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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penyakit Jerawat  

1. Pengertian jerawat 

Jerawat merupakan penyakit kulit yang sering terjadi pada masa remaja 

hingga dewasa yang ditandai dengan adanya komedo, papul, pustul, nodus, dan 

kista pada daerah wajah, leher, lengan atas, dada, dan punggung. Jerawat dapat 

mempengaruhi kualitas hidup seseorang dengan memberikan efek psikologis yang 

buruk berupa cara seseorang menilai, memandang dan menanggapi kondisi dan 

situasi dirinya (Wahdaningsih, Untari, dan Fauziah, 2014).  

Pada kulit dalam kondisi normal, sering kali terjadi penumpukan kotoran dan 

sel kulit mati karena kurangnya perawatan dan pemeliharaan, khususnya pada 

kulit yang memiliki tingkat reproduksi minyak yang tinggi. Akibatnya saluran 

kandung rambut (folikel) menjadi tersumbat menghasilkan komedo. Sel kulit mati 

dan kotoran yang menumpuk tersebut, kemudian terkena bakteri acne, maka 

timbulah jerawat. Jerawat yang tidak diobati akan mengalami pembengkakan 

(membesar dan berwarna kemerahan) disebut papul. Bila peradangan semakin 

parah, sel darah putih mulai naik ke permukaan kulit dalam bentuk nanah (pus), 

jerawat tersebut disebut pustul (Mitsui, 1997). 

 Jerawat radang terjadi akibat folikel yang ada di dalam dermis mengembang 

karena berisi lemak padat, kemudian pecah, menyebabkan serbuan sel darah putih 

ke area folikel sebaseus, sehingga terjadilah reaksi radang. Peradangan jerawat 

mempunyai ciri-ciri berwarna merah, cepat membesar, berisi nanah dan terasa  
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nyeri. Pustul yang tidak terawat, maka jaringan kolagen akan mengalami 

kerusakan sampai pada lapisan dermis, sehingga kulit atau wajah menjadi bekas 

luka (Mitsui, 1997). 

 

2. Penyebab jerawat 

Menurut Mitsui (1997), ada tiga penyebab terjadinya jerawat diantaranya:  

a. Sekresi kelenjar sebaseus yang hiperaktif  

Pada kulit bagian dermis terdapat kelenjar sebaseus yang memproduksi 

lipida. Lipida yang dihasilkan disalurkan ke permukaan kulit lewat pembuluh 

sebaseus dan bermuara pada pori kulit. Kelenjar sebaseus yang hiperaktif 

menyebabkan produksi lipida berlebihan sehingga kadar lipida pada kulit tinggi, 

mengakibatkan kulit menjai berminyak Sebum yang mampat akan memicu 

terjadinya inflamasi dan terbentuk jerawat. Aktivitas kelenjar sebaseus dipicu oleh 

hormon testosteron, sehingga pada usia pubertas (10-16 tahun) akan banyak 

timbul jerawat pada muka, dada, punggung sedangkan pada wanita produksi 

lipida dari kelenjar sebaseus dipicu oleh hormon pelutein yang meningkat pada 

saat terjadi menstruasi. 

b. Hiperkeratosis pada infundibulum rambut  

Hiperkeratosis mudah terjadi pada infundibulum folikel rambut, yang 

menyebabkan sel tdanuk menjadi tebal dan menyumbat folikel rambut, serta 

membentuk komedo. Jika folikel rambut pori tersumbat atau menyempit maka 

sebum tidak bisa keluar secara normal, akibatnya akan merangsang pertumbuhan 

bakteri jerawat yang menyebabkan peradangan. Selain itu, adanya pengaruh sinar 

UV dapat menyebabkan jerawat bertambah parah, karena adanya sinar matahari 
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merangsang terjadinya keratinisasi. Jerawat juga bisa disebabkan oleh muka yang 

kotor yang mengakibatkan pori-pori tersumbat.  

c. Efek dari bakteri  

Kelebihan sekresi dan hiperkeratosis pada infundibulum rambut 

menyebabkan terakumulasinya sebum. Sebum ini yang mengandung banyak 

timbulnya bakteri jerawat. Enzim lipase yang dihasilkan dari bakteri menguraikan 

trigliserida pada sebum menjadi asam lemak bebas, yang menyebabkan inflamasi 

dan akhirnya terbentuk jerawat. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan jerawat 

secara terpisah, tetapi ketiganya juga dapat saling memengaruhi untuk membentuk 

jerawat. Selain itu, masih ada faktor lain yang dapat menyebabkan jerawat 

bertambah buruk, antara lain faktor genetik, makanan, kerja berlebih, dan stress. 

3. Pengobatan jerawat 

Pengobatan jerawat yang biasa digunakan yaitu antibiotik seperti tetrasiklin, 

eritromisin, doksisiklin dan klindamisin. Selain itu pengobatan jerawat juga dapat 

menggunakan benzoil peroksida, asam azelat dan retinoid. Namun obat-obat 

tersebut memiliki efek samping dalam penggunaannya sebagai antijerawat antara 

lain iritasi dan penggunaan antibiotik sebagai pilihan pertama dalam 

penyembuhan jerawat harus ditinjau kembali untuk membatasi perkembangan 

resistensi antibiotik (Dermawan, Pratiwi,  dan Kusharyanti, 2015). 

 

 

 

 

 



13 
 

B. Tanaman Legundi (Vitex trifolia L.) 

1. Morfologi dan klasifikasi tanaman legundi (Vitex trifolia L.) 

 
Gambar 1 Tanaman Legundi (Vitex trifolia L.), Dokumentasi Pribadi 

 

Pohon  jarang sebagai semak merayap, tajuk tidak beraturan, aromatik, tinggi 

1-4 m. Batang pokok jelas, kulit batang cokelat muda-tua, batang muda segi 

empat, banyak bercabang. Daun majemuk menjari, duduk, daun berhadapan, anak 

daun 1-3, daun ke 2 dan 3, duduk, anak daun ujung bertangkai kurang dari 0,5 cm, 

helaian bulat telur-elip-bulat memanjang bulat telur terbalik. Bunga majemuk 

berkumpul dalam tdanan, berwarna ungu muda, keluar dari ujung tangkai. Tinggi 

daun kelopak 3-4,5 mm. Tabung mahkota 7-8 mm, diameter segmen median dari 

bibir bawah 4-6 mm. Benang sarinya 4 dekat pertengahan tabung mahkota, 

panjang dua. Bakal buah sempurna 2 ruang, peruang 2 bagian, bakal biji duduk 

secara lateral, tangkai putih; rambut, ujung bercabang dua. Buah tipe drupe, 

duduk, berair atau kering, dinding keras  (Herbie, 2015).  

Nama Daerah: Gendarasi (palembang), Lagundi, Lilegundi (Minangkabau), 

Lagondi (sunda), Legundi (jawa), Galumi (sumbawa), Sangari (bima), Lenra 

(makasar), Lawarani (bugis), Ai tuban (ambon) Nama Asing : Man Jing ( Cina), 
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simpleleaf shrub chastetree (inggris). Berdasarkan taksonomi legundi termasuk 

dalam (Ahmed, Rafique dan Anis, 2012): 

Kerajaan : Plantae 

Divisi  : Spermatophyta 

Kelas  : Dicotyledonae 

Bangsa  : Lamiales 

Suku  : Verbenaceae 

Marga  : Vitex 

Jenis  : Vitex trifolia L. 

 

2. Kandungan aktif pada tanaman legundi (Vitex trifolia L.) 

Metabolit sekunder adalah senyawa metabolit yang tidak esensial bagi 

pertumbuhan organisme dan ditemukan berbeda-beda antara spesies yang satu dan 

lainnya. Fungsi metabolit sekunder adalah untuk mempertahankan diri dari 

kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, misalnya untuk mengatasi hama 

dan penyakit, menarik polinator, dan sebagai molekul sinyal. Identifikasi 

kandungan metabolit sekunder merupakan langkah awal yang penting dalam 

penelitian pencarian senyawa bioaktif baru dari bahan alam yang dapat menjadi 

prekursor bagi sintesis obat baru atau prototipe obat beraktivitas tertentu (Rasyid, 

2012). 

Menurut The Chapman dan Hall/CRC Dictionary of Natural Products (DNP) 

terdapat 170.000 senyawa bahan alam yang sudah dikarakterisasi dengan lebih 

dari 34.000 diantaranya berasal dari organisme laut. Menurut golongan senyawa, 

golongan terpenoid dan steroid telah dilaporkan lebih dari 35.000 senyawa, 

golongan alkaloid lebih dari 21.000 senyawa telah dikarakterisasi (Raharjo, 2013). 
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Oleh karena itu, diperlukan pencarian senyawa antibakteri alami yang tidak 

menimbulkan dampak negatif terhadap manusia, yaitu dengan memanfaatkan zat 

aktif antibakteri bakteri yang terkandung dalam tanaman. Salah satu tanaman yang 

berpotensi sebagai antibakteri terhadap pertumbuhan bakteri penyebab jerawat 

adalah tanaman legundi (Vitex trifolia Linn.). Hasil skrining fitokimia ekstrak 

etanol 70% daun legundi yang dilakukan oleh Iqlima, Erlidawati, dan Gani, 

(2017) melaporkan bahwa daun legundi positif mengandung alkaloid, flavonoid, 

tanin, saponin dan steroid. Berikut merupakan metabolit sekunder yang terdapat 

pada daun legundi serta penjabaran dan mekamisme kerja sebagai antibakteri, 

yaitu: 

a. Alkaloid 

Alkaloid dari tanaman kebanyakan amina tersier dan yang lainnya terdiri dari 

nitrogen primer, sekunder, dan quarterner (Poither, 2000). Semua alkaloid 

mengandung paling sedikit satu atom nitrogen yang biasanya bersifat basa dan 

sebagian besar atom nitrogen ini merupakan cincin aromatis. Berdasarkan 

penyusun asam aminonya alkaloid dibedakan menjadi alkaloid asiklis yang 

berasal dari asam amino ornitin dan lisin. Alkaloid aromatis jenis fenilalanin 

berasal dari fenilalanin, tirosin dan 3,4- dihidroksifenilalanin. Alkalod jenis indol 

yang berasal dari triptofan.  

Mekanisme alkaloid sebagai antibakteri berhubungan dengan tingginya 

senyawa aromatik quartener dari alkaloid seperti barberine dan harmane yang 

mempunyai kontribusi untuk membentuk interkhelat dengan DNA. Alkaloid 

diterpenoid yang biasa diisolasi dari tanaman Ranunculaceae telah dibuktikan 

sebagai antibakteri. 
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b. Flavonoid 

Salah satu kelas yang banyak tersebar dari senyawa fenolat adalah flavonoid. 

Golongan senyawa ini memberikan warna pada buah dan bunga. Flavonoid telah 

banyak dikarakterisasi dan digolongkan berdasarkan struktur kimianya (Bylka dan 

Pilewski, 2004). Flavonoid adalah senyawa fenolat terhidroksilasi (Cowan, 1999) 

dan merupakan senyawa C6-C3-C6 dimana C6 diganti dengan cincin benzen dan C3 

adalah rantai alifatik yang terdiri dari cincin piran. Flavonoid dibagi menjadi 7 

tipe yaitu flavon, flavonol, flavonon, khalkon, xanton, isoflavon dan biflavon 

(Bylka dan Pilewski, 2004). 

Banyak tanaman obat yang mengandung komponen flavonoid yang 

digunakan untuk terapi penyakit sirkulasi, mengurangi tekanan darah dan 

antialergi. Efek farmakologi dari flavonoid yang berhubungan dengan 

kemampuan flavonoid untuk bekerja sebagai antioksidan yang kuat dan 

penangkap radikal bebas, membentuk khelat dengan logam dan berinteraksi 

dengan enzim (Bylka, M. dan Pilewski, 2004). Flavonoid disintesis oleh tanaman 

sebagai respon terhadap infeksi mikroba, jadi secara in vitro flavonoid efektif 

sebagai substansi antimikroba yang membunuh banyak mikroorganisme. 

Kemungkinan aktivitasnya dikarenakan kemampuan flavonoid membentuk ikatan 

dengan protein terlarut (Cowan, 1999).  

c. Tanin 

Tanin merupakan penggambaran secara umum untuk golongan polimer 

fenolik (Cowan, 1999). Tanin merupakan bahan yang dapat merubah kulit mentah 

menjadi kulit siap pakai karena kemampuannya menyambung silangkan protein 

dan mengendapkan gelatin dalam larutan. Berat molekulnya antara 500 sampai 
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28.000 dan ditemukan pada bagian tanaman kuncup, batang, daun, buah dan akar. 

Tanin dibagi menjadi 2 yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisa. Tanin 

terkondensasi contohnya epigallocatechin, epicatechin dan catechin. Tanin 

terhidrolisa contohnya (-) -epigallocatechin gallate dan (-) -epicatechin gallate 

(Cowan, 1999). Tanin mempunyai aktivitas antibakteri melalui aksi molekulernya 

yaitu membentuk kompleks dengan protein melalui ikatan hidrogen dan ikatan 

hidrofobik karena senyawa tersebut berikatan dengan peptidoglikan dinding sel 

bakteri. 

d. Saponin 

Pembentukan busa yang lama pada waktu ekstraksi atau ekstrak tanaman 

yang pekat menunjukkan adanya saponin (Poither, 2000). Saponin mempunyai 

bagian utama berupa turunan triterpen dengan sedikit steroid. Residu gula 

dihubungkan oleh satu gugus –OH biasanya C3-OH dari aglikon (monodesmoside 

saponin) dan jarang dengan dua gugus OH atau satu gugus OH dan gugus 

karboksil (bis-desmiside saponin). Saponin mempunyai efek membranolitik yaitu 

membentuk komplek dengan kolesterol di membran sel protozoa (Cheeke, 2000). 

Saponin mempunyai efek antibakteri dan antijamur yang bagus. Efek antijamur 

dan antibakteri terganggu dengan adanya gugus monosakarida dan turunannya 

(Cheeke, 2000). Saponin dapat berfungsi seperti detergen. Detergen memiliki 

struktur yang dapat berikatan dengan molekul hidrofilik dan molekul-molekul 

organik non polar (lipofilik) sehingga mampu merusak membran sitoplasma dan 

membunuh bakteri. 
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3. Manfaat tanaman legundi (Vitex trifolia L.) 

Tanaman legundi mempunyai banyak manfaat diantaranya yaitu akar legundi 

biasanya digunakan untuk pencegah kehamilan dan penyembuhan pasca 

persalinan. Batang legundi biasa digunakan untuk menyembuhkan bengkak dan 

eksim. Biji legundi digunakan sebagai pereda batuk, penyegar badan, perawatan 

rambut. Buah legundi umumnya digunakan sebagai obat cacing dan peluruh haid. 

Daun legundi biasa digunakan untuk mengurangi rasa nyeri, pusing, masuk angin, 

menurunkan panas, meredakan kejang, batuk, radang amdanel, tuberkulosa, tifus, 

peluruh air seni, peluruh angin perut, peluruh keringat, melancarkan haid, 

membersihkan rahim, demam nifas, busting air, menyembuhkan luka, kudis dan 

untuk membunuh serangga (Praseto, 2013).  

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak atsiri daun legundi 

dengan kadar 12,5% mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus 

aureus dan Escherichia coli. Minyak legundi dapat melindungi marmut dari 

gigitan nyamuk Aedes aegypti selama waktu tertentu. Senyawa metil-p-

hidroksibenzoat dari ekstrak metanol daun Legundi juga memiliki aktivitas 

sebagai anti nyamuk terhadap C. quinquefasciatus dan A. aegypti. Toksisitas 

ekstrak Legundi pada tikus putih secara oral sebesar 16,65 g/kg BB. Ekstrak 

petroleum eter dan ekstrak etanol juga memiliki aktivitas sebagai antibakteri, baik 

terhadap bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Ekstrak etanol dan 

heksana daun legundi memiliki aktivitas penghambatan terhadap pelepasan 

histamin, menghambat degranulasi mast sel sehingga berpotensi untuk mengatasi 

asma dan penyakit alergi (Praseto, 2013). 
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4. Penelitian terkait tanaman legundi (Vitex trifolia L.) sebagai antibakteri 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Immaculate, dkk (2014) menguji 

aktivitas antibakteri dan analisis fitokimia dalam ekstrak daun tanaman Vitex 

Trifolia Linn. secara medis dengan menggunakan pelarut seperti air, metanol, 

aseton, benzena, petroleum eter. Tanaman vitex trifolia digunakan untuk studi 

fitokimia dan farmakologisnya. Dalam analisis kualitatif dan kuantitatif vitex 

trifolia viz., Alkaloid, saponin, tanin, fenol, terpenoid, flavonoid, steroid, 

ditentukan menggunakan metode stdanar. Daun legundi dikumpulkan, 

dikeringkan di udara dan soxhlet diekstraksi dengan menggunakan metode 

stdanar. Ekstrak ini kemudian diuji aktivitas antimikroba menggunakan metode 

difusi disk. Vitex trifolia menunjukkan aktivitas antibakteri tertinggi (IZ = 0,5 cm 

dalam ekstrak aseton, IZ = 0,75 dalam ekstrak etanol) terhadap Bacillus subtilis 

dan (IZ = 0,15 cm dalam ekstrak aseton, IZ = 0,25 cm dalam ekstrak etanol, IZ = 

0,35 cm dalam ekstrak air) melawan Escherichia coli. Hasil menyimpulkan bahwa 

phytochemical ekstrak daun vitex trifolia memiliki potensi untuk bertindak 

sebagai agen antibakteri.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Geetha, Doss, dan Doss, (2004) 

Tanaman legundi (Vitex trifolia Linn) yang terkenal karena khasiat obatnya. 

Penelitian yang dilakukan meliputi evaluasi potensi antibakteri Vitex trifolia 

Linn.terhadap strain bakteri patogen tertentu. Studi fitokimia awal juga dilakukan 

dan hasilnya diberikan. Hasil uji antibakteri in vitro menunjukkan zona hambatan 

yang signifikan (dalam mm) terhadap bakteri patogen yang diuji. Ekstrak 

kloroform menunjukkan aktivitas yang signifikan terhadap P.aeruginosa dan 

K.pneumoniae.  
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Menurut penelitian Manaf dan Daud, (2016) mengenai sifat fitokimia secara 

kuantitatif dan aktivitas antimikroba telah dilakukan pada beberapa tanaman yang 

terdapat di Indonesia yang berpotensi sebagai ramuan tradisional untuk mengobati 

penyakit ikan di Malaysia. Enam ekstrak vitex trifolia, Aloevera, Strobilanthes 

crispus, Clinacanthus nutans, Pereskia grdanifolia dan Peperomia pellucida 

ditentukan untuk sifat fitokimia dan aktivitas antibakterinya terhadap patogen air 

tawar umum, yaitu Streptococcus agalactiae, Aeromonas hydrophila dan 

Enterobacter cloacae. Hasil penelitian menunjukkan flavonoid adalah ada di 

semua ekstrak tanaman. Untuk aktivitas antimikroba, ekstrak air dan metanol diuji 

dengan menggunakan metode difusi disk. Uji antimikroba dari ekstrak kasar 

metanol (25 hingga 100 mg / mL) menunjukkan efektivitas terhadap bakteri 

patogen. Secara komparatif, semua ekstrak air tidak menunjukkan aktivitas 

antimikroba. Antibakteri yang kuat aktivitas ditunjukkan oleh ekstrak metanol 

dari V. trifolia, A. vera dan S. crispus sementara aktivitas antimikroba sedang 

ditunjukkan oleh C. nutans, P. grdanifolia dan P. pellucida.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suchitra dan Cheriyan, (2018) 

deskripsi, habitat makro-mikroskop, phytoconstituents, kegunaan obat, studi 

klinis, dan toksikologi pada tanaman Vitex trifolia. Menggunakan metode 

sejumlah besar spesies Genus Vitex banyak digunakan dalam sistem pengobatan 

tradisional India. Sebanyak 270 spesies tanaman genus Vitex telah diidentifikasi 

di seluruh dunia. V. trifolia digunakan dalam Ayurveda dan Unani. Spesies ini 

kaya akan sumber metabolit sekunder semacam itu sebagai senyawa polifenol, 

terpenoid, fitosterol, protein dan asam amino, tanin, dan saponin. Hasil: Hasil 

berbagai penelitian V. trifolia memiliki larvicidal, analgesik, antiinflamasi, 
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antimikroba, antioksidan, hepatoprotektif sifat antihistamin, dan antiasthmatic. 

Kesimpulan: Ulasan V. trifolia menjelaskan bahwa ada kebutuhan untuk studi 

rinci tentang relevansi klinis dan keamanan ekstrak tanaman. 

Penelitian ini dilakukan oleh Vasanthi, Radhjeyalakshmi, dan Nasrin, (2014) 

yaitu temuan pada analisis kualitatif dan kuantitatif phytochemical di Vitex 

trifolia, terbukti fitokimia dalam Vitex trifolia memiliki aktivitas antibakteri yang 

kuat. Oleh karena itu dalam penelitian ini aktivitas antikanker diuji menggunakan 

ekstrak Vitex trifolia. Konsentrasi yang dibutuhkan untuk penghambatan viabilitas 

(IC50) 50% ditentukan secara grafis. Hasil menunjukkan bahwa ekstrak heksanat 

Vitex trifolia sangat efektif terhadap kanker Hep G2 dan HeLa garis sel pada 

konsentrasi 80 μg/ml. Ini menyimpulkan bahwa Vitex trifolia dapat menjadi obat 

ampuh untuk pengobatan kanker dan obat alternative. 

 

C. Virgin Coconut Oil 

1. Sifat-sifat Virgin Coconut Oil 

Minyak kelapa murni memiliki sifat kimia-fisika antara lain organoleptis 

(tidak berwarna dan berbentuk kristal seperti jarum) dan bau (ada sedikit berbau 

asam ditambah bau caramel). Kelarutan dari virgin coconut oil yaitu tidak larut 

dalam air, tetapi larut dalam alkohol (1:1), pH virgin coconut oil tidak terukur, 

karena tidak larut dalam air. Namun karena termasuk dalam senyawa asam maka 

dipastikan memiliki pH di bawah 7. Berat jenis 0,883 pada suhu 20⁰C. Persentase 

penguapan yaitu virgin coconut oil tidak menguap pada suhu 21⁰C (0%). Titik cair 

20-25⁰C, titik didih: 225⁰C, dan kerapatan udara (Udara = 1): 6,91. Tekanan uap 

(mmHg) yaitu 1 pada suhu 121⁰C (Oliver, 2013). 
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a. Sifat Kimia 

1) Bilangan Penyabunan  

Bilangan penyabunan virgin coconut oil memiliki nilai yang bervariasi, pada 

konsentrasi 14 jam mempunyai nilai 22,75 mg KOH/g yang paling rendah 

sedangkan pada 16 jam mempunyai nilai tertinggi dengan nilai bilangan 

penyabunan  27,65 mg KOH/g. Menurut Ketaren (1986), angka penyabunan 

dalam minyak dipengaruhi oleh adanya senyawa-senyawa yang tak tersabunkan 

dalam minyak seperti sterol, pigmen, hidrokarbon, dan tokoferol yang dapat 

mengurangi kekuatan oksidasi terhadap ikatan tidak jenuh asam lemak.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ngatemin dan Isworo, (2013) 

didapatkan hasil uji statistik anova mengunakan α 0.05 diperoleh data  singnifikan 

p-value 0,000 < 0,05 sehinga dapat disimpulkan bahwa perbedaan lama 

fermentasi virgin coconut oil berbeda nyata terhadap bilangan penyabunan virgin 

coconut oil yang terbentuk. uji lanjut duncan pada taraf 5 %.  

2) Bilangan Asam 

Bilangan asam tertinggi terdapat pada minyak dengan lama fermentasi 24 jam 

dengan konsentrasi 1,435 mg KOH/g (minyak) dan bilangan asam terendah 

terdapat pada minyak dengan lama fermentasi 14 jam dengan konsentrasi 0,378 

mg KOH/g (minyak). Dari hasil yang diperoleh menunjukan bahwa semakin lama 

waktu fermentasi maka semakin tinggi asam lemak bebasnya yang terkandung 

dalam virgin coconut oil. Hal ini disebabkan karena kandungan dalam virgin 

coconut oil. Hal ini disebabkan karena kandungan air dalam virgin coconut oil 

meningkat dan adanya enzim lipase yang berperan dalam pembentukan asam 

lemak bebas. 
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Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ngatemin dan Isworo, (2013) 

didapatkan hasil uji statistik anova mengunakan α 0.05 diperoleh data  singnifikan 

p-value 0,00 < 0,01 sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan lama 

fermentasi virgin coconut oil berpengaruh nyata terhadap bilangan asam virgin 

coconut oil yang terbentuk. Proses penting terbentuknya asam lemak bebas yaitu 

proses hidrolisis yang akan melepaskan asam lemak rantai pendek yang dapat 

menyebabkan timbulnya bau. Dengan adanya air, lemak akan terhidrolisis 

membentuk gliserol dan asam lemak bebas (Winarno, 2004). 

3) Bilangan Peroksida  

Bilangan peroksida tertinggi terdapat pada virgin coconut oil dengan nilai 

sebesar 2,464 mek/kg pada 24 jam. Bilangan peroksida virgin coconut oil hasil 

penelitian masih dapat memenuhi stdanar APCC (2005) yaitu ≤ 3 mek/kg, pada 

kondisi penyimpanan normal (suhu kamar). Artinya bilangan peroksida virgin 

coconut oil lama fermentasi hasil 24 jam cara fermentasi masih memenuhi kriteria 

tersebut sampai konsentrasi waktu fermentasi 24 jam. Tingginya bilangan 

peroksida itu dapat disebabkan oleh tingginya kadar air, karena menurut Ketaren 

(1986) sejumlah air dalam lemak dapat menjadi medium yang baik bagi 

pertumbuhan jamur yang dapat menghasilkan enzim peroksida.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ngatemin dan Isworo, (2013) 

didapatkan hasil uji statistik anova mengunakan α 0.05 diperoleh data  singnifikan 

p-value 0,00 < 0,01 sehinga dapat disimpulkan bahwa perbedaan lama fermentasi 

virgin coconut oil berpengaruh nyata terhadap bilangan peroksida virgin coconut 

oil yang terbentuk. Uji lanjut Duncan pada taraf 5 % menyatakan lama fermentasi 

14 jam berbeda nyata dengan lama fermentasi 16-24 jam untuk 16 jam beda 
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dengan 20, 22, 24 jam sedangkan lama fermentasi 18 jam berpengaruh terhadap 

22 sampai 24 jam. 

b. Sifat Fisik 

1) Rendemen 

Rendemen lama fermentasi virgin coconut oil dari 14-24 jam mengalami 

peningkatan. Rendemen virgin coconut oil tertinggi adalah 22,0 % pada lama 

fermentasi 24 jam. Karena dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain semakin 

tinggi enzim dari Saccharomyces cerevisiae yang meningkat semakin banyak 

ikatan peptida dalam protein santan yang menyelubungi minyak dapat dihidrolisis, 

karena enzim yang berasal dari Saccharomyces cerevisiae adalah enzim 

proteolitik yang dapat menghidrolisis ikatan peptida. Semakin lama fermentasi, 

kecepatan reaksi hidrolisis protein semakin meningkat sehingga minyak yang 

dapat dibebaskan dari selubung protein juga semakin banyak sehingga rendemen 

semakin tinggi. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ngatemin dan Isworo, (2013) 

didapatkan hasil uji statistik anova mengunakan α 0.05 diperoleh data  tidak 

singnifikan p-value 0,135 > 0,05 sehinga dapat disimpulkan bahwa perbedaan 

lama fermentasi virgin coconut oil tidak berbeda nyata terhadap rendemen virgin 

coconut oil yang terbentuk dan tidak ada uji lanjut. 

2) Berat jenis  

Semakin banyak komponen yang terkandung dalam minyak, maka semakin 

besar berat molekul minyak atau lemak, sehingga bobot jenisnya pun akan 

semakin tinggi. Ketidakjenuhan komponen asam lemak yang tinggi, juga akan 

menaikkan nilai bobot jenis minyak. Hasil uji statistik anova menggunakan α 0.05 



25 
 

diperoleh p-value 0,806 (> 0,05) sehingga tidak ada pengaruh lama fermentasi 

virgin coconut oil terhadap berat jenis virgin coconut oil yang terbentuk. Hasil uji 

bobot jenis VCO yang diproses melalui cara fermentasi disajikan berbentuk 

grafik.  

Bobot jenis virgin coconut oil berdasarkan lama fermentasi dari 14-22 jam 

mengalami peningkatan sedangkan pada lama fermentasi 24 jam terjadi 

penurunan. karena dipengaruhi oleh berat molekul dan komponen-komponen 

dalam minyak, serta ketidakjenuhan komponen asam lemak minyak. Berat jenis 

virgin coconut oil tertinggi adalah 0,911 gram/cm
3
 pada lama fermentasi 24 jam. 

Stdanar berat jenis maksimal yang diperkenankan oleh CodexStan 19-1981 (rev. 

2-1999) adalah sebesar 0.920 g/cm3.  

3) Indeks Bias  

Bahwa indeks bias virgin coconut oil dengan proses fermentasi virgin 

coconut oil dari 14-22 jam mengalami peningkatan sedangkan pada lama 

fermentasi 24 jam terjadi penurunan bobot molekul sehingga indeks biasnya 

sedikit lebih kecil dari stdanar APCC yaitu 1,4480-1,4492. Sedangkan dari hasil 

penelitian berat jenis virgin coconut oil tertinggi adalah 0,911  pada lama 

fermentasi 24 jam. Dengan adanya penurunan indeks bias ini dapat disebabkan 

oleh tidak adanya sejumlah asam lemak rantai karbon ikatan rangkap seperti 

palmitoleat dan linoleat, serta terurainya asam kaprat pada suhu 35
o
C dan asam 

lemak kaproat pada suhu 60
o
C. Selain itu juga tidak terdeteksi adanya asam lemak 

stearat. Hasil uji statistik anova mengunakan α 0.05 diperoleh data tidak 

singnifikan p- value 0,716 (> 0,05) sehinga dapat disimpulkan bahwa perbedaan 
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lama fermentasi virgin coconut oil tidak berpengaruh terhadap berat jenis virgin 

coconut oil yang terbentuk. 

 

2. Kandungan aktif Virgin Coconut Oil 

Virgin coconut oil mengandung asam laurat CH3(CH2)10COOH 50% dan 

asam kaprilat CH3(CH2)6COOH 7%. Kedua asam ini merupakan asam lemak 

jenuh rantai sedang yang mudah dimetabolisir dan bersifat anti mikroba. Di dalam 

tubuh, asam laurat menjadi monolaurin, sedangkan asam kaprilat menjadi 

monokaprin. Asam laurat mempunyai fungsi dengan mengubah asam laurat 

menjadi monolaurin di dalam tubuh manusia. Monolaurin adalah monogliserida 

antiviral, antibakteri dan antiprotozoal yang digunakan oleh sistem kekebalan 

manusia dan hewan untuk menghancurkan virus-virus pelindung lemak, seperti 

HIV, herves, influenza berbagai bakteri patogen. Asam kaprat yang juga berfungsi 

sebagai zat kekebalan tubuh ketika diubah menjadi monokaprin di dalam tubuh 

manusia atau hewan. Monokaprin memiliki efek antiviral terhadap HIV dan 

herpen simplex serta bakteri yang tertular melalui hubungan seks. Manfaat virgin 

coconut oil menurut Wibowo (2006) antara lain sebagai suplemen pada makanan, 

kosmetik, dan farmasi (obat-obatan). 

Menurut (Oliver, 2013) kandungan utama virgin coconut oil adalah asam 

lemak jenuh sekitar 90% dan asam lemak tak jenuh sekitar 10%. Asam lemak 

jenuh VCO didominasi oleh asam laurat. VCO mengandung ± 53% asam laurat 

dan sekitar 7% asam kaprilat. Keduanya merupakan asam lemak rantai sedang 

yang biasa disebut Medium Chain Fatty Acid (MCFA). virgin coconut oil 

mengandung 92% lemak jenuh, 6% lemak mono tidak jenuh dan 2% lemak poli 
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tidak jenuh. Komposisi kandungan asam lemak virgin coconut oil dapat dilihat 

dalam Tabel 1. 

Tabel 1 

Komposisi Kandungan Asam Lemak Virgin Coconut Oil 

Asam Lemak Persentase (%) 

C 6:0 – Asam Kaproat 0,4-0,6 

C 8:0 – Asam Kaprilat 5,0-10,0 

C 10:0 – Asam Kaprat 4,5-8,0 

C 12:0 – Asam Laurat 43,0-53,0 

C 14:0 – Asam Miristat 16,0-21,0 

C 16:0 – Asam Palmitat 7,5-10,0 

C 18:0 – Asam Stearat 2,0-4,0 

C 18:1 – Asam Oleat 5,0-10,0 

C 18:2 – Asam Linoleat 1,0-2,5 

C 6:0 – C 24:1 <0,5 

Sumber:(Oliver, Tinjauan Pustaka VCO, 2013) 

 

Kandungan antioksidan di dalam virgin coconut oil pun sangat tinggi seperti 

α- tokoferol dan polifenol. Kandungan tokoferol (0,5 mg/100 g minyak kelapa 

murni) dapat bersifat sebagai antioksidan dan dapat mengurangi tekanan oksidatif 

(suatu keadaan dimana tingkat oksigen reaktif intermediat (reactive oxygen 

intermediate/ROI) yang toksik melebihi pertahanan antioksidan endogen) yang 

diakibatkan oleh paparan sinar UV. Antioksidan ini berfungsi untuk mencegah 

penuaan dini dan menjaga vitalitas tubuh. Tinggi rendahnya kandungan α-

tokoferol dan polifenol dalam virgin coconut oil sangat ditentukan oleh kualitas 

bahan bakunya (kelapa) dan proses produksi yang digunakan. Secara umum, 

proses produksi yang menerapkan penggunaan panas dapat menurunkan kadar α-

tokoferol dan polifenol sekitar 25%. Bahkan dapat hilang sama sekali dengan 

pemanasan yang berlebihan. 
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3. Manfaat Virgin Coconut Oil 

a. VCO sebagai sumber energi tubuh  

Sebagaimana diketahui bahwa virgin coconut oil sebagian besar mengandung 

asam lemak rantai pendek dan medium yang tinggi, maka tubuh akan membakar 

terlebih dahulu asam lemak tersebut sebagai sumber energi. Oleh sebab itu, 

apabila mengkonsumsi virgin coconut oil, maka akan senantiasa energik karena 

kebutuhan energi di dalam sel-sel tubuh tersuplai dengan cepat. 

b. Virgin coconut oil sebagai penyembuh penyakit akibat virus, mikroba, 

protozoa, jamur dan cacing.  

Penyakit yang disebabkan oleh virus seperti mononukleosis, influenza, 

hepatitis C, cacar air, herpes, HIV/AIDS dan penyakit-penyakit lainnya, penyakit 

akibat bakteri seperti pneumonia, TBC, asma, sakit telinga, infeksi tenggorokan, 

gigi berlubang, keracunan makanan, infeksi saluran kencing, meningitis, 

gonorrhea dan luka gangren, penyakit akibat jamur dan ragi seperti cdanida, jock 

itch, kadas, athletic foot, ruam karena keringat dan popok, melumpuhkan dan 

mematikan cacing pita, lice, giardia dan parasit lainnya. 

c. Virgin coconut oil dapat mengatasi berbagai penyalit akibat gangguan 

metabolisme dan degenerative 

Memperbaiki pencernaan dan penyerapan vitamin-vitamin dan asam amino 

yang larut dalam lemak, memperbaiki sekresi insulin dan pendayagunaan glukosa 

darah (mengatasi diabetes melitus), meredakan stres pada pankreas dan sistem-

sistem enzim tubuh membantu meredakan gejala-gejala dan mengurangi resiko 

kesehatan yang dihubungkan dengan diabetes (impotensi, dan lain- lain), 
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mengurangi gangguan yang dikaitkan dengan gejala kesulitan pencernaan dan 

cystic fibrosis, memperbaiki penyerapan kalsium dan magnesium serta 

mendukung perkembangan tulang dan gigi kuat, membantu melindungi diri 

terhadap serangan penyakit osteoporosis (pengeroposan tulang), membantu 

meredakan gejala sakit saluran kandung kemih, meredakan gejala yang 

dihubungkan dengan Chronics disease, ulcerative colitis dan bisul perut, 

mengurangi peradangan kronis, mendukung penyembuhan dan perbaikan jaringan 

tubuh, membantu melindungi tubuh dari kanker payudara, dan kanker lainnya, 

baik buat jantung, tidak meningkatkan kolesterol darah. 

d. Virgin coconut oil sebagai sex oil.  

Adapun manfaat virgin coconut oil dalam aspek seksualitas, antara lain: 

mengatasi kekeringan organ seks kedua belah pihak, membunuh mikroba yang 

menempel pada organ sex, sehingga lebih aman dan dapat mengobati berbagai 

penyakit kelamin seperti gonore dan keputihan. Selain itu mengkonsumsi virgin 

coconut oil akan lebih energik. 

 

4. Penelitian terkait Virgin Coconut Oil sebagai antibakteri 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Silalahi, Yademetripermata, dan 

Putra, (2014) dilakukan pengujian pengaruh hidrolisis parsial minyak kelapa 

murni terhadap aktivitas antibakterinya. Virgin coconut oil yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah produk UD Sinar Nias. Hidrolisis dilakukan oleh enzim dan 

natrium hidroksida. Hidrolisis enzimatik menggunakan lipozim dilakukan dalam 

empat waktu inkubasi yaitu, 3 jam, 6 jam, 9 jam dan 12 jam. Hidrolisis alkali 

dibentuk dengan 25%, 50% dan 75% NaOH dihitung dari nilai saponifikasi 

minyak kelapa. virgin coconut oil terhidrolisis diasamkan dan diekstraksi dengan 
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n-heksana. Uji aktivitas antibakteri dilakukan terhadap bakteri Pseudomonas 

aeruginosa, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, dan 

Propionibacterium acnes dengan metode difusi agar menggunakan cakram kertas 

berdiameter 6 mm. Penelitian ini menunjukan bahwa virgin coconut oil yang tidak 

terhidrolisis tidak menghambat pertumbuhan bakteri, sedangkan virgin coconut oil 

setelah hidrolisis ditemukan memiliki aktivitas antibakteri. Virgin coconut oil 

terhidrolisis oleh enzim lebih aktif sebagai antibakteri daripada virgin coconut oil 

dihidrolisis oleh NaOH. Tetrasiklin dan ampisilin lebih aktif daripada virgin 

coconut oil terhidrolisis. 

Berdasarkan penelitian Margata, dkk, (2019) dilakukan penyelidikan efek 

antibakteri dari minyak kelapa murni yang dihidrolisis secara enzimatik pada 

beberapa bakteri patogen. Minyak kelapa murni dihidrolisis secara enzimatis 

menggunakan lipase dari Rhizomucormiehei. Uji antibakteri dilakukan dengan 

metode difusi agar menggunakan cakram kertas 6 mm (oksoid) untuk mengamati 

zona hambatan. Bakteri yang diuji adalah Propionibacterium acne, Bacillus 

subtilis, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus aureus (MRSA) yang 

resisten methicillin (MRSA). Minyak kelapa murni yang tidak dihidrolisis tidak 

menunjukkan aktivitas antibakteri pada semua bakteri yang diuji, sementara 

Minyak kelapa murni terhidrolisa. Aktivitas antibakteri dari minyak kelapa murni 

terhidrolisis terbukti tergantung pada konsentrasi. Ketika konsentrasi meningkat, 

zona penghambatan juga menjadi lebih besar. Minyak kelapa murni yang 

dihidrolisis 50% memberikan zona penghambatan 10,08 mm untuk P. acnes, 

10,53 mm untuk B. subtilis, 12,33 mm untuk S. epidermidis dan 10,20 mm untuk 

MRSA.  
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Menurut penelitian Nguyen dkk, (2017) kondisi hidrolisis virgin coconut oil 

terbaik di bawah empat parameter: virgin coconut oil to buffer ratio, konsentrasi 

lipase, pH, dan suhu. Menggunakan lipase untuk menghidrolisis virgin coconut oil 

menerima FFA yang lebih sedikit berubah karena reaksi hidrolisis melakukan 

kondensasi kondensasi lebih buruk untuk kondensasi pdanemen dari hidrolisis 

asam atau alkali. Selain itu, digunakan juga oktan dapat disingkirkan untuk virgin 

coconut oil disimpan selama masa reaksi hidrolisis dibandingkan dengan 

penelitian lain. FFA diperoleh, diisolasi, dan menunjukkan aktivitas antibakteri 

terhadap bakteri gram positif dan gram negative. 

Penelitian ini dilakukan oleh Sudayasa dkk, (2019) untuk mengevaluasi 

aktivitas antibakteri supernatan Scylla serrata haemolymph dan minyak kelapa 

murni terhadap pertumbuhan strain S. aureus ATCC 25923. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa untuk supernatan Scylla serrata haemolymph diameter zona 

hambat terbesar adalah 16,83 mm dengan aktivitas kuat dan terkecil 5,58 mm 

dengan aktivitas sedang. MIC supernatan Scylla serrata haemolymph adalah 

12,5%. Untuk virgin coconut oil 100%, 50%, dan 25% diameter zona hambat 

masing-masing adalah 2,67 mm, 0,91 mm, dan 0,5 mm, tanpa penghambatan pada 

konsentrasi yang lebih rendah.. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widianingrum, Novidani, dan 

Salasia, (2019) bakteri Staphylococcus aureus yang digunakan dalam penelitian 

ini telah diisolasi dan diidentifikasi dari susu kambing etawa kambing mastitis 

dari Riau, Indonesia. Berdasarkan hasil uji fagositosis, virgin coconut oil dapat 

meningkatkan kemampuan sel makrofag terhadap fagosit Staphylococcus aureus 

secara signifikan pada konsentrasi 200 µl (setara dengan 0,102% LA). Studi ini 



32 
 

menyimpulkan bahwa virgin coconut oil dapat menghambat pertumbuhan 

Staphylococcus aureus dengan mekanisme merusak dinding sel bakteri dan 

meningkatkan kemampuan sel imun fagosit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Burhannuddin dkk., (2017) virgin coconut oil 

mampu menghambat pertumbuhan C. albicans isolat vagina. Virgin coconut oil 

pada konsentrasi 90% memiliki daya hambat tertinggi, dengan nilai zona hambat 

minimum 24,0 mm, lebih besar dibandingkan konsentrasi 75% (20 mm), 50% (9,7 

mm), 25% (1,9 mm), dan kontrol negatif (0,0 mm). Namun nilai Zona Hambat 

tersebut lebih rendah secara bermakna dengan kontrol positif (Ketokenazol 2%) (p 

< 0,05). Virgin coconut oil mengandung berbagai zat aktif yang dapat bekerja 

sebagai anti fungi, seperti asam laurat, asam kaprilat, dan asam kaprat. Zat 

monolaurin dan monokaprin yang dihasilkan virgin coconut oil dapat merusak 

membran sel jamur. Berdasarkan hasil tersebut virgin coconut oil berpotensi 

digunakan sebagai obat alternatif untuk infeksi C. albicans. 

KWT Bali Cocos merupakan kelompok wanita tani yang terletak di Desa 

Tengkudak yang memiliki potensi lahan kelapa yang luas. Namun,tingkat 

perekonomiannya masih belum mengalami peningkatan dari hasil kelapanya. Hal 

ini dikarenakan kelapa yang dihasilkan belum diolah menjadi produk bernilai 

ekonomis, sehingga perlu dilakukan penelitian dan pembinaan produksi virgin 

coconut oil. Teknik pembuatan virgin coconut oil dilakukan menggunakan teknik 

basah dengan pengadukan dan pengendapan karena cara ini sangat sederhana. 

Setelah dilakukan penelitian, hasil virgin coconut oil yang memiliki stdanar SNI 

7381:2008 VCO yang diproduksi oleh wanita tani memiliki potensi besar untuk 

dipasarkan seiiring dengan kebutuhan produk kesehatan herbal.  
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Pada penelitian ini digunakan virgin coconut oil dari produk KWT Bali Cocos 

Tabanan dengan sifat fisika dan kimia seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 2  

Hasil Analisis virgin coconut oil 

NO Kriteria Uji Satuan Persyaratan SNI 

7381 

Hasil Uji 

VCO 

1. Keadaan:   

1.1 Bau - Khas kelapa segar, 

tidak tengik 

Khas kelapa 

segar, tidak 

tengik 

1.2 Rasa - Normal, khas 

minyak kelapa 

Normal khas 

minyak 

1.3 Warna - Tidak berwarna 

hingga kuning 

pucat 

Tidak 

berwarna 

2. Air dan senyawa yang 

menguap 

% Maks. 0,2 0,153 

3. Bilangan iod G iod/100 g 4,1 – 11,0 4,526 

4. Asam lemak bebas 

(dihitung sebagai 

asam laurat) 

% Maks. 0,2 0,145 

5. Bilangan peroksida mg ek/kg Maks. 2,0 0,986 

6. Asam Lemak:   

6.1 Asam kaproat (C6 : 0) % ND-0,7 0,287 

6.2 Asam kaprilat (C8 : 0) % 4,6 – 10,0 6,115 

6.3 Asam kaprat (C10 : 0) % 5,0 – 8,0 5,832 

6.4 Asam laurat (C12 : 0) % 45,1 – 53,2 47,301 

6.5 Asam miristat (C14 : 

0) 

% 16,8 - 21 18,505 

6.6 Asam palmitat (C16 : 

0) 

% 7,5 – 10,2 8,754 

6.7 Asam stearate (18)  % 2,0 – 4,0 2, 606 

6.8 Asam oleat (C18 : 1) % 5,0 – 10,0 10, 476 

6.9 Asam linoleat (C18 : 

2) 

% 1,0 – 2,5 0,060 

6.10 Asam linolenat (C18 : 

3) 

% ND – 0,2 0,062 

7. Cemaran mikroba: 

Angka lempeng total 

Koloni/ml Maks 10  

CATATAN: ND = No detection (tidak terdeteksi)  
Sumber: (Karta dan Sarasmita, Analisis Virgin Coconut Oil ( VCO ) Dan Pengembangan 

Diversifikasi Produknya Pada Kwt Balicocos Desa, 2013) 
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D. Bakteri Propionibacterium acnes 

1. Morfologi dan klasifikasi bakteri propionibacterium acnes 

 
Gambar 2 Bakteri Propionibacterium acne, Abate (2013) 

Propionibacterium acnes merupakan bakteri anaerob yang ditemukan pada 

kulit bakteri gram positif anaerob yang dapat menyebabkan inflamasi pada kulit 

(Brzuszkiewicz, dkk., 2011). Bakteri ini merupakan organisme utama yang 

berperan dalam pembentukan jerawat. Propionibacterium acnes mengeluarkan 

enzim hidrolitik yang menyebabkan kerusakan folikel polisebasea dan 

menghasilkan lipase, hialuronidase, protease, lesitinase, dan neurimidase yang 

memegang peranan penting pada proses peradangan. Propionibacterium acnes 

mengubah asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh yang menyebabkan 

sebum menjadi padat. Jika produksi sebum bertambah, Propionibacterium acnes 

juga akan bertambah banyak yang keluar dari kelenjar sebasea, karena bakteri ini 

merupakan pemakan lemak. Populasi bakteri tersebut dapat diturunkan dengan 

memberikan antibakteri (Harahap, 2000).  

Ciri penting dari propionibacterium acnes adalah berbentuk batang tidak 

beraturan yang terlibat pada pewarnaan gram positif dan bakteri ini tumbuh 

dengan lambat. Bakteri ini dapat tumbuh diudara dan tidak menghasilkan 
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endospora. Bakteri ini dapat berbentuk filamen bercabang atau campuran antara 

bentuk batang atau filamen dengan bentuk kokoid Propionibacterium acnes 

dianggap tidak hanya sebagai flora normal pada kulit yang normal tetapi juga 

bersifat sebagai bakateri patogen fakultatif. Bakteri ini juga dapat diisolasi dari 

lesi atau luka bakar akne vulgaris. Klasifikasi ilmiah dari P. Acnes dapat dilihat 

pada tabel 3. 

Tabel 3 

Klasifikasi ilmiah Propionibacterium acnes 

Klasifikasi Bakteri P. Acnes 

Kingdom Bacteria 

Filum Actinobacteria 

Kelas Actinobacteridae 

Ordo Actinomycales 

Famili Propionibacteriaceae 

Genus Propionibacterium 

Species Propionibacterium acnes 

Sumber: Brook, dkk., Mikrobiologi Kedokteran edisi 25, 2008 

 

2. Karakteristik dan sifat bakteri propionibacterium acnes 

Bakteri propionibacterium acnes memiliki karakteristik bentuk koloni kecil, 

berwarna putih, permukaan halus dan konsistensi yang padat. Hasil isolasi bakteri 

selanjutnya dilakukan identifikasi dengan uji biokimia dan uji pewarnaan gram. 

Uji biokimia bakteri digunakan untuk mengetahui sifat-sifat bakteri terhadap 

berbagai macam zat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Silipo, dkk 

2015), karakteristik dan sifat uji biokimia dari bakteri Propionibacterium acnes 

sebagai berikut: 
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Tabel 4 

Uji Biokimia Bakteri Propionibacterium acnes 

Jenis Uji Biokimia Isolat Bakteri propionibacterium acnes 

TSIA + 

Gas CO2 + 

H2S - 

Indol + 

Motilitas - 

Simon Sitrat + 

Katalase + 

Glukosa - 

Laktosa - 

Sukrosa - 

Manitol - 
Sumber: (Silipo dkk., Identifikasi Bakteri propionibacterium acnes yang Berasal dari Ulkus 

Diabetikum Derajat III dan IV, 2015) 

Uji TSIA adalah media differensial yang digunakan untuk menentukan 

fermentasi karbohidrat, dan produksi H2S. Uji TSIA juga dapat mendeteksi 

adanya gas hasil dari metabolisme karbohidrat. Hasil isolat menunjukkan positif 

fermentasi karbohidrat yang ditandai dengan perubahan warna media menjadi 

kuning, Sedangkan uji pada H2S menunjukkan hasil negatif yang ditandai dengan 

media tidak mengalami perubahan menjadi kehitaman. Pada uji biokimia melalui 

pembentukan gas dari fermentasi karbohidrat diperoleh hasil bahwa isolate bakteri 

menghasilkan gelembung gas. Hal ini dibuktikan dengan adanya gelembung gas 

yang terperangkap dalam tabung durham.  

Uji indol bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan bakteri menghasilkan 

indol dengan menggunakan enzim tryptophanase. Bakteri yang memiliki enzim 

tryptophanase menghidrolisis tryptophan menjadi indol, piruvat dan ammonia. 

Hasil indol positif dinyatakan dengan adanya cincin merah. Uji motilitas 

digunakan untuk menentukan motilitas dari suatu mikroorganisme. Berdasarkan 

uji motilitas diperoleh isolate bakteri bersifat tidak motil ditandai dengan tidak 

adanya pertumbuhan pada daerah sekitar tusukkan isolat. Uji simon sitrat 
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bertujuan mendeteksi kemampuan suatu organisme untuk memanfaatkan sitrat 

sebagai satu-satunya sumber carbon dan energi. Hasil pengamatan positif 

ditunjukkan dengan perubahan warna medium dari hijau menjadi biru.  

Uji katalase digunakan untuk mengetahui kemampuan mikroorganisme untuk 

menguraikan hidrogen peroksida dengan menghasilkan enzim katalase. Hasil 

positif apabila terdapat gelembung udara. Uji gula-gula (glukosa, laktosa, sukrosa 

dan manitol) digunakan untuk mengetahui mikroorganisme mampu 

memfermentasi masing-masing gula tersebut membentuk asam. Hasil negatif 

ditunjukkan dengan tidak terjadinya perubahan warna medium dari merah menjadi 

kuning.  

Selanjutnya hasil uji biokimia digunakan untuk mengetahui jenis bakteri yang 

didapat dan diperkuat dengan membdaningkan hasil tersebut dengan literatur yang 

mendukung. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa bakteri yang teridentifikasi 

adalah bakteri Propionibacterium acnes. Uji pewarnaan Gram dilakukan untuk 

menentukan bakteri tersebut termasuk dalam kelompok bakteri gram positif atau 

bakteri gram negatif. Bakteri Propionibacterium acnes menunjukkan ciri-ciri yatu 

berbentuk batang tak beraturan dan terlihat pada pewarnaan gram positif.  

 

3. Pengobatan bakteri Propionibacterium acnes 

Obat-obat topikal dapat mengurangi sebum yang diproduksi oleh kelenjar 

minyak rambut pada lapisan kulit karena produksi sebum berhubungan dengan 

faktor hormonal seseorang. Perubahan hormonal individu dapat mengurangi 

produksi sebum. Obat-obat topikal untuk komedo antara lain sediaan asam 

salisilat, retinoid, tretinoin, tazaroten, dan adapalen. Jerawat yang disertai 

peradangan dapat diobati dengan antibiotik yang dapat menghilangkan atau 
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menghambat pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes, antara lain 

eritrimisin dan benzamisin. Beberapa sediaan topikal juga sering digunakan, yaitu 

salep yang mengandung benzoil peroksida atau tretinoin. Sediaan isotretinoin 

dapat digunakan untuk jerawat yang semakin parah. Akan tetapi, sediaan ini harus 

digunakan secara hati-hati terutama untuk wanita hamil, walaupun hanya untuk 

beberapa hari mempunyai efek teratogenik. 

E. Uji Aktivitas Antibakteri 

1. Tujuan uji aktivitas antibakteri 

Antibakteri merupakan zat yang dapat mengganggu pertumbuhan atau bahkan 

mematikan bakteri dengan cara mengganggu metabolisme mikroba yang 

merugikan. Mikroorganisme dapat menyebabkan bahaya karena kemampuan 

menginfeksi dan menimbulkan penyakit serta merusak bahan pangan. Antibakteri 

termasuk kedalam antimikroba yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan 

bakteri (Annissa, 2019). Uji aktivitas antibakteri mempunyai tujuan mengukur 

aktivitas daya antibakteri dari suatu senyawa kimia terhadap bakteri, menentukan 

konsentrasi suatu antibakteri terhadap cairan badan atau jaringan, dan kepekaan 

suatu antibiotik terhadap konsentrasi-konsentrasi obat yang dikenal (Pangestu, 

2017). 

Mekanisme penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri oleh senyawa 

antibakteri dapat berupa perusakan dinding sel dengan cara menghambat 

pembentukannya atau mengubahnya setelah selesai terbentuk, perubahan 

permeabilitas membran sitoplasma sehingga menyebabkan keluarnya bahan 

makanan dari dalam sel, perubahan molekul protein dan asam nukleat, 

penghambatan kerja enzim, dan penghambatan sintesis asam nukleat dan protein. 
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Di bidang farmasi, bahan antibakteri dikenal dengan nama antibiotik, yaitu suatu 

substansi kimia yang dihasilkan oleh mikroba dan dapat menghambat 

pertumbuhan mikroba lain. Senyawa antibakteri dapat bekerja secara 

bakteriostatik, bakteriosidal, dan bakteriolitik. 

 

2. Metode aktivitas antibakteri 

Uji aktivitas antibakteri untuk menentukan kepekaan suatu bakteri patogen 

dapat dilakukan dengan dua metode antara lain: 

a. Metode Dilusi 

Pada prinsipnya zat antibakteri diencerkan hingga diperoleh beberapa 

konsentrasi. Pada dilusi cair, masing-masing konsentrasi antibakteri ditambah 

suspensi kuman dalam media, sedangkan pada dilusi padat tiap konsentrasi 

antibakteri dicampur dengan media agar lalu ditanami bakteri dan diinkubasi pada 

suhu dan waktu disesuaikan dengan uji bakteri. Hasil inkubasi dengan kekeruhan 

terkecil adalah konsentrasi yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Potensi 

antibakteri ditentukan dengan melihat konsentrasi terendah yang dapat 

menghambat bakteri. 

Metode ini menggunakan antibakeri dengan kadar yang menurun secara 

bertahap, baik dengan media cair atau padat. Kemudian media diinokulasi bakteri 

uji dan dieramkan. Tahap akhir dilarutkan antimikroba dengan kadar yang 

menghambat atau mematikan. Uji kepekaan cara dilusi agar memakan waktu dan  

penggunaannya dibatasi pada keadaan tertentu saja. 

Keuntungan utama dari metode dilusi dapat memperkirakan konsentrasi 

senyawa uji dalam medium agar atau suspensi broth, biasanya digunakan untuk 

menentukan nilai KHM. Pada metode dilusi agar, medium diinokulasi dengan 
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organisme uji dan sampel yang di uji dicampur dengan inokulum. Material yang 

diinokulasi dan pertumbuhan mikroorganisme dapat terlihat dan dibandingkan 

dengan kultur kontrol yang tidak mengandung sampel uji. Pengujian diulang 

dengan variasi dilusi sampel uji dalam medium kultur dan menentukan dilusi yang 

paling tinggi dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme sampel. Dalam 

tabung uji, berbagai konsentrasi senyawa uji dicampur dengan suspensi bakteri 

pada beberapa tabung, konsentrasi terendah menyebabkan penghambatan 

pertumbuhan mikroorganisme sesuai dengan nilai KHM. Pada uji mikro dilusi 

cair, mikroorganisme yang tumbuh di sumur plat, dimana berbagai konsentrasi 

senyawa uji ditambahkan. Pertumbuhan mikroorganisme ditunjukkan oleh adanya 

kekeruhan dalam sumur (Pangestu, 2017). 

b. Metode difusi 

Prinsip dari metode difusi adalah kemampuan suatu agen antibakteri berdifusi 

ke dalam media agar yang telah diinokulasikan dengan bakteri uji. Beberapa 

metode difusi yang sering digunakan untuk uji aktivitas antibakteri adalah tes 

Kirby Bauer (disc diffusion), e-test, ditch-plate technique, cup-plate technique dan 

gradient-plate technique (Pangestu, 2017). 

Metode disc diffusion atau tes Kirby Bauer adalah metode yang paling banyak 

digunakan pada uji aktivitas antibakteri. Metode ini termasuk ke dalam metode 

difusi agar yang dilakukan dengan cara mengambil beberapa koloni bakteri uji 

yang telah ditumbuhkan selama 24 jam sebelumnya dan disuspensikan ke dalam 

0,5 ml media cair kemudian diinkubasi selama 5-8 jam. Suspensi bakteri uji 

tersebut ditambahkan akuades steril hingga mencapai kekeruhan tertentu yang 

memenuhi stdanar Mc. Farldan dimana stdanar konsentrasi bakteri 10
8
 CFU/ml. 
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Selanjutnya, dengan menggunakan lidi steril suspensi bakteri dioleskan secara 

merata pada media agar, kemudian kertas samir (paper disc) yang berisi agen 

antibakteri diletakan di atas media agar tersebut dan inkubasi pada 37
o
C selama 

24 jam. Pengamatan dilakukan dengan mengamati ada tidaknya zona hambatan di 

sekeliling kertas samir dimana adanya zona hambat menunjukkan adanya aktivitas 

antibakteri terhadap bakteri uji (Pangestu, 2017). 

Selain tes Kirby Bauer, uji yang dapat dilakukan untuk mengamati ada 

tidaknya zona hambat terhadap bakteri uji adalah metode sumuran dengan cara 

mengoleskan bakteri uji pada permukaan media agar seperti yang dilakukan pada 

tes Kirby Bauer atau dapat juga dilakukan dengan menanam bakteri uji pada 

media agar (Pangestu, 2017). Zona hambat yang ditimbulkan oleh adanya 

aktivitas antibakteri terhadap bakteri uji dapat dikatakan memiliki zona hambatan 

total (radikal), jika zona hambatan yang terbentuk di sekitar sumuran atau kertas 

samir terlihat jernih, zona hambatan parsial (irradikal) jika masih ada koloni 

bakteri yang tumbuh pada zona hambatan, dan zona hambatan nol jika tidak 

terbentuk zona hambatan di sekitar sumuran atau kertas samir yang berisi senyawa 

uji (Pangestu, 2017). Kategori diameter zona hambat dalam penentuan aktivitas 

antibakteri dapat diketahui pada tabel  berikut ini. 

Tabel 5 
Kategori Diameter Zona Hambat 

Sumber: (Susanto, Sudrajat dan Ruga, Studi kandungan bahan aktif tumbuhan meranti merah 

(Shorea leprosula Miq) sebagai sumber senyawa antibakteri, 2012) 

 

 

 

Diameter zona hambat Aktivitas antibakteri 

≤ 5 mm Lemah 

6-10 mm Sedang 

11-20 mm Kuat 

≥ 21 mm Sangat kuat 
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F. Teknik Isolasi Bahan Alam 

Teknik untuk memisahkan senyawa satu dengan lainnya yang terkandung 

dalam tanaman sering disebut teknik isolasi. Isolasi senyawa metabolit sekunder 

diawali dengan ekstraksi pelarut yang didasarkan pada distribusi zat terlarut 

dengan perbandingan tertentu antara dua pelarut yang tidak saling bercampur. 

Pemisahan dengan ekstraksi tidak membutuhkan alat yang canggih, tetapi dapat 

menggunakan alat-alat sederhana misalnya corong pisah (Yazid dan Estien, 2005).  

Salah satu dari teknik isolasi yaitu ekstraksi. Ekstraksi berprinsip pada 

penarikan komponen kimia yang terdapat dalam tanaman kedalam pelarut. 

Ekstraksi merupakan salah satu cara untuk memperoleh kandungan senyawa 

kimia yang terkandung dalam tanaman. Salah satu metodenya dengan maserasi, 

maserasi adalah proses penyarian simplisia menggunakan pelarut dengan 

perendaman dan pengadukan pada temperatur ruangan. Proses ini dilakukan untuk 

menarik senyawa kimia dalam tanaman keluar dari dinding selnya karena adanya 

perbedaan konsentrasi diluar dan didalam sel tumbuhan. Pelarut akan menembus 

dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif yang akan 

larut, karena adanya perbedaan kosentrasi larutan zat aktif didalam sel dan diluar 

sel maka larutan terpekat didesak keluar. Proses ini dilakukan berulang kali 

sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan didalam dan diluar sel. 

Remaserasi berarti dilakukan penambahan pelarut setelah dilakukan 

penyaringan maserat pertama, dan seterusnya. Remaserasi berarti dilakukan 

penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama, dan 

seterusnya. Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan 

dan peralatan yang digunakan sederhana yang mudah diusahakan. Pelarut adalah 



43 
 

benda cair atau gas yang melarutkan benda padat, cair atau gas yang 

menghasilkan sebuah larutan. Pelarut paling umum digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari adalah air. Pelarut lain yang juga umum digunakan adalah bahan kimia 

organik (mengandung karbon) yang disebut pelarut organik. Pelarut memiliki titik 

didih rendah dan lebih mudah menguap, meninggalkan substansi terlarut yang 

didapatkan. Dalam membedakan suatu pelarut dengan zat yang dilarutkan, pelarut 

biasanya terdapat dalam jumlah yang lebih besar.  

Sebagian besar reaksi kimia secara luas dilakukan di dalam larutan yang 

terdiri dari pelarut (solvent) dan zat terlarut (solute). Pelarut (solvent) pada 

umumnya adalah zat yang berada pada larutan dalam jumlah yang besar, 

sedangkan zat lainnya dianggap sebagai zat terlarut (solute). Pelarut memenuhi 

beberapa fungsi dalam reaksi kimia, dimana pelarut melarutkan reaktan dan 

reagen agar tercampur, hal ini akan memudahkan penggabungan antara reaktan 

dan reagen yang seharusnya terjadi agar dapat merubah reaktan menjadi produk. 

Pelarut juga bertindak sebagai kontrol suhu, salah satunya untuk meningkatkan 

energi dari tubrukan partikel sehingga partikel-partikel tersebut dapat bereaksi 

lebih cepat, atau untuk menyerap panas yang dihasilkan selama reaksi eksotermik. 

Adapun jenis-jenis pelarut yang biasa digunakan untuk maserasi yaitu: 

1. Etanol 

Etanol (alkohol) adalah nama suatu golongan senyawa organik yang 

mengandung unsur C, H dan O. Etanol dalam ilmu kimia disebut sebagai etil 

alkohol dengan rumus kimia C2H5OH. Rumus umum dari alkohol adalah R -OH. 

Secara struktur alcohol sama dengan air, namun salah satu hidrogennya digantikan 

oleh gugus alkil. Karakteristik etanol meliputi: berupa zat cair, tidak berwarna, 
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berbau spesifik, mudah terbakar dan menguap, dapat bercampur dengan air dalam 

segala perbandingan. Secara garis besar penggunaan etanol adalah sebagai pelarut 

untuk zat organik maupun anorganik, bahan dasar industri asam cuka, ester, 

spiritus, dan asetaldehid. Selain itu etanol juga digunakan untuk campuran 

minuman serta digunakan sebagai bahan bakar yang terbarukan (Bruno, 2019a). 

Sifat etanol dapat mengekstraksi senyawa-senyawa tersebut dan mengakibatkan 

senyawa-senyawa tersebut mudah larut di dalam etanol. Hal ini dikarenakan 

etanol yang bersifat semi polar dapat melarutkan senyawa-senyawa yang polar 

maupun non-polar seperti tanin, flavonoid, fenol dan minyak atsiri. 

2. Metanol 

Metanol juga dikenal sebagai metil alkohol adalah senyawa kimia dengan 

rumus kimia (CH3OH). Larutan ini merupakan bentuk alcohol paling sederhana. 

Pada keadaan atmosferia berbentuk cairan yang ringan, mudah menguap, tidak 

berwarna, mudah terbakar, dan beracun dengan bau yang khas (berbau lebih 

ringan daripada etanol) (Wiradiestia, 2015). 

3. Eter 

Eter adalah nama segolongan senyawa organik yang mengandung unsur C, H, 

dan O dengan rumus umum R-O-R'. Bila rumus ini dikaitkan dengan rumus air 

(HOH), maka eter dapat dianggap sebagai turunan dialkil dari senyawa air. Eter 

atau alkoksialkana merupakan senyawa turunan alkana. Satu atom H rantai alkana 

diganti oleh gugus alkoksi sehingga eter mamiliki dua gugus alkil (Bruno, 2019b). 

R – H       R – OR' 

alkana            eter 

 

Rumus umum struktur :   R – O -R' 
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4. Kloroform 

Kloroform merupakan senyawa hepatotoksik. Kloroform merupakan cairan 

yang tidak dapat bercampur dengan air, bercampur baik dengan alkohol dan 

minyak. Kloroform mempunyai rumus kimia CHCl3 dengan berat molekul119,5. 

Pada kloroform, unsur-unsur yang ada dalam senyawa adalah C, H, dan Cl. 

Sedangkan jumlah relatif atom dari masing-masing unsur adalah: atom C dan H 

masing-masing adalah 1, dan atom Cl adalah tiga.  Kloroform digunakan sebagai 

anastetik, kadang-kadang digunakan sebagai karminatif pembawa dalam bentuk 

kloroform cair, atau dari emulsi kloroform. Penggunaannya secara oral atau secara 

inhalasi yang berlebihan dapat menyebabkan oksidan kematian dari saluran 

pernapasan dan penekanan miokard. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Sumiati, (2014) ekstrak yang dilakukan menggunakan pelarut kloroform, sehingga 

ekstrak mengandung senyawa lipofilik yang lebih mudah menembus dinding sel 

bakteri yang tersusun oleh sebagian besar komponen lipofilik seperti 

lipopolisakarida, lipoprotein, fosfolipid (lapisan luar) dan lapisan peptidoglikan 

yang tipis. Dengan susunan tersebut mempermudah senyawa-senyawa untuk 

menembus dinding sel bakteri. Dengan ekstrak kloroform (senyawa yang 

terkandung dalam ekstrak kloroform biji bidara laut yaitu alkaloid dan 

steroid/triterpenoid) dengan mudah masuk ke dalam membrane sel bakteri dan 

merusak komponen-komponen penyusun membran sel yang akhirnya 

menyebabkan kerusakan/kematian terhadap sel bakteri. 

5. N-Heksana 

N-heksana adalah hidrokarbon alkane rantai lurus yang memiliki 6 atom 

karbon dengan rumus molekul C6H14. Isomer heksana tidak reaktif dan digunakan 
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sebagai secara luas sebagai pelarut inert dalam reaksi organik karena heksana 

bersifat sangat tidak polar. N-heksana dibuat dari hasil penyulingan minyak 

mentah dimana untuk produk industrinya ialah fraksi yang mendidih pada suhu 

65-70°C. Heksana digunakan di laboratorium untuk mengekstrak minyak dan 

lemak (Aziz, Ratih, dan Asima, 2009). N-heksana merupakan jenis pelarut 

nonpolar sehingga n-heksana dapat melarutkan senyawa-senyawa bersifat 

nonpolar. Pemanfaatan n-heksana antara lain: 

a. Sebagai cleansing agent pada tekstile, furniture, pembuatan sepatu, dan 

printing industri. 

b. N-heksana juga merupakan lem khusus yang digunakan pada atap dan sepatu. 

Metode ekstraksi untuk tumbuhan dilakukan analisis fitokimia dengan 

menggunakan jaringan tumbuhan. Tumbuhan yang akan dianalisis harus dalam 

keadaan segar, bahkan ada beberapa peneliti mengharuskannya dibilas terlebih 

dahulu dengan alkohol. Ada pula ekstraksi yang dilakukan dengan mengeringkan 

jaringan tumbuhan tersebut tanpa menggunakan suhu tinggi, cukup diangin-

anginkan saja. 

Ekstraksi dibedakan kedalam beberapa kelompok seperti berdasarkan bentuk 

campurannya berupa ekstraksi padat-cair untuk mengekstrak senyawa metabolit 

dalam bagian tanaman, ekstraksi cair-cair misalnya untuk pemisahan logam yang 

terkandung dalam air dan berdasarkan proses pelaksanaannya berupa ekstraksi 

berlanjut ekstraksi dilakukan secara berulang-ulang dengan menggunakan pelarut 

yang sama dan ekstraksi bertahap yakni ekstraksi dilakukan secara berulang-ulang 

tetapi dengan pelarut yang berbeda-beda (Yazid dan Estien, 2005). 
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Terdapat macam-macam metode ekstraksi. Secara garis besar ekstraksi dibagi 

menjadi dua yaitu ekstraksi panas dan ekstraksi dingin. Pada beberapa penelitian 

yang sering digunakan ekstraksi dingin yang menggunakan metode maserasi. 

Maserasi merupakan suatu teknik ekstraksi dengan melakukan proses perendaman 

sampel dengan pelarut organik yang sesuai serta dilakukan pada temperatur 

ruangan. Proses ini sangat menguntungkan dalam isolasi senyawa bahan alam 

karena dengan perendaman sampel tumbuhan akan terjadi pemecahan dinding dan 

membran sel akibat perbedaan tekanan antara di dalam dan di luar sel sehingga 

senyawa metabolit sekunder yang ada dalam sitoplasma akan terlarut dalam 

pelarut organik dan ekstrasi senyawa akan sempurna karena dapat diatur lama 

perendaman yang dilakukan. Proses ini dilakukan beberapa kali dengan tujuan 

untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan ekstrak kemudian disatukan 

lalu diuapkan dengan menggunakan penguap-putar vakum. 

Keberhasilan ekstraksi dari tanaman hijau dapat diketahui dengan perubahan 

warna yang terjadi pada tumbuhan tersebut. Ketika warna hijau telah hilang dari 

jaringan tersebut maka dapat dipastikan bahwa ekstraksi berhasil karena klorofil 

tanaman telah tertarik oleh pelarut. Warna hijau pada ekstrak mendanakan bahwa 

semua senyawa berbobot molekul rendah telah terekstrak. Pada proses ekstraksi, 

pelarut harus secara selektif melarutkan senyawa yang diinginkan. Dalam keadaan 

ini, pelarut akan masuk kedalam jaringan tumbuhan (sampel) dan menarik keluar 

jaringan senyawa-senyawa yang terkandung di dalamnya, dimana konsentrasi 

sampel lebih besar dari konsentrasi pelarut sehingga proses ini akan terjadi secara 

berulang-ulang hingga tercapai keseimbangan konsentrasi didalam dan diluar 

jaringan. 


