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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Mastitis Subklinis 

 Mastitis merupakan peradangan pada ambing yang disebabkan oleh mikroorganisme 

dan mudah menular pada sapi perah yang sehat. Mastitis terjadi akibat adanya luka pada 

puting ataupun jaringan ambing, sehingga terjadi kontaminasi mikroorganisme melalui puting 

yang luka. Menurut Subronto (2003) mastitis atau radang ambing merupakan salah satu 

infeksi yang sangat merugikan peternak sapi perah karena mastitis dapat menyebabkan 

menurunya produksi susu sapi. Kasus mastitis subklinis (MSK) pada sapi perah sangat tinggi 

sehingga perlu dilakukan pemeriksaan secara khusus terhadap susu karena mastitis subklinis 

ini banyak tidak diketahui oleh peternak. Mastitis hampir selalu disebabkan oleh bakteri yang 

dapat secara langsung merusak jaringan kelenjar susu (Schroeder, 2007).  

Supar dan Ariyanti (2008) menyatakan bahwa mastitis subklinis disebabkan oleh 

mikroorganisme patogen diantaranya Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, 

Klebsiella spp, Escherichia coli, dan Corynebacterium bovis. Sedangkan menurut Haghkhah, 

Ahmadi, Gheisari dan Kadivar (2011), pada 68 peternakan sapi perah yang terletak disekitar 

Shiraz ditemukan 14 spesies bakteri mastitis subklinis yaitu Staphylococcus aureus (27.94%), 

Streptococcus agalactiae (20.59 %), Streptococcus dysgalactiae (10,29%), Corynebacterium 

bovis (7,35%), Staphylococcus epidermidis (5,88%), Escherichia coli (4,41%), Bacillus lentus 

(4,41%), Micrococcus spp (4,41%), Enterococcus faecalis (4,41%), Bacillus cereus (2,94%), 

Corynebacterium psudotuberculosis (2,94%), Lactobacillus spp (1,47%), Streptococcus bovis 

(1,47%), dan Corynebacterium renale (1,47%).   

Mastitis dapat menyebabkan perubahan fisik, kimia, dan bakteriologi dalam susu serta 

perubahan patologi dalam jaringan glandula. Perubahan yang terjadi meliputi perubahan 

warna, terdapat gumpalan dan kandungan leukosit dalam jumlah besar (Surjowardojo, 2011).  

Sugiri dan Anri (2008) menjelaskan bahwa peradangan pada ambing diawali dengan 

masuknya bakteri ke dalam ambing yang dilanjutkan dengan multiplikasi. Pembuluh darah 

ambing mengalami vasodilatasi dan terjadi peningkatan aliran darah pada ambing. 

Permeabilitas pembuluh darah meningkat disertai dengan pembentukan produk inflamasi. 

Adanya filtrasi cairan ke jaringan menyebabkan kebengkakan pada ambing. Mastitis subklinis 

merupakan peradangan pada jaringan ambing tanpa ditemukan gejala klinis pada ambing, 

tetapi melalui pemeriksaan laboratorium akan didapatkan peningkatan jumlah sel radang, 
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ditemukan bakteri-bakteri penyebab mastitis, adanya mikroorganisme patogen dan terjadi 

perubahan kimia susu (Nugroho, 2013).  

Penurunan dan kualitas susu jarang diamati oleh peternak, penurunan kualitas susu 

hanya dapat diperiksa di laboratorium atau dengan diagnosa mastitis dilapang. Kualitas susu 

yang diperiksa melalui perubahan kimiawi pada susu, meliputi penurunan jumlah kasein, total 

protein dan laktosa (Subronto, 2003). Diagnosa mastitis subklinis dapat dilakukan dengan 

berbagai cara pengujian susu, misalnya dengan uji katalase, California Mastitis Test, 

Whiteside Test, Aulendorfer Mastitis Probe, Wisconsin Mastitis Test, uji mastitis dengan IPB-

1 atau pengujian secara langsung dengan menghitung jumlah sel somatik menggunakan 

metode Breed (Lukman dkk., 2009). 

Mastitis subklinis merupakan salah satu kasus mastitis dengan tingkat kejadian 15 - 40 

kali lebih banyak dibandingkan dengan kasus mastitis klinis dan mencapai 97% dari 

keseluruhan kejadian mastitis (Sugiri dan Anri, 2008). Nugroho (2013) menyatakan bahwa 

sekitar 60-80% sapi perah di Indonesia terserang mastitis subklinis, sehingga hal tersebut 

dapat menimbulkan banyak kerugian bagi para peternak sapi perah. Penurunan produksi susu 

akibat mastitis yaitu sebesar 15-20% dari total produksi susu (Bray dan Shearer, 2003). 

Sedangkan menurut Taylor dan Field (1992) produksi susu akan mengalami penurunan 

sebesar 30%. 

Pencegahan mastitis dapat dilakukan dengan cara teat dipping, menurut Dewi (2010) 

teat dipping adalah pencelupan puting menggunakan larutan antiseptik setelah pemerahan, 

sehingga susu yang tersisa dari pemerahan dapat dibersihkan serta dapat mengurangi jumlah 

bakteri yang ada pada puting dan melindungi puting hingga proses pemerahan selanjutnya. 

Menurut Poeloegan, Susan dan Andriani (2013) pencucian ambing dengan larutan antiseptik 

sebelum dan sesudah pemerahan juga mengakibatkan penurunan kejadian radang teat dipping 

dapat menekan terjadinya mastitis sebesar 50%. Sedangkan dalam penelitian Kurniawan 

(2013) disebutkan bahwa teat dipping menggunakan dekok daun kersen (Muntingia calabura 

L.) dengan berbagai konsentrasi memiliki kemampuan untuk menurunkan tingkat kejadian 

mastitis sebesar 75%-80%, sedangkan antiseptik kimia (iodips) sebesar 75%.  

 

2.2. Streptococcus agalactiae 

Menurut Virgihani (2011) Streptococcus agalactiae merupakan kelompok bakteri 

gram positif anaerob fakultatif, kebanyakan berkembang di udara tetapi beberapa spesies 

Streptococcus membutuhkan CO2 untuk berkembang. Khodijah, Tuasikal, Sugoro dan 
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Yusneti (2006) menjelaskan bahwa berdasarkan taksonominya bakteri Streptococcus 

agalactiae diklasifikasikan sebagai berikut: 

Kingdom Bacteria         

Phylum Firmicutes         

Class   Bacili          

Ordo  Lactobacillales         

Family  Streptococcaeceae  

Genus  Streptococcus       

 Spesies Streptococcus agalactiae 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Streptococcus agalactiae: a. Mikroskopis dan b. Makroskopis  

 Sumber: (a. Kaggen, 2011; b. Oprettet, 2011) 

 

Streptococcus sp. berbentuk sesuai namanya yaitu bulat (coccus) dan berbentuk rantai 

atau berpasangan. Semua spesiesnya merupakan bakteri non motil dan tidak membentuk 

spora. Semua spesies Streptococcus tidak dapat mereduksi nitrat tetapi mampu 

memfermentasi glukosa dengan produk utama adalah asam laktat. Banyak spesies merupakan 

anggota dari mikroflora normal pada membran mukosa dari manusia ataupun hewan, dan 

beberapa bersifat patogen. Streptococcus digolongkan berdasarkan kombinasi sifatnya, antara 

lain sifat pertumbuhan koloni, pola hemolisis pada agar darah (ά-hemolisis, β-hemolisis atau 

tanpa hemolisis/ γ-hemolisis), susunan antigen pada dinding sel yang spesifik untuk golongan 

tertentu dan reaksi-reaksi biokimia (Virgihani, 2011). 

Streptococcus agalactiae merupakan satu-satunya anggota grup B menurut klasifikasi 

Lancefield, yang diacu dalam Songer dan Post (2005) membagi genus Streptococcus dengan 

klasifikasi species spesifik karbohidrat pada antigen dinding sel. Streptococcus agalactie 

terkenal sebagai penyebab mastitis pada sapi perah. Pada ternak perah lain, seperti domba, 

kambing dan unta, bakteri ini juga menyebabkan mastitis dan laminitis. Streptococcus 

A B 



10 
 

agalactiae dapat ditemukan pada vagina dan bagian orofaring manusia. Pada manusia, bakteri 

ini dapat menyebabkan meningitis. Streptococcus agalactiae juga merupakan bakteri yang 

hanya sedikit berespon terhadap terapi antiseptik (Songer, 2005). Streptococcus agalactiae 

merupakan bakteri patogen penting yang menyebabkan mastitis pada ambing sapi perah 

sebelum higiene pemerahan dan penggunaan antiseptik yang tepat dijalankan. Respon awal 

ambing terhadap invasi Streptococcus agalactiae adalah pembuluh darah ambing 

mengeluarkan neutrofil dan membentuk oedema interstisium. Bakteri ini umumnya tidak 

hanya menyerang satu puting saja melainkan dapat menyebar dan menular pada puting yang 

lain. Streptococcus agalactiae mempunyai kemampuan adesi yang kuat pada reseptor spesifik 

sel inang. Bakteri ini diwaspadai keberadaannya dalam susu sapi perah karena Streptococcus 

agalactiae merupakan bakteri yang tahan terhadap temperatur tinggi, selain itu bakteri ini 

dapat memproduksi kapsul polisakarida untuk mencegah fagositosis. Bakteri ini dapat 

mempengaruhi kesehatan manusia yang meminum susu tercemar dan tidak diolah dengan 

baik (Virgihani, 2011)  

Utama, Kendran, Wibawan, Pasaribu dan Wahyuni (2000) menyatakan bahwa 

sebagian besar isolat yang diperoleh dari lapang yaitu Streptococcus agalactiae yang diuji 

memiliki aktivitas hemaglutinasi pada eritrosit sapi dan ayam, serta sebagian kecil pada 

eritrosit manusia, secara sistemik menunjukkan bahwa Streptococcus agalactiae 

kemungkinan dapat menginfeksi manusia. Streptococcus agalactiae yang mempunyai 

hemaglutinin mempunyai kemampuan menempel pada sel epitel ambing jauh lebih tinggi 

dibanding dengan yang tidak memiliki hemaglutinin. Wijayani (2010) menyatakan bahwa 

hemaglutinin diduga merupakan salah satu faktor virulen yang dimiliki bakteri patogen dan 

bertanggung jawab dalam mekanisme infeksinya. Lewat kemampuan adesi ini Streptococcus 

agalactiae terbebas dari pengaruh pembasuhan organ-organ sekresi. Bakteri mastitis dapat 

muncul dan menyerang sapi perah, pada umumnya disebabkan oleh buruknya sanitasi 

kandang. Oleh karena itu, untuk pencegahannya dapat dilakukan perbaikan sanitasi kandang  

 

2.3. Tanaman Kersen (Muntingia calabura L.) 

 Kersen (Muntingia calabura L.) adalah jenis tanaman yang tumbuh baik di daerah 

tropis seperti Indonesia. Kersen adalah pohon yang selalu hijau (evergreen), tumbuh dan 

berbuah sepanjang tahun. Saat ini, pohon kersen hanya dimanfaatkan sebagai tanaman 

peneduh di pinggir jalan karena daunnya yang rindang. Menurut Kuntorini., dkk (2013) 

klasifikasi ilmiah dari tumbuhan Muntingia calabura L. adalah sebagai berikut: 
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Kingdom Plantae (Tumbuhan)       

Subkingdom Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)   

 Superdivisi Spermatophyta (Menghasilkan biji)      

Divisi  Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)     

Kelas  Magnoliopsida (Dikotil/berkeping dua)     

Ordo  Malvales        

Famili  Muntingiaceae       

Genus  Muntingia L.       

 Spesies Muntingia calabura L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Gambar 3. Kersen (Muntigia calabura L.) 

 

Kersen berasal dari Amerika tropis dan banyak ditanam di kebun sebagai pohon 

peneduh. Kersen memiliki pohon yang kecil dengan tinggi 2-10 m. Rantingnya diselimuti 

rapat oleh rambut biasa yang halus dan oleh rambut kelenjar. Daunnya berseling, helaian daun 

tidak sama sisi, bulat telur bentuk lanset dengan ujung runcing bergerigi, berambut rapat 

terutama di bawah daun, lebarnya 4,5-14 kali 1,5-4 cm, tangkai daun pendek dan berambut 

seperti wol. Bunga berjumlah 1-3 menjadi satu di ketiak daun, berbilangan 5 dan berkelamin 

2. Mahkota bunganya berbentuk bulat telur terbalik dan berwarna putih. Serta buahnya 

berwarna merah (Steenis, 2006). Pohon kersen termasuk pohon yang tumbuh cepat dan dapat 

tumbuh subur di lahan marginal. Tumbuhan ini mampu melakukan penyerbukan sendiri 

secara spontan, mampu memproduksi buah dan biji dalam jumlah besar sepanjang tahun serta 
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memiliki laju perkecambahan biji yang tinggi (Figueiredo, Oliveira, Zacharias, Barbosa, 

Pereira, Cazela, Viana, dan Camargo, 2008). Daun kersen mengandung flavonoid, tanin, dan 

saponin (Zakaria dkk., 2010). 

 

2.3.1.Kandungan Senyawa Aktif dalam Daun Kersen (Muntingia calabura L.)  

Kandungan kimia 100 gram daun kersen antara lain air (77,8 g), protein (0,384 g), 

lemak (1,56 g), karbohidrat (17,9 g), serat (4,6 g), abu (1,14 g), kalsium (124,6 mg), fosfor 

(84mg), besi (1,18 mg), karoten (0,019 g), tianin (0,065g), riboflavin (0,037 g), niacin (0,554 

g) dan kandungan vitamin C (80,5 mg) nilai energi yang dihasilkan adalah 380KJ/100 gram 

(Akbar, 2010). Selain itu Suhadiyah, Djamal, Samuel dan Roland (2013) menyatakan bahwa 

uji aktivitas antioksidan pada bagian bunga, buah dan daun kersen telah dilakukan dengan 

menggunakan pelarut yang berbeda dan aktivitas antioksidan tertinggi dihasilkan oleh bagian 

daun. Komponen senyawa fenolik yang tinggi dihasilkan oleh daun kersen ini diduga bersifat 

sebagai antioksidan yang kuat. Adanya kandungan senyawa flavonoid dan saponin 

mengakibatkan terjadinya aktivitas antibakteri dari daun kersen. Kuntorini dkk., (2013) 

menambahkan bahwa daun kersen setelah dilakukan uji fitokimia secara kualitatif 

mengandung senyawa flavonoid, triterpen, tanin, saponin dan steroid. Sedangkan menurut 

Surjowardojo, Thohari, Sarwiyono and Ridhowi (2014) komponen bioaktif seperti flavonoid, 

saponin dan tannin ditemukan dalam ekstrak daun kersen dengan berbagai pelarut. Adapun 

analisis fitokimianya seperti pada Tabel 1. sebagai berikut:  

Tabel 1. Analisis fitokimia ekstrak daun kersen (Muntingia calabura) dengan berbagai 

pelarut 

No. Pelarut Konstituen bioaktif daun kersen 

Saponin Tannin Flavonoid 

1 Aquades ++ ++++ ++++ 

2 Metanol ++ ++++ ++++ 

3 Etanol ++ ++++ ++++ 

4 Klorofom + ++ +++ 

5 Eter + ++ +++ 

6 Asam sitrat + ++ +++ 

Sumber: Surjowardojo et al. (2014). 

 

Pada Tabel 1. diatas dapat diketahui bahwa kandungan bioaktif seperti saponin, tannin 

dan flavonoid terdapat di setiap ekstrak daun kersen dengan berbagai pelarut. Sedangkan 

dalam penelitian Sindhe, Bodke and Chandrashekar (2013) menyatakan bahwa penentuan 

jumlah total kandungan flavonoid dalam ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) 

ditentukan menurut metode modifikasi dari Zhishen et al., (1999) menggunakan catechin 

sebagai standar penentuan. Catechin adalah segolongan metabolit sekunder yang secara alami 
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dihasilkan oleh tumbuhan dan termasuk dalam golongan flavonoid Adapun total kandungan 

flavonoid dalam ekstrak daun kersen (Muntingia calabura L.) yang ditunjukan dengan 

catechin dinyatakan dalam µg. Total kandungan flavonoid dalam ekstrak daun kersen terdapat 

pada Tabel 2. yaitu sebagai berikut: 

Tabel. 2 Analisis kuantitatif ekstrak daun kersen dengan berbagai pelarut 

Ekstrak Total Flavonid (µg/mg ) 

 EDK Eter 17.936±0.89 

EDK Kloroform 47.086±0.68 

EDK Etanol 123.316±0.54 

EDK Aquades 44.833±0.21 

Sumber: Sindhe, et al. (2013) 

 

 

 Flavonoid 

Kuntorini, dkk., (2013) menyatakan bahwa flavonoid adalah suatu antioksidan alam 

dan mempunyai aktivitas biologis, antara lain sebagai antioksidan yang dapat menghambat 

berbagai reaksi oksidasi, serta mampu bertindak sebagai pereduksi radikal hidroksil, 

superoksida dan radikal peroksil. Sedangkan menurut menurut Agestia dan Andis (2009) 

flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol yang tersebar yang ditemukan di alam. 

Senyawa-senyawa ini merupakan zat warna merah, ungu, dan biru dan sebagian zat warna 

kuning yang diemukan dalam tumbuh-tumbuhan. 

Hamdiyati dkk (2009) menyatakan bahwa flavonoid dapat menyebabkan terjadinya 

kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom, dan lisosom sebagai hasil interaksi 

antara flavonoid dengan DNA bakteri. Flavonoid memiliki sifat lipofilik sehingga 

dimungkinkan akan merusak membran sel bakteri. Menurut Noorhamdani, Herman dan Dian 

(2010) kemampuan yang dimiliki flavonoid dalam memberikan efek antibakteri antara lain 

dengan menghambat fungsi membran sitoplasma, menghambat sintesis asam nukleat, 

menghambat aktivitas bakteri dengan jalan menghambat metabolisme energi dan flavonoid 

dapat menghambat konsumsi oksigen dengan jalan mengganggu rantai transport elektron 

respirasi. 

 Tanin 

Tanin merupakan senyawa yang memiliki zat antibakteri dengan cara kerja 

mengkerutkan dinding sel atau membran sel yang telah lisis akibat senyawa saponin dan 

flavonoid, sehingga menyebabkan senyawa tannin dapat dengan mudah masuk ke dalam sel 

Keterangan: 

EDK = Ekstrak daun   kersen 
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bakteri dan mengkoagulasi protoplasma sel bakteri, akibatnya sel tidak dapat melakukan 

aktivitas hidup dan pertumbuhannya terhambat atau bahkan mati (Juliantina, Citra, Nirwani, 

Nurmasitoh dan Bowo, 2009). 

Senyawa tanin dapat mengganggu permeabilitas sel dan mampu menginaktivasi 

adhesin mikroba, enzim, dan protein transport pada membran sel,  beberapa enzim yang 

dihasilkan mikroba mampu diinhibisi oleh astrigent yang dimiliki oleh tannin (Adi, Winarsih 

dan Hilmi, 2010). Juliantina, dkk (2009) menambahkan bahwa senyawa tannin mampu 

menghambat pertumbuhan bakteri dengan cara mengkoagulasi protoplasma bakteri. Tannin 

memiliki peran sebagai antibakteri dengan cara mengikat protein, sehingga pembentukan 

dinding sel akan terhambat. 

 Saponin 

Saponin merupakan metabolit sekunder yang banyak terdapat di alam. Saponin ini 

berasa pahit, berbusa dalam air dan bersifat antimikroba. Saponin akan mengganggu tegangan 

permukaan dinding sel, maka saat tegangan permukaan terganggu, zat antibakteri akan masuk 

dengan mudah kedalam sel dan akan mengganggu metabolisme hingga akhirnya terjadilah 

kematian bakteri (Karlina, Ibrahim dan Trimulyo, 2013). Saponin termasuk dalam kelompok 

antibakteri yang dapat mengganggu permeabilitas membran sel mikroba, mengakibatkan 

kerusakan membran sel dan menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari dalam 

sel mikroba yaitu protein, asam nukleat, nukleotida dan lain-lain (Agung, Nenga, Kerta dan 

Hapsari., 2013). Hal yang serupa dikemukakan oleh Arabski, Wąsik, Dworecki dan Kaca 

(2009) bahwa pada dinding sel bakteri saponin memiliki kemampuan berikatan dengan 

lipopolisakarida, sehingga mengakibatkan permeabilitas dari dinding sel meningkat. 

 

2.4. Metode Ekstraksi  

Menurut Simanjuntak (2008) ekstraksi adalah suatu proses pemindahan kandungan 

senyawa kimia dari jaringan tumbuhan atau hewan dengan penyari tertentu. Metode ekstraksi 

dapat dilakukan dengan cara dingin (maserasi dan perkolasi) serta cara panas (refluks, digesti 

infus, soxhlet dan dekok). Sedangkan menurut Noorhamdani (2010) ekstraksi merupakan 

suatu peristiwa pemindahan massa zat aktif yang awalnya berada dalam sel ditarik oleh 

pelarut sehingga menghasilkan larutan zat aktif dalam pelarut tersebut. Pada umumnya 

ekstraksi akan bertambah baik bila permukaan serbuk simplisia yang bersentuhan dengan 

pelarut makin luas dengan kata lain bahwa semakin lembut serbuk yang akan diekstrak dan 

menghasilkan permukaan yang luas sehingga memudahkan pelarut untuk memisahkan zat 

aktif dari suatu bahan. Dengan demikian, semakin halus serbuk simplisia, semakin baik 
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ekstraksinya. Selain hal tersebut ekstraksi dapat dipengaruhi oleh sifat fisik dan kimia 

simplisia yang bersangkutan. A’yunin (2008) menyatakan bahwa maserasi merupakan suatu 

metode ekstraksi menggunakan lemak panas, akan tetapi penggunaan lemak panas ini telah 

digantikan oleh pelarut-pelarut organik yang volatil, beberapa pelarut berdasarkan tingkat 

kepolarannya yaitu aquades, metanol, etanol, kloroform, dan petroleum eter. Penekanan 

utama pada maserasi adalah tersedianya waktu kontak yang cukup antara pelarut dan jaringan 

yang diekstraksi.  

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Proses pengerjaan dilakukan 

dengan cara merendam serbuk simplisia dalam pelarut. Pelarut akan menembus dinding sel 

dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung zat aktif. Zat aktif akan larut dan karena 

adanya perbedaan konsentrasi antara larutan zat aktif di dalam sel dengan di luar sel, maka 

larutan yang terpekat didesak keluar. Peristiwa tersebut berulang sehingga terjadi 

keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam sel. Keuntungan dari metode 

maserasi yaitu prosedur dan peralatannya sederhana (Setiawan, Pratiwi dan Djoko, 2010). 

Kusuma (2010) menambahkan bahwa maserasi sebagai proses perendaman bahan alam yang 

dikeringkan (simplisia) dalam suatu pelarut. Metode ini dapat menghasilkan ekstrak dalam 

jumlah banyak, serta terhindar dari perubahan kimia senyawa-senyawa tertentu karena 

pemanasan. Pelarut akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang 

mengandung zat aktif sehingga zat aktif akan larut, karena adanya perbedaan konsentrasi 

antara larutan zat aktif di dalam sel, maka larutan yang terpekat di desak keluar. Pelarut yang 

digunakan dapat berupa air, etanol, air-etanol atau pelarut lain. Keuntungan cara ekstraksi ini, 

adalah cara pengerjaan dan peralatan yang digunakan sederhana dan mudah diusahakan, 

sedangkan kerugiannya adalah waktu pengerjaannya lama dan ekstraksi kurang sempurna. 

Menurut Indah (2010) dalam ekstraksi, polaritas dari pelarut memainkan peran yang 

penting. Polaritas molekul dari pelarut ditentukan oleh momen dipolnya. Momen dipole 

merupakan ukuran pemisahan muatan dalam molekul (Oxtoby, 2001), sehingga semakin 

besar momen dipolenya makin besar pula pemisahan mutannya dan dapat dikatakan lebih 

polar. Adapun momen dipole dari eter dan metanol secara berurutan menurut sumber 

wikipedia adalah 1,14 dan 1,69.  
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2.5. Pelarut dalam Ekstraksi 

2.5.1. Pengertian Pelarut 

Pelarut adalah 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 juga disebut pelarut organik. Pelarut biasanya memiliki titik didih rendah dan 

lebih mudah menguap, meninggalkan substansi terlarut yang didapatkan. Pemilihan pelarut 

yang akan digunakan dalam proses ekstraksi harus memperhatikan sifat kandungan senyawa 

yang akan diisolasi. Sifat yang penting adalah polaritas dan gugus polar dari senyawa. Pada 

prinsipnya suatu bahan akan mudah larut dalam pelarut yang sama polaritasnya sehingga akan 

mempengaruhi sifat fisikokimia ekstrak yang dihasilkan (Septiana dan Asnani, 2012). 

Sedangkan menurut A’yunin (2008) hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihihan 

pelarut untuk proses ekstrasi, setidaknya ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebagai 

pelarut yaitu murah, mudah didapatkan, sifat fisik dan kimianya stabil, dapat bereaksi secara 

netral, tidak mudah menguap dan tidak mudah terbakar, selektif dan tidak merubah dan 

bereaksi terhadap kandungan zat.  

2.5.2. Eter 

Eter adalah suatu senyawa organik yang mengandung gugus R—O—R’, dengan R 

dapat berupa alkil maupun aril. Contoh senyawa eter yang paling umum adalah pelarut dan 

anestetik dietil eter (etoksietana, CH3-CH2-O-CH2-CH3) (Anonimus, 2013). Struktur umum 

eter terdapat pada Gambar 4. sebagai berikut: 

 

 

 

 

   

   Gambar 4. Struktur umum eter 

 

Menurut Unni (2015) eter sangat umum ditemukan dalam kimia organik dan biokimia, 

karena gugus ini merupakan gugus penghubung pada senyawa karbohidrat dan lignin. Eter 

adalah nama senyawa kimia yang memiliki gugus eter (atom oksigen yang diikat 2 substituen 

(alkil/aril)). Senyawa eter biasanya dipakai sebagai pelarut dan obat bius. Adapun kegunaan 

eter adalah sebagai berikut: Dietil eter (etoksi etana) biasanya digunakan sebagai pelarut 

senyawa-senyawa organik. Selain itu dietil eter banyak digunakan sebagai zat arestesi (obat 

bius) di rumah sakit. Senyawa eter yang laainnya adalah MTBE (Metil Tertier Butil Eter), 

senyawa eter ini digunakan untuk menaikan angka oktan besin menggantikan kedudukan TEL 

http://id.wikipedia.org/wiki/Senyawa_organik
http://id.wikipedia.org/wiki/Alkil
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aril&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pelarut
http://id.wikipedia.org/wiki/Anestetik
http://id.wikipedia.org/wiki/Dietil_eter
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbohidrat
http://id.wikipedia.org/wiki/Lignin
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/ TML, sehingga diperoleh bensin yang ramah lingkungan. Sebab tidak menghasilkan debu 

timbal (Pb2+) seperti bila digunakan TEL / TML. Sifat-sfat beberapa alkil eter terdapat pada 

tabel 3. sebagai berikut: 

Tabel 3. Sifat-sifat beberapa alkil eter  

Eter Struktur Titik lebur 

(°C) 

Titik didih 

(°C) 

Momen dipol 

(D) 

Dimetil eter CH3-O-

CH3 

-138,5 23,0 1,30 

Dietil eter  CH3CH2-

O-CH2CH3 

-116,3 34,4 1,14 

Tetrahidrofur

an 

O(CH2)4 -108,4 66,0 1,74 

Dioksana  O(C2H4)2O 11,8 101,3 0,45 
Sumber: Wikipedia 

 

2.5.3. Metanol 

Metanol adalah salah satu senyawa hidrokarbon dari golongan alkohol (CnH2n+2O) 

dengan gugus alkil hidroksil (-OH). Rumus umum metanol adalah CH4O atau sering ditulis 

CH3-OH. Metanol merupakan bentuk alkohol paling sederhana. Pada keadaan atmosfer 

berbentuk cairan yang ringan, mudah menguap, tidak berwarna, mudah terbakar, dan beracun 

dengan bau yang khas (berbau lebih ringan daripada etanol). Metanol diproduksi secara alami 

oleh metabolisme anaerobik oleh bakteri. Hasil proses tersebut adalah uap metanol (dalam 

jumlah kecil) di udara. Setelah beberapa hari, uap metanol tersebut akan teroksidasi oleh 

oksigen dengan bantuan sinar matahari menjadi karbon dioksida dan air (Anonimus, 2012). 

Struktur umum metanol terdapat pada Gambar 5. sebagai berikut:  

 

 

 

 

   

 Gambar 5. Struktur umum metanol  

Metanol merupakan pelarut universal yang memiliki gugus polar (-OH) dan gugus 

nonpolar (-CH3) sehingga dapat menarik analit-analit yang bersifat polar dan nonpolar. 

Metanol dapat menarik alkaloid, steroid, saponin, dan flavonoid dari tanaman (Astarina, 

2012).  Sifat-sifat dari metanol terdapat pada Tabel 4. sebagai berikut: 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Debye&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Dimetil_eter
http://id.wikipedia.org/wiki/Dietil_eter
http://id.wikipedia.org/wiki/Tetrahidrofuran
http://id.wikipedia.org/wiki/Tetrahidrofuran
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dioksana&action=edit&redlink=1
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Tabel 4. Sifat-sifat pelarut metanol 

Sifat 

Rumus molekul CH3OH 

Massa molar 32,04 g/mol 

Penampilan Colorlees liquid 

Densitas 0,7918 g/cm
3, 

liquid 

Titik lebur -97
o
C, -142,9

o
F 

(176 K) 

Titik didih 64,7
o
C, 148,4

o
F 

(337,8 K) 

Kelarutan dalam air Fully miscible 

Keasaman (pKa) ~15,5 

Viskositas 0,59 mPa.s at 

20
o
C 

Momen dipol 1,69 D (gas) 

Sumber: Wikipedia 

 

2.6. Uji Aktivitas Antibakteri 

Aktivitas dari suatu zat antibakteri dapat dilakukan dengan beberapa metode yaitu 

metode dilusi (pengenceran) dan difusi. Pengujian antibakteri yang sering digunakan adalah 

metode difusi agar, metode ini diperkenalkan oleh William Kirby dan Alfred Bauer pada 

tahun 1966 (Farida, 2002).  Metode difusi telah dimodifikasi dengan beberapa metode yaitu 

metode lubang (sumuran), Poor Plate dan kertas cakram. Cara ini merupakan cara terpilih 

(selected method) dan direkomendasi oleh International Collaborative Study di Swedia dan 

Food and Drug Administration di Amerika Serikat untuk pengujian mutu antiseptika (Deby,  

Fatimawali, Weny dan Wiyono, 2010). 

2.6.1. Metode Sumuran 

Metode sumuran adalah salah satu metode dalam pengujian aktivitas antibakteri yaitu 

dengan membuat lubang atau sumuran pada media agar yang telah diinokulasi suspensi 

bakteri. Jumlah dan letak lubang disesuaikan dengan tujuan penelitian, kemudian lubang 

diinjeksikan dengan ekstrak yang akan diuji. Setelah dilakukan inkubasi, pertumbuhan bakteri 

diamati untuk melihat ada tidaknya daerah hambatan di sekeliling lubang (Rahman, Dirayah 

dan Asadi, 2010). Menurut Hermawan (2007) pengukuran daya hambat dapat diketahui 

berdasarkan pengukuran diameter zona bening (clear zone) yang terbentuk disekitar daerah 

disk dan sumuran. terbentuknya zona tersebut merupakan respon dari kandungan senyawa 

kimia yang dapat menghambat dan menekan aktivitas bakteri. Dalam penelitian Pangalinan, 

Kojong dan Yamlean (2013) disebutkan bahwa zona hambat yang telah terbentuk di sekitar 

sumuran kemudian diukur secara horizontal dan vertikal dengan menggunakan penggaris 
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berskala. Sedangkan menurut penelitian Nisaa’ (2013) Pengukuran zona hambat di sekitar 

sumuran dilakukan menggunakan jangka sorong digital dengan ketelitian 0,01 mm. Cara 

pengukuran yaitu dengan membuat dua garis tegak lurus melalui titik pusat lubang sumuran 

(garis AB dan garis CD). Faktor yang mempengaruhi kerja zat antimikroba secara efektif 

terhadap organisme salah satunya ditentukan oleh zat antimikrobanya. Wulandari, Suswati, 

Misnawi dan Rianul (2012) menyatakan bahwa semakin tinggi konsentrasi maka semakin 

tinggi pula kandungan zat aktif di dalamnya sehingga semakin besar daya antimikroba ekstrak 

tersebut yang ditunjukkan dengan diameter zona hambat yang semakin bertambah.  


