi cair-cair 

 Ekstraksi ini dilakukan apabila substansi yang akan diekstraksi berbentuk 

cairan di dalam campurannya (Marjoni, 2016). 

b. Berdasarkan penggunaan panas 

1). Ekstraksi secara dingin 

Metode ekstraksi dengan cara dingin bertujuan untuk mengekstrak 

senyawa-senyawa yang terdapat dalam simplisia yang tidak tahan terhadap panas 

atau bersifat thermolabil. Ekstraksi secara dingin dapat dilakukan dengan cara 

berikut: 

a) Maserasi 

Maserasi adalah proses ekstraksi yang dilakukan dengan cara merendam 

simplisia dalam satu atau campuran pelarut selama waktu tertentu pada temperatur 

kamar dan terlindung dari cahaya. Prinsip kerja dari maserasi adalah proses 

melarutnya zat aktif berdasarkan sifat kelarutannya dalam suatu pelarut (like 

dissolved like) (Marjoni, 2016). Proses ekstraksi dari sampel biasanya 

menggunakan pelarut metanol atau etanol. Kelebihan pelarut methanol adalah  
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memiliki titik didih yang lebih rendah sehingga mudah diuapkan pada suhu yang 

lebih rendah, tetapi bersifat lebih toksik. Sedangkan etanol memiliki kelemahan 

memiliki titik didih yang relatif tinggi sehingga lebih sulit diuapkan, tetapi relatif 

tidak toksik dibanding methanol (Atun, 2014).  

Pelarut yang digunakan, akan menembus dinding sel dan kemudian masuk 

kedalam sel tanaman yang penuh dengan zat aktif. Pertemuan antara zat aktif 

dengan pelarut akan mengakibatkan terjadinya proses pelarutan dimana zat aktif 

dan pelarut akan terlarut kedalam pelarut. Pelarut yang berada didalam sel 

mengandung zat aktif sementara yang berada diluar sel tidak mengandung zat 

aktif, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara konsentrasi zat aktif didalam 

dengan diluar sel (Marjoni, 2016).  

Perbedaan konsentrasi ini akan mengakibatkan terjadinya proses difusi, 

dimana larutan dengan konsentrasi tinggi akan terdesak keluar sel dan digantikan 

oleh pelarut dengan konsentrasi rendah. Proses ini terjadi berulang sampai 

diperoleh kesetimbangan konsentrasi larutan antara didalam sel dengan 

konsentrasi larutan di luar sel (Marjoni, 2016). 

Proses maserasi dilakukan selama waktu tertentu dengan sesekali diaduk, 

biasanya dibutuhkan waktu 1-6 hari. Selain metanol atau etanol pelarut yang lain 

yang biasa digunakan antaralain aseton, klroform, atau sesuai dengan kebutuhan. 

Setelah waktu tertentu ekstrak yang disebut maserat dipisahkan dengan cara 

penyaringan. Maserasi biasanya dilakukan pengulangan dengan penambahan 

pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat yang pertama yang disebut 

remaserasi. Remaserasi biasanya dilakukan tiga kali atau sampai senyawa yang 

diinginkan dalam sampel benar-benar sudah habis. Apabila dalam proses maserasi 
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dilakukan pengadukan terus menerus maka disebut juga dengan maserasi kinetik 

(Atun, 2014). 

Menurut (Marjoni, 2016) metode maserasi memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Adapun kelebihan dari metode maserasi adalah sebagai berikut: 

(1). Peralatan yang digunakan sangat sederhana. 

(2). Teknik pengerjaan relative sederhana dan mudah dilakukan. 

(3). Biaya operasionalnya relative rendah. 

(4). Dapat digunakan untuk mengekstraksi senyawa yang bersifat termolabil 

karena maserasi dilakukan tanpa pemanasan. 

(5). Proses ekstraksi lebih hemat penyari. 

Adapun kekurangan dari metode ini adalah: 

(1). Kerugian utama dari metode maserasi ini adalah memerlukan banyak waktu. 

(2). Proses penyariannya tidak sempurna, karena zat aktif hanya mampu 

terekstraksi sebesar 50%. 

(3). Pelarut yang digunakan cukup banyak. 

(4). Kemungkinan besar ada beberapa senyawa yang hilang saat diekstraksi. 

(5). Beberapa senyawa sulit diekstraksi pada suhu kamar. 

(6). Penggunaan pelarut air akan membutuhkan bahan tambahan seperti pengawet 

yang diberikan pada awal ekstraksi. Penambahan pengawet dimaksudkan 

untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan kapang. 

b) Perkolasi 

Perkolasi yaitu proses ekstraksi dengan pelarut yang dialirkan melalui 

kolom perkolator yang diisi dengan serbuk simplisia dan ekstraknya dikeluarkan 

melalui keran secara perlahan (Atun, 2014). Pelarut ini dialirkan secara kontinue 
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dalam waktu tertentu. Pelarut dialirkan secara vertikal dari atas ke bawah melalui 

serbuk simplisia dan pelarut akan melarutkan zat aktif dalam sel-sel simplisia 

yang dilaluinya sampai mencapai keadaan jenuh. Gerakan ke bawah disebabkan 

oleh gaya beratnya sendiri dan berat cairan diatasnya dikurangi gaya kapiler yang 

cenderung untuk menahan gerakan kebawah (Marjoni, 2016).  

Faktor-faktor yang berperan penting pada proses perkolasi diantaranya 

adalah: gaya berat, kekentalan cairan, daya larut zat aktif, tegangan permukaan, 

difusi, tekanan osmosis, daya adesi, daya kapiler dan gaya geseran (friksi) 

(Marjoni, 2016). Teknik perkolasi dilakukan pada suhu ruang. Parameter 

berhentinya penambahan pelarut adalah perkolat sudah tidak mengandung 

komponen yang akan diambil. Pengamatan secara fisik pada ekstraksi bahan alam 

terlihat tetesan perkolat sudah tidak berwarna (Atun, 2014). Metode ini juga 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yaitu: 

(1). Tidak memerlukan langkah tambahan. 

(2). Tidak membutuhkan panas sehingga teknik perkolasi ini sangat cocok untuk 

substansi yang bersifat termolabil. 

(3). Sampel selalu dialiri oleh pelarut baru. 

(4). Pelarut dialirkan melalui sampel sehingga proses penyarian lebih sempurna. 

Sedangkan kekurangan dari perkolasi adalah: 

(1). Kontak antara sampel padat dengan pelarut tidak merata dan terbatas. 

(2). Pelarut menjadi dingin selama proses perkolasi sehingga tidak melarutkan 

komponen secara efisien. 

(3). Apalagi sampel dalam perkolator tidak homogen maka pelarut akan sulit 

menjangkau seluruh area. 
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(4). Metode ini membutuhkan banyak pelarut dan memakan banyak waktu 

(Marjoni, 2016). 

2). Ekstraksi cara panas 

Metode panas digunakan apabila senyawa-senyawa yang terkandung 

dalam simplisia sudah dipastikan tahan panas. Metode ekstraksi yang 

membutuhkan panas diantaranya: 

a) Seduhan 

Seduhan merupakan metode ekstraksi yang dilakukan dengan merendam 

simplisa pada air panas selama waktu tertentu (5-10menit) (Marjoni, 2016). 

b) Coque (Penggodokan) 

Coque merupakan proses ekstraksi yang dilakukan dengan cara 

menggodok simplisia menggunakan api langsung dan hasilnya dapat langsung 

digunakan sebagai obat baik secara keseluruhan termasuk ampasnya atau hanya 

hasil godokannya saja tanpa ampas (Marjoni, 2016). 

c) Infusdasi 

Infusdasi merupakan metode ekstraksi dengan pelarut air. Pada waktu 

proses infusdasi berlangsung, temperatur pelarut air harus mencapai suhu 90ºC 

selama 15 menit. Rasio berat bahan dan air adalah 1 : 10, artinya jika berat bahan 

100 gr maka volume air sebagai pelarut adalah 1000 ml (Atun, 2014).  

d) Digesti 

Digesti merupakan metode ekstraksi yang dilakukan pada suhu 40 - 50oC. 

Proses ini dilakukan dengan menempatkan sejumlah bahan pada wadah tertutup, 

ditambah dengan pelarut dengan perbandingan kira-kira 1:7, atau sedikitnya 

semua sampel tercelup. Diamkan selama 1-6 hari pada suhu kamar dan terlindung 
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dari cahaya dengan sesekali diaduk. Setelah itu, cairan dipisahkan, dibuang bagian 

yang mengendap (Atun, 2014).  

Pada saat proses perendaman senyawa organik yang terkandung dalam 

sampel berdifusi melewati dinding sel untuk melarutkan konstituen dalam sel dan 

juga memacu larutan dalam sel untuk berdifusi keluar. Sistem yang digunakan 

dalam metode ini adalah sistem statis, kecuali saat digojog, proses ekstraksi 

berjalan dengan difusi molekuler, sehingga proses ini berlangsung secara 

perlahan. Setelah ekstraksi selesai, residu dari sampel harus dipisahkan dengan 

pelarut dengan didekantir atau disaring (Atun, 2014). 

e) Dekokta 

Dekoksi merupakan proses ekstraksi yang mirip dengan proses infudasi, 

perbedaannya adalah waktu pemanasan yang diperlukan lebih lama yaitu ≥30 

menit dan suhu pelarut sama dengan titik didih air (Atun, 2014). Waktu 30 menit 

ini dihitung setelah suhu mencapai 90oC. Metode ini sudah jarang digunakan 

karena selain proses penyarian yang kurang sempurna dan juga tidak dapat 

digunakan untuk mengekstrasi senyawa yang bersifat termolabil (Marjoni, 2016). 

f) Refluks 

Refluks merupakan proses ekstraksi dengan perlarut pada titik didih 

pelarut selama waktu dan jumlah pelarut tertentu dengan adanya pendingin balik 

(kondensor). Proses ini umumnya dilakukan 3 – 5 kali pengulangan pada residu 

pertama, sehingga termasuk proses ekstraksi yang cukup sempurna (Marjoni, 

2016). 
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g) Sokletasi 

Sokletasi merupakan proses ekstraksi panas menggunakan alat ekstraktor 

soklet. Suhu yang digunakan lebih lebih rendah dari suhu pada metode refluks 

(Marjoni, 2016). Proses ekstraksi ini menggunakan pelarut yang selalu baru dan 

alat soklet sehingga terjadi ekstraksi secara konstan dengan adanya pendingin 

balik. Teknik ini dilakukan dengan cara menempatkan simplisia pada selongsong 

dengan pembungkus kertas saring, lalu ditempatkan pada alat soklet yang telah 

dipasang labu dibawahnya. Pelarut ditambahkan sebanyak 2 kali sirkulasi, 

kemudian dipasang pendingin balik, dan pemanasan labu. Ekstraksi berlangsung 

minimal 3 jam dengan interval sirkulasi sekitar 15 menit (Atun, 2014). 

c. Berdasarkan proses pelaksanaan 

1) Ekstraksi berkesinambungan (Continous Extraction) 

Pada proses ekstraksi ini, pelarut yang sama dipakai berulang-ulang 

sampai proses ekstraksi selesai (Marjoni, 2016).  

2) Ekstraksi bertahap (Bath Extraction)  

Dalam ekstraksi ini pada setiap tahap ekstraksi selalu dipakai pelarut yang 

selalu baru sampai proses ekstraksi selesai (Marjoni, 2016). 

d. Berdasarkan metode ekstraksi  

1) Ekstraksi tunggal  

Merupakan proses ekstraksi dengan cara mencampurkan bahan yang akan 

diekstrak sebanyak satu kali dengan pelarut. Pada ekstraksi ini sebagian dari zat 

aktif akan terlarut dalam pelarut sampai mencapai suatu keseimbangan. 

Kekurangan dari ekstraksi dengan cara seperti ini adalah rendahnya rendemen 

yang dihasilkan (Marjoni, 2016).  
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2) Ekstraksi multi tahap  

Merupakan suatu proses ekstraksi dengan cara mencampurkan bahan yang 

akan diekstrak beberapa kali dengan pelarut yang baru dalam jumlah yang sama 

banyak. Ekstrak yang dihasilkan dengan cara ini memiliki rendemen lebih tinggi 

dibandingkan ekstraksi tunggal, karena bahan yang diekstrak mengalami beberapa 

kali pencampuran dan pemisahan (Marjoni, 2016). 

Menurut Marjoni (2016), parameter yang mempengaruhi ekstraksi diantaranya 

adalah: 

1. Pengembangan dan pemelaran tanaman  

2. Difusi, pH, ukuran partikel dan suhu 

3. Pilihan pelarut ekstraksi. 

3. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan ekstraksi 

Menurut Marjoni, (2016) terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam suatu proses ekstraksi yaitu: 

a. Jumlah simplisia yang akan diekstrak 

Jumlah simplisia yang akan diekstrak sangat erat kaitannya dengan jumlah 

pelarut yang akan digunakan. Semakin banyak simplisia yang digunakan, maka 

jumlah pelarut yang digunakan juga semakin banyak. 

b. Derajat kehalusan simplisia 

Semakin halus suatu simplisia, maka luas kontak permukaan dengan 

pelarut juga akan semakin besar sehingga proses ekstraksi akan dapat berjalan 

lebih optimal. 
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c. Jenis pelarut yang digunakan 

Pemilihan pelarut yang digunakan dalam ekstraksi sangat dipengaruhi oleh 

kepolaran dari pelarut itu sendiri. Senyawa dengan kepolaran yang sama akan 

lebih mudah larut dalam pelarut yang memiliki tingkat kepolaran yang sama 

berdasarkan prinsip like dissolves like. Terdapat beberapa persyaratan pelarut 

yang ideal untuk proses ekstraksi yaitu; 

1) Selektif, artinya pelarut dapat melarutkan semua zat dengan cepat, sempurna, 

dan sedikit mungkin melarutkan bahan lain yang tidak dibutuhkan. 

2) Mempunyai titik didih yang rendah dan seragam. 

3) Tidak toksik dan ramah lingkungan. 

4) Mampu mengekstrak semua senyawa dalam simplisia. 

5) Stabil secara fisik dan kimia. 

6) Bersifat inert dan tidak mudah terbakar. 

7) Mudah untuk dihilangkan dari ekstrak. 

8) Tidak bereaksi dengan senyawa-senyawa dalam simplisia yang diekstrak. 

9) Murah/ ekonomis. 

d. Waktu ekstraksi 

Waktu yang digunakan selama proses ekstraksi akan sangat menentukkan 

banyaknya senyawa-senyawa yang terekstrak. 

e. Metode ekstraksi 

Berbagai metode dapat digunakan untuk menarik senyawa kimia dari 

simplisia. 
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f. Kondisi proses ekstraksi 

Beberapa proses ekstraksi memerlukan keadaan dan kondisi tertentu. 

Bahan alam yang mengandung senyawa kumarin dan kuinon umumnya dilakukan 

pada kondisi terlindung dari cahaya. Proses ekstraksi skala laboratorium, dapat 

dilakukan baik dengan pengadukan ataupun tanpa pengadukan. 

D. Streptococcus pyogenes 

1. Morfologi dan fisiologi 

 Streptococcus pyogenes atau yang dikenal Streptococcus beta hemolyticus 

group A merupakan bakteri Gram-positif berbentusk kokus dengan diameter 0,5 -

1 µm. Streptococcus pyogenes tumbuh tersusun menyerupai bentuk rantai yang 

khas. Dalam media perbenihan cair yang sesuai, Streptococcus pyogenes dapat 

membentuk rantai panjang yang terdiri atas 8 buah kokus atau lebih (Radji, 2011). 

Streptococcus pyogenes secara khas menghasilkan zona-zona β hemolisis yang 

memiliki besar (diameter 1cm) di sekitar koloni. Bakteri ini bersifat PYR-positif 

(menghidrolisis 1-pyrrolidonyl-2-naphtylamide) dan biasanya sensitif terhadap 

basitrasin (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013).  

Bakteri yang memiliki strain A memiliki kapsul mengandung asam 

hyaluronat yang berfungsi untuk menghambat proses fagositosis (Jawetz, Melnick 

and Adelberg’s, 2013). Secara kimiawi asam hialuronat ini memiliki struktur yang 

mirip dengan jaringan inangnya sehingga bakteri dapat menyembunyikan sifat 

antigeniknya yang menyebabkan bakteri ini tidak dikenali sebagai antigen oleh 

inang (Radji, 2015). Pertumbuhan dan hemolisis bakteri ini meningkat dengan 

inkubasi dalam CO2 10%. Kebanyakan streptococcus bersifat anaerob fakultatif, 
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serta dapat tumbuh pada kondisi aerob ataupun anaerob  (Jawetz, Melnick and 

Adelberg’s, 2013). 

 

Gambar 2. Morfologi Streptococcus pyogenes 

Sumber: (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013) 

2. Struktur Antigen 

Antigen – antigen yang terdapat pada Streptococcus pyogenes yaitu: 

a. Protein M  

Merupakan faktor virulensi terbesar pada Streptococcus pyogenes. 

Berbentuk seperti juluran mirip rambut halus pada dinding sel. Saat terdapat 

protein M pada dinding sel, bakteri ini menjadi virulen dan dapat bertahan 

terhadap fagositosis dari leukosit polimorfonuklear dengan menghambat aktivasi 

komplemen jalur alternative. Streptococcus pyogenes yang tidak memiliki protein 

tidak bersifat virulen (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013).  

Molekul protein M memiliki struktur yang mirip batang dan memisahkan 

unit-unit fungsional. Struktur ini memungkinkan perubahan besar rangkaian 

sementara fungsinya tetap dipertahankan. Imunitas terhadap infeksi strepcotoccus 

grup A berkaitan dengan adanya antibodi spesifik terhadap protein M. Karena 

terdapat sekitar 150 tipe protein M maka seseorang dapat mengalami infeksi 
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berulang yang disebabkan oleh tipe rotein M berbeda dari infeksi sebelumnya 

(Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013).  

b.  Substansi T 

Substansi T tidak berhubungan dengan virulensi Streptococcus pyogenes. 

Substansi ini tidak tahan terhadap asam maupun panas. Substansi T dihasilkan 

oleh streptococcus melalui pencernaan proteolitik yang dengan cepat 

menghancurkan protein M. Substansi T memungkinkan diferensiasi tipe 

streptococcus tertentu melalui aglutinasi dengan antisera spesifik, sedangkan tipe 

lainnya memiliki substansi T yang sama. Terdapat antigen permukaan lain yang 

disebut protein R (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013).  

c. Nukleoprotein  

Ekstraksi streptococcus dengan basa lemah menghasilkan campuran 

protein dan substansi lain dengan spesifitas serologi yang rendah; dikenal dengan 

sebagai substansi P yang mungkin menyusun sebagian besar badan sel 

streptococcus (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 

3. Toksin dan enzim Streptoccus pyogenes  

Berikut ini adalah toksin dan enzim yang terdapat pada Streptococcus 

pyogenes, antara lain: 

a) Streptokinase (Fibrinolysin) 

Enzim ini diproduksi oleh kebanyakan dari grup A Streptococcus β 

hemolitikus. Enzim ini merubah plasminogen dalam plasma menjadi plasmin, 

suatu enzim proteolitik aktif yang mencerna fibrin dan protein lainnya. Proses 

pencernan ini dapat dihambat oleh inhibitor nonspesifik dalam serum dan oleh 

antibodi spesifik, antistreptokinase (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 
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Streptokinase berperan pada lisis fibrin. Enzim ini dapat mengubah pasminogen 

serum manusia menjadi plasmin, suatu enzim proteolitik yang mampu 

menghancurkan fibrin dan protein-protein lain. Streptodornase A – D adalah 

enzim yang mampu melakukan depolimerisasi DNA, sedangkan streptodornase B 

dan O dapat mempengaruhi aktivitas RNA (Radji, 2015).  

b)  Deoxyribonucleases 

Streptococcal deoxyribonucleases A, B, C, dan D mendegradasi DNA 

(DNases) dan serupa dengan streptokinase memfasilitasi penyebaran streptococci 

di jaringan dengan mencairkan nanah. Aktivitas enzimatik dapat diukur dengan 

penurunan viskositas larutan DNA yang diketahui. Eksudat purulen memberikan 

viskositasnya terutama pada deoxyribonucleoprotein (Jawetz, Melnick and 

Adelberg’s, 2013).  

Campuran streptokinase dan DNase digunakan dalam "debridement 

enzimatik." Campuran ini membantu mencairkan eksudat serta memfasilitasi 

pengeluaran pus dan pengangkatan jaringan nekrotik; dengan demikian, obat 

antimikroba akan mempunyai akses yang lebih baik, dan permukaan yang 

terinfeksi lebih cepat pulih. Antibodi terhadap DNAse berkembang setelah infeksi 

streptokokus (batas normal, 100 unit), terutama setelah infeksi kulit (Jawetz, 

Melnick and Adelberg’s, 2013). 

c) Hyalurodinase 

Enzim ini berguna untuk memecah asam hialuronat yang merupakan 

komponen dasar jaringan ikat. Protein ini berperan dalam proses penyebaran 

infeksi dengan cara menguraikan asam hialuronat yang merupakan komponen 

penting pada bahan dasar jaringan ikat. Hialuronidase bersifat antigenik dan 
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spesifik untuk tiap sumber bakteri atau sumber jaringan. Setelah infeksi organisme 

penghasil hialuronidase, antibodi spesifik akan ditemukan dalam serum (Radji, 

2015; Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 

d) Eksotoksin pirogenik (toksin etirogenik) 

Merupakan toksin yang diproduksi oleh Streptococcus pyogenes. Terdapat 

tiga eksotoksin pirogenik streptokokus yang berbeda berdasarkan sifat antigennya: 

A, B, dan C. Eksotoksin pirogenik ini bekerja sebagai superantigen yang memicu 

sel T dengan cara mengikat MHC (major histocompatibility complex) kelas 2 pada 

region Vβ pada reseptor sel T. Sel T yang teraktivasi melepaskan sitokin yang 

menyebabkan syok dan cedera jaringan. Mekanisme kerja ini tampaknya serupa 

dengan mekanisme kerja toksin-1 sindrom toksik stafilokokus dan enterotoksin 

stafilokokus (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 

e) Hemolisin  

Pada Streptococcus pyogenes menguraikan 2 jenis hemolisin (streptolisin). 

Streptolisin O adalah protein yang berperan dalam hemolisis. Sifat hemolitiknya 

aktif dalam bentuk tereduksi (adanya gugus – SH), tetapi cepat menjadi aktif 

dengan adanya oksigen. Streptolisin O ini menyebabkan hemolisis yang tampak 

pada saat pertumbuhan terjadi di bagian dalam medium lempeng agar darah. 

streptolisin O berikatan secara kuantitatif dengan antistreptolisin O (ASO), suatu 

antibodi yang muncul pasca infeksi streptokokus yang menghasilkan streptolisin 

O (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013).  

Antistreptolisin O menghambat hemolisis oleh aktivitas streptolisin O. 

Streptolisin S merupakan agen penyebab terjadinya zona hemolitik disekitar 

koloni yang tumbuh dipermukaan lempeng agar darah. Streptolisin ini dibentuk 
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jika terdapat serum sehingga dinamakan streptolisin S. Streptolisin ini tidak 

bersifat antigenik, tetapi dapat dihambat oleh inhibitor nonspesifik yang biasa 

ditemukan dalam serum manusia dan hewan, serta tidak terkait dengan pajanan 

streptokokus terlebih dahulu (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 

4. Penyakit nyeri tenggorok yang disebabkan oleh infeksi lokal 

Streptococcus pyogenes  

 Streptococcus pyogenes  merupakan bakteri pathogen yang dapat 

meginfeksi inang dengan melakukan kolonisasi dan multiplikasi dengan cepat 

serta mampu mengelabui sistem imun sel inang (Radji, 2015). Infeksi paling 

umum yang diakibatkan oleh Streptococcus pyogenes β hemolitik adalah faringitis 

atau nyeri tenggorok. Streptococcus pyogenes melekat pada epitel faring dengan 

menggunakan pili permukaan yang dilapisi lipoheicoic acid dan juga asam 

hialuronat pada galur yang berkapsul. Fibronektin glikoprotein pada epitel 

mungkin berperan sebagai ligan lipoteichoic acid (Jawetz, Melnick and 

Adelberg’s, 2013).  

  Kolonisasi pada saluran napas atas atau faringitis akut dapat menyebar ke 

bagian lain saluran nafas sehingga menyebabkan infeksi pada telinga bagian 

tengah (otitis media), sinusitis, pneumonia, dan bahkan meningitis. Bakterimia 

juga dapat berakibat infeksi pada tulang (osteomielitis) dan sendi (arthritis). Invasi 

Streptococcus pyogenes dan interaksi toksin dengan komponen darah dan jaringan 

mamalia dapat merusak dan membunuh sel-sel inang serta dapat merangsang 

respons peradangan yang merugikan sel (Radji, 2015).  

  Infeksi faring yang disebabkan oleh Streptococcus pyogenes jika tidak 

diobati dengan benar, mungkin dapat menyebabkan sekuele seperti demam 
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rematik, dan glomerulonefritis. Idetifikasi dan pemberian antibakteri yang 

ditunjukkan langsung pada Streptococcus pyogenes terutama dimaksudkan untuk 

mencegah terjadinya demam rematik (Vandepitte et al., 2011). 

E. Klebsiella Pneumoniae  

1. Morfologi dan fisiologi 

Bakteri Klebsiella pneumoniae tidak memiliki motil, berenkapsulasi, 

bersifat anaerob fakultatif, berbentuk batang gram-negatif (Leboffe and Pierce, 

2011). Klebsiella pneumoniae memiliki kapsul polisakarida. Kapsul ini 

menyebabkan bakteri terlindungi dari fagositosis dan penyerapan antimikroba, 

sehingga berkontribusi terhadap virulensinya. Kapsul ini juga bertanggung jawab 

atas karakteristik koloni mukoid lembab dari Klebsiella pneumoniae. Kapsul ini 

terkadang membantu dalam uji presumtives (Mahon, Lehman and Manuselis, 

2011). 

 

Gambar 3. Morfologi Klebsiella pneumoniae 

Sumber: (Bauman, 2012) dan (Leboffe and Pierce, 2011) 

Klebsiella pneumoniae (Kelas Gammaproteobacteria) ditemukan di tanah, 

air, biji-bijian, buah-buahan, sayuran, dan usus traktus dari berbagai hewan 

termasuk manusia. Bakteri ini sering ditemukan di nasofaring dan orofaring 
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manusia dan biasanya ditransmisikan melalui droplet aerosol dari orang ke orang 

(Leboffe and Pierce, 2011). 

2. Karakteristik diferensial  

Dalam uji identifikasi Klebsiella pneumoniae dapat memfermentasi 

laktosa, negatif untuk uji indol, arginin dan ornithine decarboxylase, dan positif 

untuk lisin dekarboksilase (Leboffe and Pierce, 2011) 

3. Penyakit yang disebabkan oleh Klebsiella pneumoniae 

Masalah kesehatan yang sering disebabkan oleh Klebsiella pneumoniae 

adalah pneumonia, infeksi saluran kemih, bronkitis, infeksi luka bedah, infeksi 

saluran empedu, dan bakteriemia. Organisme menunjukkan virulensinya terhadap 

produksi endotoksin dan kemampuannya untuk membentuk kapsul polisakarida 

pelindung. Resistensi  antibiotik yang dimediasi oleh plasmid pada spesies ini 

(sebagai tanggapan terhadap penggunaan antibiotik yang meluas) telah 

menunjukkan komplikasi pada upaya pengobatan dan memerlukan pengujian 

kerentanan antimikroba pada isolat tertentu (Leboffe and Pierce, 2011). 

F. Pengukuran Aktivitas Antimikroba 

Penentuan kerentanan bakteri patogen terhadap suatu antimikroba dapat 

dilakukan dengan salah satu dari dua metode utama yaitu dilusi atau difusi. 

Metode standar diperlukan untuk dapat mengendalikan semua faktor yang 

mempengaruhi aktivitas antimikroba. Metode pengujian antibakteri ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan organisme uji standar dan contoh obat sebagai 

kontrol untuk perbandingan, sehingga metode ini dapat digunakan untuk 
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memperkirakan potensi antibiotik dalam sampel atau kerentanan mikroorganisme 

(Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 

1. Metode dilusi 

Substansi antimikroba dalam kadar bertingkat dicampurkan ke media 

bakteriologis cair atau padat. Dalam metode ini zat antimikroba dengan 

pengenceran dua kali lipat (log2). Media kemudian diinokulasi dengan bakteri uji 

dan diinkubasi. Titik akhir dipilih sebagai jumlah zat antimikroba yang 

dibutuhkan untuk menghambat pertumbuhan atau untuk membunuh bakteri uji. 

Uji kepekaan agar dilusi memakan banyak waktu, dan penggunaannya terbatas 

pada keadaan khusus. Uji ini juga kurang praktis karena pengenceran zat uji yang 

digunakan hanya sedikit namun harus dilakukan pengenceran pada tabung reaksi 

(Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013).  

Keuntungan dari uji dilusi adalah dapat memberikan hasil kuantitatif untuk 

dilaporkan, yang menunjukkan jumlah obat yang diperlukan untuk menghambat 

(atau membunuh) mikroorganisme yang diuji (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 

2013). Untuk pengukuran kuantitatif aktivitas antimikroba, pengenceran 

antimikroba dapat digabungkan ke dalam kaldu atau media agar, yang kemudian 

diinokulasi dengan organisme yang diuji. Konsentrasi terendah yang menghambat 

pertumbuhan setelah melalui inkubasi disebut konsentrasi hambat minimum/ 

KHM (minimum inhibitory concentration/MIC) zat tersebut (Vandepitte et al., 

2011).  

2. Metode difusi 

Metode yang banyak digunakan di laboratorium adalah uji difusi cakram. 

Cakram kertas saring yang berisi jumlah obat yang terukur ditempatkan pada 
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permukaan media padat yang permukaannya telah diinokulasikan organisme uji. 

Setelah inkubasi, diameter zona hambat yang jelas di sekitar cakram ditentukan 

sebagai ukuran daya hambat obat melawan jenis organisme uji tertentu. Metode 

ini subjektif pada berbagai faktor fisik dan kimia selain interaksi sederhana antara 

obat dan organisme (misalnya sifat medium, diffusibility, ukuran molekul, dan 

stabilitas obat) (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013).  

Namun, standarisasi kondisi memungkinkan penentuan kerentanan 

organisme. Interpretasi hasil uji difusi harus didasarkan pada perbandingan antara 

metode dilusi dan difusi. Perbandingan seperti demikian telah menghasilkan nilai 

standar rujukan. Garis regresi linier dapat memberikan informasi mengenai 

hubungan antara log konsentrasi hambat minimum pada uji pengenceran dan 

diameter zona inhibisi dalam uji difusi. Penggunaan disk tunggal untuk setiap 

antibiotik dengan standarisasi kondisi pengujian memungkinkan laporan 

kerentanan atau resistensi suatu mikroorganisme dengan membandingkan ukuran 

zona hambat dengan obat standar (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 

Cakram kertas yang diresapi antibiotik dalam jumlah tertentu, diletakkan 

pada media agar yang telah ditanami dengan organisme uji secara merata. Suatu 

gradient konsentrasi zat antimikroba yang terbentuk oleh difusi dari cakram dan 

pertumbuhan organisme uji dihambat pada suatu jarak dari cakram yang terkait 

dengan kepekaan organisme, disamping faktor-faktor lain. Metode modifikasi 

Kirby-bauer merupakan metode difusi cakram, yang mulanya dijabarkan, 

dibakukan dan dievaluasi secara luas. Agensi-agensi resmi telah 

merekomendasikannya, dengan sedikit modifikasi, sebagai metode rujukan yang 

dapat digunakan sebagai teknik rutin dalam laboratorium klinik (Vandepitte et al., 
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2011). Menurut Susanto, Sudrajat dan Ruga dalam Permadani, dkk tahun (2014) 

kategori diameter zona hambat dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

Tabel 1  

Kategori Diameter Zona Hambat  

 

 

 

G. Antibiotik dan Mekanisme Kerja Antibakteri 

1. Antibiotik  

Antibiotik adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh mikroorganisme 

dan bersifat toksik terhadap mikroorganisme lain. Sifat toksik senyawa-senyawa 

yang terbentuk mempunyai kemampuan menghambat pertumbuhan bakteri (efek 

bakteriostatik) dan bahkan ada yang langsung membunuh bakteri (efek 

bakterisidal) yang kontak dengan antibiotik tersebut (Sumardjo, 2009). Antibiotik 

digunakan untuk mengobati, mencegah dan mengendalikan penyebaran bakteri 

pathogen (Mahon, Lehman and Manuselis, 2011). Pengujian antibiotik dilakukan 

untuk memberikan jaminan bahwa kualitas dan mutu antibiotik yang digunakan 

dalam pengobatan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan (Radji, 2015).  

2. Sifat antimikroba 

Menurut (Sunaryo, 2017) sifat antimikroba adalah: 

a) Bakteriostatik, sifat antimikroba bakteriostatik yaitu menghambat atau 

menghentikan pertumbuhan bakteri sehingga bakteri yang bersangkutan 

Diameter zona hambat Respons hambat bakteri 

≤ 5mm 

6 – 10 mm 

11 – 20 mm 

≥ 21 mm 

Lemah 

Sedang 

Kuat 

Sangat kuat 
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menjadi stationer dan tidak terjadi multiplikasi atau perkembangbiakan. 

Antimikroba yang termasuk dalam kelompok ini adalah sulfonamida, 

tetrasiklin, kloramfenikol, enteromisin, novobiosin, paraaminosalisilat, 

linkomisin, kindamisin, dan nitrofuratoin (dalam suasana basa dengan 

konsentrasi rendah). 

b) Bakterisida, sifat antimikroba bakterisida yaitu membunuh bakteri. 

Antimikroba yang masuk kedalam kelompok ini adalah penisilin, sefalosporin, 

streptomisin, eritromisin, neomisin, kanamisin, gentamisin, novobiosin, 

polimiksin, kolistin, kotrimokazol, isoniasid, vankomisin, basitrasin, dan 

nitrofurantoin (dalam suasana asam dengan konsentrasi tinggi). 

3. Mekanisme kerja antimikroba 

Antimikroba bekerja menggunakan salah satu dari beberapa mekanisme 

yaitu, melalui toksisitas selektif, melalui penghambatan sintesis dan fungsi 

membran sel, melalui inhibisi sintesis protein, atau melalui inhibisi sintesis asam 

nukleat. Suatu agen antimikroba yang ideal memiliki toksisitas selektif yang 

artinya obat tersebut hanya berbahaya bagi pathogen, tetapi tidak berbahaya bagi 

penjamu (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013).  

Toksisitas selektif bersifat relative, bukan absolute; yaitu suatu obat dalam 

konsentrasi yang dapat ditoleransi penjamu tetapi dapat merusak suatu 

mikroorganisme penyebab infeksi. Toksisitas selektif mungkin merupakan fungsi 

suatu reseptor spesifik yang diperlukan untuk pelekatan obat, atau mungkin 

bergantung pada inhibisi peristiwa biokimiawi yang esensial bagi pathogen, tetapi 

tidak esensial bagi penjamu (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). Terdapat 

beberapa kategori mekanisme antimikroba yaitu: 
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a. Penghambatan sintesis dinding sel 

Bakteri memiliki lapisan luar dinding sel yang kaku. Dinding sel 

mempertahankan bentuk dan ukuran mikroorganisme dan memiliki tekanan 

osmotik internal yang tinggi (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). Struktur 

dinding sel bakteri Gram positif memiliki lebih banyak peptidoglikan, sedikit lipid 

dan mengandung polisakarida (asam teikoat) yang mudah larut dalam air sehingga 

bersifat polar. Dinding sel bakteri Gram negatif lebih banyak mengandung lipid, 

sedikit peptidoglikan serta membran luar yang terdiri dari fosfolipid (lapisan 

dalam) dan lipopolisakarida(lapisan luar) sehingga bersifat nonpolar (Haryati, 

Saleh dan Erwin, 2015). 

Kerusakan pada dinding sel (misalnya, oleh lisozim) atau penghambatan 

pembentukannya dapat menyebabkan lisis sel. Dalam lingkungan hipertonik 

(misalnya, pada kadar sukrosa 20%), susunan dinding sel yang rusak 

menyebabkan pembentukan spherikal bakteri "protoplas" dari organisme gram 

positif atau "spheroplast" dari organisme gram negatif; protoplas atau spheroplast 

ini dibatasi oleh membran sitoplasma yang rapuh. Jika protoplas atau spheroplast 

ditempatkan di lingkungan dengan bertonisitas biasa, mereka akan menyerap 

cairan dengan cepat, membengkak, dan bisa pecah (Jawetz, Melnick and 

Adelberg’s, 2013). Dinding sel yang lisis dapat mempengaruhi bentuk dan 

struktur sel sehingga dapat membunuh sel bakteri tersebut (Radji, 2011). 

b. Penghambatan fungsi membran sel 

Sitoplasma semua sel hidup dibatasi oleh membran sitoplasma, yang 

berfungsi sebagai penghalang permeabilitas selektif dan menjalankan fungsi 

transport aktif dengan mengendalikan komposisi internal sel (Jawetz, Melnick and 
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Adelberg’s, 2013). Komposisi internal sel dikendalikan dengan mengatur 

transportasi nutrisi dan metabolit yang keluar masuk sel. Membran juga berfungsi 

sebagai tempat berlangsungnya respirasi dan aktivitas biosintesis dalam sel (Radji, 

2011). Jika integritas fungsional membran sitoplasma terganggu, makromolekul 

dan ion akan keluar dari sel, dan menyebabkan kerusakan atau kematian sel 

(Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 

c. Penghambatan sintesis protein (penghambatan translasi dan transkripsi materi 

genetik) 

Bakteri memiliki ribosom 70S, sedangkan mamalia memiliki ribosom 80S. 

Ribosom ini memiliki perbedaan pada subunit tipe masing-masing ribosom, 

susunan kimia, dan spesifitas fungsional sehingga obat antimikroba dapat 

menghambat sintesis protein pada ribosom bakteri tanpa menyebabkan efek 

signifikan pada ribosom mamalia (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013).  

Sintesis protein merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri atas proses 

transkripsi (yaitu DNA ditranskripsi menjadi mRNA) dan proses translasi (yaitu 

mRNA ditranslasi menjadi protein). Antibiotik yang menghambat proses-proses 

tersebut akan menghambat sintesis protein (Radji, 2011). 

d. Penghambatan sintesis asam nukleat  

DNA, RNA, dan protein memegang peran penting dalam proses kehidupan 

sel. Ini berarti bahwa gangguan yang terjadi pada pembentukkan atau fungsi zat 

tersebut dapat mengakibatkan kerusakan sel (Ristiati, 2015). Zat antibakteri 

menghambat pertumbuhan bakteri dengan mengikat kuat ke DNA-dependent RNA 

polimerase bakteri. Sehingga menghambat sintesis RNA bakteri (Jawetz, Melnick 

and Adelberg’s, 2013). 
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e. Penghambatan kerja enzim 

Setiap enzim dari jumlah enzim yang ada di dalam sel merupakan sasaran 

bagi bekerjanya suatu penghambat. Banyak zat kimia yang telah diketahui dapat 

menganggu reaksi biokimiawi. Penghambatan ini dapat mengakibatkan 

terganggunya metabolisme atau matinya sel (Ristiati, 2015). 

4. Kloramfenikol 

Antibiotik kloramfenikol atau kloramisetin dihasilkan oleh jamur 

Streptomyces venezuelae. Kloramfenikol sukar larut dalam air tetapi mudah larut 

dalam metanol, etanol, etil asetat, dan aseton; serta tidak larut dalam benzena 

(Sumardjo, 2009). Kloramfenikol adalah antibiotik bakteriostatik berspektrum 

luas yang aktif melawan organisme aerob maupun anaerob gram positif dan gram 

negatif. Mekanisme kerja antibiotik ini melalui penghambatan sintesis protein 

mikroba. Kloramfenikol secara potensial menghambat sintesis protein mikroba 

dengan mengikat subunit 50S ribosom bakteri secara reversibel dan menghambat 

pembentukan ikatan peptide (Katzung, Masters and Trevor, 2011).  

Antibiotik ini menghambat sintesis protein bakteri secara selektif, karena 

mengikat ke situs katalitik transferase pada subunit ribosom bakteri 50S namun 

tidak ke transferase pada subunit ribosom manusia 60S (Levinson, 2010). 

Antibiotik ini mampu menghambat pertumbuhan gram positif pada konsentrasi 1-

10 μg/mL, sementara kebanyakan bakteri gram negatif dihambat pada konsentrasi 

0,2-5 μL/mL (Katzung, Masters and Trevor, 2011). 
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H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aktivitas Antimikroba 

Aktivitas antimikroba diukur secara in vitro untuk menentukkan potensi 

suatu agen antimikroba dalam larutan, dan sensitivitas suatu mikroorganisme 

terhadap konsentrasi tertentu dari suatu obat (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 

2013). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas antimikroba, 

berikut merupakan hal-hal yang harus dipertimbangkan karena akan 

mempengaruhi hasil pemeriksaan. 

1. pH lingkungan 

Beberapa obat lebih aktif pada pH asam (misalnya, nitrofurantoin), pada 

pH basa (misalnya, aminoglikosida, sulfonamida) (Jawetz, Melnick and 

Adelberg’s, 2013). Mikroba yang terdapat pada pH asam dapat dibasmi dalam 

waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan mikroorganisme yang sama di 

dalam lingkungan basa (Fifendy, 2017). 

2. Suhu 

Kenaikan suhu dapat meningkatkan keefektifan aktivitas zat antimikroba 

(Fifendy, 2017). Sebagian besar bakteri tumbuh optimal pada suhu tubuh manusia. 

Akan tetapi, beberapa bakteri dapat tumbuh dalam lingkungan ekstrim yang 

berada diluar batas pertahanan organisme eukariot. Bakteri digolongkan menjadi 

tiga bagian besar berdasarkan suhu tumbuh. Psikrofil yaitu bakteri yang dapat 

hidup diudara dingin, mesofil yaitu bakteri yang dapat hidup di udara bersuhu 

sedang, termofil, bakteri yang hidup diudara panas (Radji, 2015). 

3. Komponen medium 

Media mempengaruhi ukuran zona melalui efeknya terhadap kecepatan 

pertumbuhan organisme, kecepatan difusi obat antimikroba, dan aktivitas obat 
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(Vandepitte et al., 2011). Sodium polyanetholsulfonate (dalam medium kultur 

darah) dan detergen anionik dapat menghambat aminoglikosida. Protein serum 

mengikat penisilin dalam derajat yang berbeda-beda, berkisar dari 40% untuk 

metisilin hingga 98% untuk dikloksasilin (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 

4. Konsentrasi zat antimikroba 

Pengaruh konsentrasi zat antimikroba yaitu semakin tinggi konsentrasi zat 

semakin cepat sel-sel mikroba terbunuh (Fifendy, 2017). 

5. Kestabilan obat 

Pada suhu inkubator, beberapa agen antimikroba kehilangan aktivitas 

mereka. Antimikroba seperti penisilin mengalami inaktivasi secara lambat, 

sedangkan aminoglikosida dan siprofloksasin cukup stabil untuk periode yang 

lama (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 

6. Ukuran dan kepekatan inokulum 

Secara umum, semakin besar inokulum bakteri, semakin rendah 

kerentanan yang tampak pada organisme itu. Populasi besar bakteri lebih lambat 

dan lebih jarang mengalami inhibisi total dibandingkan populasi kecil. Selain itu, 

suatu mutan resisten jauh lebih mungkin muncul pada populasi yang besar 

(Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). Semakin banyak jumlah mikroba 

semakin banyak perlakuan yang harus diberikan (Fifendy, 2017). 

Jika inokulum terlalu encer, zona hambatan akan menjadi lebih lebar 

walaupun kepekaan organismenya tidak berubah. Galur yang relatif resisten 

mungkin dilaporkan sebagai sensitif, sebaliknya jika inokulum terlalu pekat, 

ukuran zona akan menyempit dan galur yang sensitif dapat dilaporkan sebagai 

resisten. Biasanya hasil optimal didapat dengan ukuran inokulum yang 
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menghasilkan pertumbuhan yang hampir menyatu (konfluen) (Vandepitte et al., 

2011). 

7. Waktu pemasangan cakram 

Jika setelah ditanami dengan galur uji lempeng agar, dibiarkan pada suhu 

ruang lebih lama dari waktu baku, perkembangbiakan mikroorganisme dapat 

terjadi sebelum cakram dipasang. Hal ini menyebabkan zona hambat yang 

terbentuk kecil dan dapat menyebabkan suatu galur sensitif dilaporkan resisten 

terhadap bahan yang diuji (Vandepitte et al., 2011). 

8. Ukuran lempeng, ketebalan media agar, dan pengaturan jarak cakram 

antimikroba 

Uji kepekaan biasanya dikerjakan menggunakan cawan petri ukuran 9-10 

cm dan tidak lebih dari enam atau tujuh cakram antimikroba pada tiap lempeng 

agar. Jika jumlah antimikroba yang harus diuji lebih banyak, lebih disarankan 

menggunakan dua lempeng atau satu lempeng agar berdiameter 14 cm. Zona 

hambatan yang sangat besar mungkin terbentuk pada media yang sangat tipis, dan 

sebaliknya berlaku untuk media yang tebal. Perubahan kecil dalam ketebalan 

lapisan agar efeknya dapat diabaikan. Pengaturan jarak cakram yang tepat sangat 

penting untuk mencegah tumpang tindihnya zona hambatan atau deformasi di 

dekat tepi-tepi lempeng (Vandepitte et al., 2011). 

9. Umur mikroba 

Kecepatan populasi mikroba mengalami kematian erat berkaitan dengan 

umur mikroba. Umumnya kultur yang tumbuh aktif (masih muda) lebih rentan 

terhadap bahan pensterilan bila dibandingkan dengan yang sudah tua (fase 

stationer) (Ristiati, 2015). 
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10. Lama inkubasi 

Semakin lama masa inkubasi berlangsung, semakin besar kesempatan 

mutan resisten untuk muncul, atau semakin besar kesempatan bagi anggota yang 

paling tidak sensitif terhadap antimikroba untuk mulai memperbanyak diri seiring 

dengan berkurangnya obat (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 

11. Potensi cakram antimikroba 

Diameter zona hambatan terkait dengan jumlah obat dalam cakram. Jika 

potensi obat berkurang akibat rusak selama penyimpanan, zona hambatan akan 

menunjukkan pengurangan ukuran (Vandepitte et al., 2011). 

12. Spesies mikroba 

Spesies mikroba menunjukkan kerentanan yang berbeda-beda. Pada 

spesies pembentuk spora, sel vegetative yang sedang tumbuh lebih mudah 

dibunuh dibandingkan dengan spora (Fifendy, 2017). 

13. Aktivitas metabolik mikroorganisme 

Secara umum, organisme yang aktif dan cepat tumbuh lebih sensitif 

terhadap kerja obat dibandingkan organisme yang berada dalam fase istirahat. 

Organisme yang tidak aktif secara metabolik dan berhasil bertahan hidup pada 

pajanan lama suatu obat mungkin saja memiliki keturunan yang sepenuhnya 

sensitif terhadap obat yang sama (Jawetz, Melnick and Adelberg’s, 2013). 

14. Adanya bahan organik 

Bahan organik asing dapat menurunkan keefektifan zat antimikrobial 

dengan cara menginaktifkan bahan-bahan tersebut atau melindungi 

mikroorganisme. Adanya bahan organik di dalam campuran desinfektan-

mikroorganisme dapat mengakibatkan: 
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a) Penggabungan desinfektan dengan bahan organik dapat membentuk produk 

yang tidak bersifat antimikrobial. 

b) Penggabungan desinfektan dengan bahan organik menghasilkan suatu endapan 

sehingga desinfektan tidak mungkin lagi mengikat mikroorganisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


