
UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA 
AKTIF EKSTRAK DAUN PAPACEDA ( Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb) 

 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 
 
 
 
 

Oleh: 
Fransias Frilanno Gaspersz 

NIM. 0411010087 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

2011 



UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI DAN IDENTIFIKASI SENYAWA 
AKTIF EKSTRAK DAUN PAPACEDA ( Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb) 

 
 
 
 

SKRIPSI 
 
 
 
 

Oleh: 
Fransias Frilanno Gaspersz 

NIM. 0411010087 
  

   Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Sarjana Teknologi Pertanian 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
JURUSAN TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 
2011 



LEMBAR PERSETUJUAN 
 
 
 

Judul Skripsi   : Uji Aktivitas Antibakteri dan Ide ntifikasi Senyawa 

Aktif Ekstrak Daun Papaceda (Scaevola taccada 

(Gaertn.)Roxb) 

 

Nama Mahasiswa   : Fransias Frilanno Gaspersz 

NIM    : 0411010087 

Jurusan   : Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas   : Teknologi Pertanian 

 
 
 
 
 
 

Pembimbing I,       Pembimbing II, 
 

 
 

 
 

Dr.Ir. Yunianta, DEA                                                                           
NIP. 195906131986011001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanggal Persetujuan:……………………… 

 

 

 

Dian Widya Ningtyas, STP., MP. 
NIP. 198107132005012002 
 



LEMBAR PENGESAHAN 
 
 

Judul Skripsi   : Uji Aktivitas Antibakteri dan Ide ntifikasi Senyawa 

Aktif Ekstrak Daun Papaceda (Scaevola taccada 

(Gaertn.)Roxb) 

 

Nama Mahasiswa   : Fransias Frilanno Gaspersz 

NIM    : 0411010087 

Jurusan   : Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas   : Teknologi Pertanian 

 
 

Penguji I,       Penguji II, 
 

 
 

 
Dr.Ir. Elok Zubaidah, MP                                                                            
NIP. 19590821 199303 2 001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tanggal Persetujuan:……………………… 

Dr. Teti Estiasih, STP. MP. 
NIP. 197012262002122001 
 

Penguji III, 
 
 
 
 

Dr.Ir. Yunianta, DEA.  
          NIP. 195906131986011001 
 

 
             Penguji IV, 
 
 
 
Dian Widyaningtyas, STP. MP. 
NIP. 198107132005012002 
  

Ketua Jurusan 
 
 
 
 
Agustin Krisna Wardani, STP. MP. PhD. 
NIP. 196908071997022001 
 
 



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama Mahasiswa : Fransias Frilanno Gaspersz 

NIM   : 0411010087 

Jurusan  : Teknologi Hasil Pertanian 

Fakultas  : Teknologi Pertanian 

Judul Skripsi              : Uji Aktivitas Antibakteri dan Identifikasi Senyawa 

Aktif Ekstrak Daun Papaceda (Scaevola taccada 

(Gaertn.)Roxb) 

 

Menyatakan bahwa, 

Skripsi dengan judul di atas merupakan karya asli penulis tersebut di atas. 

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar saya bersedia 

dituntut 

sesuai hukum yang berlaku. 

 

 

Malang, 12 Juli 2011 

 

Pembuat Pernyataan, 

 

 

 

Fransias Frilanno Gaspersz 

NIM. 0411010087 

 

 

 



RIWAYAT HIDUP 

 

Nama   : Fransias Frilanno Gaspersz 

NIM  : 0411010087 

Agama  : Kristen 

Alamat  : Jl. Pasar Baru Sentani no. 370, Papua 

 

Penulis dilahirkan di Ambon pada tanggal 31 Agustus 1987 dari Ayah 

yang bernama Elisa Gaspersz dan Ibu Cornelia Sipahelut. 

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Yayasan 

Pendidikan Kristen  (YPK) Sentani pada tahun 1, kemudian melanjutkan ke 

Sekolah Menengah Tingkat Pertama di SLTP Negeri I Sentani dengan tahun lulus 

2001, dan menyelesaikan Sekolah Menengah Umum di SMU Negeri I Sentani  

pada tahun 2004. 

Pada tahun 2011 penulis telah berhasil menyelesaikan pendidikannya 

diUniversitas Brawijaya Malang di Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas 

Teknologi Pertanian. Pada masa pendidikannya, penulis pernah aktif pada 

berbagai kegiatan intra kampus, di antaranya PMK Efrata, UAKK Brawijaya, 

Home Band Fakultas Teknologi Pertanian, Paduan Suara Fakultas Teknologi 

Pertanian, dan Himalogista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan anugerah-

Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Uji 

Aktivitas Antibakteri dan Identifikasi Senyawa Aktif Ekstrak Daun Papaceda 

(Scaevola taccada Gaertn.) Roxb)". Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu 

syarat untuk mencapai gelar Sarjana Teknologi Pertanian. Pada kesempatan ini, 

penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada pihak yang 

telah membantu, mendukung dan membimbing selama penelitian dan penyusunan 

skripsi, sehingga dapat terselesaikan dengan baik, terutama kepada : 

1. Elisa Gaspersz dan Cornelia Sipahelut sebagai orangtua, yang telah 

memberikan motivasi dan seluruh dukungan kepada penyusun. 

2. Bapak Dr. Ir. Yunianta, DEA dan Ibu Dian Widyaningtyas, STP., MP  

selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan semangat, bimbingan, 

arahan dan ilmu pengetahuan. 

3. Ibu Dr.Ir. Elok Zubaidah., MP dan Ibu Dr.Ir. Teti Estiasih., MP  selaku 

Dosen Penguji atas segala saran dan masukannya. 

4. Serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam 

penyusunan skripsi. 

Menyadari adanya keterbatasan pengetahuan, referensi dan pengalaman, 

penyusun mengharapkan saran dan masukan demi lebih baiknya skripsi ini. Akhir 

kata, harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak 

yang membutuhkan. 

 

 

Malang, Juli 2011 

Penyusun, 

 

 

 

 



FRANSIAS FRILANNO GASPERSZ. 0411010087. Uji Aktivitas 
Antibakteri dan Identifikasi Senyawa Aktif Ekstrak   Daun Papaceda 
(Scaevola taccada (Gaertn.)Roxb). SKRIPSI 
Pembimbing: Dr. Ir. Yunianta, DEA dan Dian Widya Ningtyas, STP., MP 

RINGKASAN 

Papaceda (Scaevola taccada) merupakan salah satu tumbuhan yang 
digunakan dalam berbagai pengobatan tradisional. Beberapa penelitian 
menunjukkan ekstrak daun Papaceda mengandung senyawa antibakteri 
golongan asam lemak, terpenoid, peptida, saponin, dan alkaloid yang efektif 
dalam penghambatan pertumbuhan bakteri Gram positif dan Gram negaitf. 
 Ekstraksi adalah metode pemisahan dimana komponen-komponen 
terlarut suatu campuran dipisahkan dari komponen-komponen yang tidak larut 
dengan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi yang optimal akan mempengaruhi 
kualitas dan kuantitas ekstraksi yang dihasilkan, dan hasil ekstraksi tersebut 
akan mempengaruhi aktivitas antibakteri. Rasio jenis pelarut dan waktu 
ekstraksi merupakan faktor yang berpengaruh dalam proses ekstraksi. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri daun 
papaceda, mengetahui pengaruh rasio jenis bahan pelarut dan waktu ekstraksi 
daun Papaceda terhadap S. aureus dan E. coli, serta mengetahui komponen 
senyawa yang terkandung dalam ekstrak daun papaceda yang aktif sebagai 
antibakteri. 
 Penelitian ini dilakukan secara faktorial menggunakan RAK dengan 
dua faktor. Faktor pertama yaitu rasio jenis pelarut dengan 3 level yaitu 
(etanol:heksan) 2:1, 1:1, dan 1:2. Sedangkan faktor kedua yaitu waktu ekstraksi 
maserasi yang terdiri dari 2, 3, dan 4 hari. Ulangan dilakukan sebanyak 3 kali. 
Data analisa menggunakan metode deskriptif dan ANOVA. 
 Hasil penelitian menunjukkan perlakuan 2:1 selama 4 hari 
menghasilkan rendemen optimal sebesar 11,85%. Pengujian aktivitas 
antibakteri menunjukkan perlakuan 1:2 selama 3 hari pada fraksi etanol efektif 
menghambat E. coli  (2,56 mm) dan S. aureus (3,13 mm). Sedangkan 
perlakuan 2:1 selama 4 hari pada fraksi heksan efektif dalam menghambat E. 
coli  (1,95 mm) dan S. aureus (2,83 mm). 
 Hasil pengujian fitokimia dengan GC-MS pada fraksi etanol 
menunjukkan senyawa 2-Hexadecen-1-ol (19%), Ethanamine (16,24%), 
Hexadecanoic acid (11,82%), Tetradecanoic acid (10,15%), dan Germacrane 
(7,3%), sedangkan pada fraksi heksan terkandung 1-Phenanthrenecarboxylic 
(30%), Hexadecanoic acid (17,24%), 9,12-Octadecadienoic acid (9,10%), 
Caryophyllene oxide (8,69%), Ergosta-7,22-dien-3-ol (4,67%), Octadecanoate 
acid (4,47%), 6H-Purin-6-one,1,7-dihydro-2-(methylamino) (4,2%), and 
Pentatriacontane (2,6%). 
 
Kata kunci: Daun Papaceda, aktivitas antibakteri, S. aureus, E. coli   
 
 



FRANSIAS FRILANNO GASPERSZ. 0411010087. Antibacterial Activity 
and Identification of Active Compounds Papaceda (Scaevola taccada 
(Gaertn.) Roxb) Leaf Extract. SKRIPSI 
Supervisor: Dr. Ir. Yunianta, DEA and Dian Widya Ningtyas, STP., MP 

SUMMARY 

Papaceda (Scaevola taccada) in one plant that is used in a variety of 
traditional medicine. Some studies show Papaceda leaf extract contains 
antibacterial compounds classes of fatty acids, terpenoids, peptides, saponins, 
and alkaloids that are effective in inhibiting the growth of Gram positive and 
Gram negative. 
 Extraction is a method of separation in which dissolved a mixture are 
separated from components that are not soluble with the appropriate solvent. 
The optimal extraction process will affect the quality an quantity of the 
resulting extraction, and the result of the extraction will affect the antibacterial 
activity. The ratio of solvent and extraction time is a factor in the extraction 
process. This study aims to determine the antibacterial activity of leaf 
Papaceda, knowing the influence of the ratio of solvent type and extraction 
time Papaceda leaves againts S. aureus and E. coli, and to know the 
components of compounds contained in the leaf extract as an antibacterial 
active Papaceda. 

This research was conducted using a factorial with two factors RAK. 
The first factor is the ratio of solvent with 3 levels, namely (ethanol:hexane) 
2:1, 1:1, and 1:2. While the second factor consists of the extraction time from 
2,3, and 4 days. Deuteronomy perform 3 times. Data analysis use descriptive 
and ANOVA. 
 The result showed 2:1 treatment during 4 days produces an optimal 
yield of 11,85%. Tests for antibacterial activity showed 1:2 treatment for 3 
days on ethanol fractions effectively inhibit E. coli (2,56 mm) and S. aureus 
(3,13 mm). While treatment with 4 days at 2:1 hexane fraction effective in 
inhibiting E. coli (1,95 mm) and S. aureus (2,83 mm). 
 Phytochemical test results with GC-MS in the ethanol fraction showed 
the compound 2-Hexadecen-1-ol (19%), Ethanamine (16,24%), 
Hexadecanoate acid (11,82%), Tetradecanoic acid (10,15%), and Germacrane 
(7,3%), while in the hexane fraction contained 1-Phenanthrenecarboxylic 
(30%), Hexadecanoate acid (17,24%), 9,12-Octadecadienoic acid (9,10%), 
Caryophyllene oxide (8,69%), Ergosta-7,22-dien-3-ol (4,67%), Octadecanoate 
acid (4,47%), 6H-Purin-6-one,1,7-dihydro-2-(methylamino) (4,2%), and 
Pentatriacontane (2,6%). 
 
Key words: Leaf Papaceda, antibacterial activity, S. aureus, E.coli   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tumbuhan mangrove di Indonesia merupakan yang terbanyak di dunia, 

baik dari segi kuantitas area (± 42.550 km') maupun jumlah spesies (± 45 

spesies) (Spalding et al., 2001). Tumbuhan mangrove mempunyai banyak 

manfaat yang bersinggungan langsung dengan kehidupan manusia, mulai dari 

manfaat ekologi sampai dengan sebagai sumber pangan dan obat. 

Salah satu tumbuhan mangrove yang memiliki potensi sebagai bahan 

obatobatan adalah Papaceda (Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb). Papaceda 

merupakan sebutan yang lazim digunakan oleh rakyat Maluku, sedangkan di 

daerah lain di Indonesia, diketahui beberapa nama daerah yaitu subong-subong 

(Bengkulu), dudulan (Jawa), dan babakoan (Sunda). Selain itu, di beberapa 

Negara daun papaceda telah dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk 

menyembuhkan batuk, tuberkolosis, disentri, flu, sakit mata, dan 

menyembuhkan keracunan karena ikan laut ( Anonymous, 2009a). 

Menurut Ghisalberti (2004) kandungan daun papaceda meliputi golongan 

asam lemak, terpen, saponin, fenol, kumarin, dan alkaloid dalam jumlah 

sedikit. Ekstrak daun, buah maupun akar dari tumbuhan ini telah diakui 

khasiatnya sebagai obat tradisional oleh penduduk setempat di Indonesia di 

mana tumbuhan ini tumbuh. Namun tanpa kajian ilmiah tradisional ini tidak 

dapat diakui oleh khalayak modern. 



Daun papaceda yang telah lama digunakan sebagai obat tradisional 

memberi ketertarikan tersendiri bagi penelitian ini. Belum banyak penelitian 

tentang pengaruh proses ekstraksi terhadap efektivitas ekstrak daun papaceda 

terhadap bakteri patogen. 

Proses ekstraksi dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas ekstrak yang 

dihasilkan. Faktor penting dalam proses ekstraksi adalah jenis pelarut. Jenis 

pelarut akan mempengaruhi jumlah ekstrak yang dihasilkan, khususnya 

senyawa aktif yang dapat terekstrak sesuai dengan tingkat kepolarannya. 

Waktu ekstraksi juga berpengaruh pada jumlah ekstrak yang dihasilkan. 

Menurut Suryandari (1981), waktu ekstraksi yang pendek akan memberikan 

hasil yang rendah sebab tidak semua zat dapat terekstrak. 

Berdasarkan data empiris manfaat dan senyawa yang terkandung pada 

daun papaceda, maka perlu dilakukan penelitian tentang perbandingan dua 

jenis pelarut, dengan mengacu pada literatur bahwa senyawa yang terkandung 

dalam daun Papaceda terdiri dari senyawa polar dan non polar, serta waktu 

efektif ekstraksi untuk mengekstrak senyawa antibakteri daun papaceda dan 

aktivitas antibakteri ekstrak daun papaceda terhadap bakteri Eschericia coli 

dan Staphylococcus aureus, serta identifikasi komponen-komponen senyawa 

aktif yang terkandung dalam daun papaceda. 

 

1.2 Tujuan  

a. Mengetahui adanya aktvitas antibakteri ekstrak daun papaceda (Scaevolla 

taccada). 



b.  Mengetahui pengaruh perbandingan jenis bahan pelarut dan lama 

ekstraksi serta interaksi keduanya terhadap aktivitas antibakteri ekstrak 

daun papaceda (Scaevolla taccada) terhadap Staphylococcus aureus dan 

Eschericia coli. 

c. Mengetahui komponen senyawa yang terkandung dalam ekstrak daun 

papaceda yang aktif sebagai antibakteri. 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

a. Sebagai informasi untuk mengembangkan ilmu khususnya untuk 

mengetahui aktivitas antibakteri yang terdapat pada ekstrak daun 

papaceda. 

b. Sebagai informasi untuk mengetahui perbandingan dua jenis bahan 

pelarut dan lama ekstraksi terbaik ekstrak daun papaceda. 

c. Sebagai informasi komponen senyawa aktif ekstrak daun papaceda 

yang berperan sebagai antibakteri. 

1.4 Hipotesis 

a. Penggunan pelarut dan waktu ekstraksi yang berbeda diduga 

berpengaruh pada rendemen yang dihasilkan. 

b. Penggunaan dua jenis pelarut dan waktu ekstraksi yang berbeda diduga 

dapat mempengaruhi aktivitas antibakteri ekstrak daun papaceda 

c. Penggunaan pelarut yang berbeda akan melarutkan senyawa aktif daun 

papaceda yang berfungsi sebagai antibakteri sesuai dengan tingkat 

kepolarannya. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Papaceda (Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb) 

2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Papaceda 

Tanaman Scaevolla taccada sering disebut juga dudulan (Jawa), 

babakoan (Sunda), subong-subong (Bengkulu) dan papaceda (Maluku). 

Scaevola taccada dijumpai dari Madagaskar ke arah timur ke Asia Tenggara, 

seluruh Malesia, daerah tropis Australia, Kepulauan Pasifik dan Hawaii. Jenis 

ini telah dibudidayakan dan tumbuh meliar di tenggara Amerika Serikat. 

Semak tegak atau pohon kecil dengan ranting rnenggalah. Daun berseling, 

sebagian besar berkumpul di ujung dahan, menyudip sampai membundar telur 

sungsang. Perbungaan aksiler, percabangan jarang. Bunga tidak beraroma, 

putih sampai kuning muda. Buah pelok berdaging, putih saat matang, berbiji 2 

(Anonymous, 2009a). 

Scaevola taccada dapat diperbanyak dengan biji dan stele. Biji batunya 

harus dipisahkan dari pulp sebelum ditanam. Setelah digosok dan dicuci, biji 

dikeringkan untuk disimpan. Biji batu lebih baik direndam air sejuk selama 24 

jam dan ditutup dengan tanah sedikit pada tanah campuran di pot yang 

berdrainase baik. Perkecambahan akan memakan waktu sampai 3-9 bulan. 

Perkecambahan dipercepat dengan direndam air laut, lebih cepat 1-2 minggu. 

Stele dengan panjang 50 cm, dengan dawn bagian bawah dihilangkan, dan 

bagian atas dipotong. Kemudian ditanam pada campuran pot ringan yang 



berdrainase baik atau pada tanah berpasir, dengan disiram sekali sehari. Akar 

akan muncul dalam 2-3 bulan (Anonymous, 2009b). 

Menurut Backer (1968), Scaevolla taccada dalam tata nama tumbuhan 

termasuk dalam klasifikasi sebagai berikut: 

Familia  : Goodeniaceae 

Marga : Scaevolla 

Spesies : Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Papaceda (Scaevola taccada) (Anonymous, 2009c) 

 

2.1.2 Manfaat Daun Papaceda 

Di seluruh Asia Tenggara dan Australia, cairan daun atau cairan buah 

yang matang yang telah diencerkan dari daun papaceda digunakan untuk 

menjernihkan mata buram dan menyembuhkan infeksi mata. Di Malaysia, daun 

yang pahit dapat dimakan untuk menyembuhkan gangguan pencernaan, dan 

tapal daunnya untuk sakit kepala. Di Thailand, akar dan daunnya digunakan 

untuk menyembuhkan penyuakit kulit. Di Finschafen (Papua Nugini), daun 

mudanya dikunyah dan direbus untuk teh atau jus dari daun yang telah 

dipanaskan dicampur dengan air untuk menyembuhkan batuk. Air dari daun 



dapat dipakai langsung untuk pegalpegal. Daun mudanya juga dikunyah untuk 

meredakan batuk di pulau New Hanover, dan untuk mengobati tuberkulosis di 

pulau Karkar (Anonymous, 2009a). 

Di beberapa pulau di utara Nugini, daunnya digunakan untuk mengobati 

batuk atau flu. Pemanfaatan yang lain meliputi menyembuhkan sakit telinga di 

pulau Manus, dan asma dan tuberkulosis di pulau Karkar. Di Samoa, daunnya 

digunakan untuk menyembuhkan penyakit kulit, bengkak-bengkak, sakit gajah, 

bengkak pada kantung kemaluan, flu dan salah cerna, akarnya dikenal baik 

untuk terapi kanker; pepagannya untuk abses, gangguan saat mensturasi dan 

patah tulang; batangnya untuk gangguan rongga perut (Anonymous, 2009a). 

 

2.1.3 Senyawa Antibakteri Dalam Daun Papaceda 

Pada prosedur pengujian noda, daun Scaevola taccada mengindikasikan 

adanya senyawa saponin yang terkandung di dalamnya. Selain itu juga, 

ekstraksi dengan menggunakan pelarut polar (Ethanol) dan non polar 

(Petroleum Ether dan acetonitrile) menunjukkan adanya senyawa kumarin, 

golongan monoterpen, sesquiterpen, dan diterpen, serta alkaloid dalam jumlah 

sedikit (Ghisalberi, 2004). 

a. Saponin 

Fitokimia saponin banyak terdapat pada kacang-kacangan dan daun-

daunan. Penelitian mengungkapkan bahwa saponin dapat sebagai anti kanker, 

anti mikroba, meningkatkan sistem imunitas, dan dapat menurunkan kolesterol 

(Anonumous, 2009d). 



 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur kimia Saponin (Anonymous, 2010

Saponin adalah glikosida yang banyak terdapat dalam tanaman. Saponin 

dicirikan dengan rasa pahit, berbusa, dan bersifat

merah (Fennema, 1996). Saponin adalah suatu glikosida yang jika dihidrolisis 

akan menghasilkan gula dan sapogenol (Makkar, 1991). Sedangkan menurut 

Hopkins (1999), saponin adalah suatu senyawa yang terdiri dari kombinasi 

antara hidrofobik triterpen dan glukosa hidrofilik sehingga mempunyai 

kemampuan sebagai deterjen. Saponin dapat larut dalam air, sedikit larut dalam 

etanol dan methanol pekat atau dingin (Muchtadi, 1988).

Senyawa fitokimia saponin mempunyai spektrum yang lugs a

sebagai antifungi dan dan antibakteri (Davidson, 2004). Kemampuan saponin 

membentuk busa dapat merusak membran sel bakteri secara. utuh 

(Hopkins,1999).

Saponin lebih efektif melawan bakteri Gram positif daripada Gram 

negatif dengan nilai MIC 0,

untuk Gram negatif (Naidu, 2000).

 

 

Gambar 2. Struktur kimia Saponin (Anonymous, 2010

Saponin adalah glikosida yang banyak terdapat dalam tanaman. Saponin 

dicirikan dengan rasa pahit, berbusa, dan bersifat

merah (Fennema, 1996). Saponin adalah suatu glikosida yang jika dihidrolisis 

akan menghasilkan gula dan sapogenol (Makkar, 1991). Sedangkan menurut 

Hopkins (1999), saponin adalah suatu senyawa yang terdiri dari kombinasi 

a hidrofobik triterpen dan glukosa hidrofilik sehingga mempunyai 

kemampuan sebagai deterjen. Saponin dapat larut dalam air, sedikit larut dalam 

etanol dan methanol pekat atau dingin (Muchtadi, 1988).

Senyawa fitokimia saponin mempunyai spektrum yang lugs a

sebagai antifungi dan dan antibakteri (Davidson, 2004). Kemampuan saponin 

membentuk busa dapat merusak membran sel bakteri secara. utuh 

1999). 

Saponin lebih efektif melawan bakteri Gram positif daripada Gram 

negatif dengan nilai MIC 0,3-1,25 mg/ml untuk Gram positif dan 1,25

untuk Gram negatif (Naidu, 2000). 

Gambar 2. Struktur kimia Saponin (Anonymous, 2010b) 

Saponin adalah glikosida yang banyak terdapat dalam tanaman. Saponin 

dicirikan dengan rasa pahit, berbusa, dan bersifat hemolisis terhadap sel darah 

merah (Fennema, 1996). Saponin adalah suatu glikosida yang jika dihidrolisis 

akan menghasilkan gula dan sapogenol (Makkar, 1991). Sedangkan menurut 

Hopkins (1999), saponin adalah suatu senyawa yang terdiri dari kombinasi 

a hidrofobik triterpen dan glukosa hidrofilik sehingga mempunyai 

kemampuan sebagai deterjen. Saponin dapat larut dalam air, sedikit larut dalam 

etanol dan methanol pekat atau dingin (Muchtadi, 1988). 

Senyawa fitokimia saponin mempunyai spektrum yang lugs aktivitasnya 

sebagai antifungi dan dan antibakteri (Davidson, 2004). Kemampuan saponin 

membentuk busa dapat merusak membran sel bakteri secara. utuh 

Saponin lebih efektif melawan bakteri Gram positif daripada Gram 

1,25 mg/ml untuk Gram positif dan 1,25-5 mg/ml 

Saponin adalah glikosida yang banyak terdapat dalam tanaman. Saponin 

hemolisis terhadap sel darah 

merah (Fennema, 1996). Saponin adalah suatu glikosida yang jika dihidrolisis 

akan menghasilkan gula dan sapogenol (Makkar, 1991). Sedangkan menurut 

Hopkins (1999), saponin adalah suatu senyawa yang terdiri dari kombinasi 

a hidrofobik triterpen dan glukosa hidrofilik sehingga mempunyai 

kemampuan sebagai deterjen. Saponin dapat larut dalam air, sedikit larut dalam 

ktivitasnya 

sebagai antifungi dan dan antibakteri (Davidson, 2004). Kemampuan saponin 

membentuk busa dapat merusak membran sel bakteri secara. utuh 

Saponin lebih efektif melawan bakteri Gram positif daripada Gram 

5 mg/ml 



b. Kumarin  

Kumarin adalah senyawa fenol yang pada umumnya berasal dari tumbuh-

tumbuhan dan jarang sekali ditemukan pada organisme. Senyawa-senyawa 

turunan kumarin yang paling banyak ditemukan pada tumbuhan adalah 

senyawa kumarin sendiri yang terdapat pada lebih dari 20 suku tumbuhan 

(Achmad, 1986). Pada tumbuhan tingkat tinggi, kumarin terdapat pada semua 

bagian tanaman dari akar, daun, bunga, sampai buah (Murray, 1982). 

Kegunaan kumarin dalam pengobatan adalah sebagai antikoagulan, 

estrogenik, fotosensitasi kulit, anti bakteri, moluskasida, antelmintik, sedatif, 

analgesik, dan hipoten-nal (Fransworth et al., 1978). 

 

c. Alkaloid  

Alkaloid secara umum mengandung paling sedikit satu buah atom 

nitrogen yang bersifat basa dan merupakan bagian dari cincin heterosiklik. 

Kebanyakan alkaloid berbentuk padatan kristal dengan titik lebur tertentu atau 

mempunyai kisaran dekomposisi. Alkaloid dapat juga berbentuk amorf atau 

cairan. Dewasa ini telah ribuan senyawa alkaloid yang ditemukan dan dengan 

berbagai variasi struktur yang unik, mulai dari yang paling sederhana sampai 

yang paling sulit. 

Salah satu contoh alkaloid yang pertama kali bermanfaat dalam bidang 

medis adalah morfin yang diisolasi tahun 1805. Alkaloid diterpenoid yang 

diisolasi dari tanaman memiliki sifat antimikroba (Anonymous, 20108). 
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Alkaloids, senyawa organik bahan slam tidak punya tatanama sistematik, 

karena itu dinyatakan dengan nama trivial, berak

karbohidrat dengan akhiran -osa, misal: kuinina, morfina, strikhnina. Sifat 

Fisika, kebanyakan padatan kristal dengan titik lebur tertentu, sedik

amorf dan hanya ada beberapa berbentuk cair (niko

tidak berwarna, hanya beberapa berwarna, misalnya berberina dan serpentine 
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pelarut organik, pseudo dan protoalkaloida larut dalam air, betanina (merah) 
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bersifat basa (Anonymous, 2010h). 

Terpenoid 

Terpenoid merupakan suatu senyawa yang hanya mengandung atom 

karbon, hidrogen atau karbon, hidrogen dan oksigen yang tidak bersifat 
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Alkaloids, senyawa organik bahan slam tidak punya tatanama sistematik, 

engan nama trivial, berakhiran -ina seperti 

osa, misal: kuinina, morfina, strikhnina. Sifat 

Fisika, kebanyakan padatan kristal dengan titik lebur tertentu, sedikit berbentuk 

beberapa berbentuk cair (nikotina dan koniffia). Umum 

tidak berwarna, hanya beberapa berwarna, misalnya berberina dan serpentine 

(kuning), betanina (merah). Kelarutan alkaloida bebas hanya larut dalam 

pelarut organik, pseudo dan protoalkaloida larut dalam air, betanina (merah) 

garamnya dan alkaloida kuaterner larut dalam air. Sifat kimia, umun

adanya pasangan elektron dari nitrogen. 

Jika gugus fungsional berdekatan nitrogen bersifat melepaskan elektron 

aan elektron nitrogen naik dan senyawa 

Terpenoid merupakan suatu senyawa yang hanya mengandung atom 

karbon, hidrogen atau karbon, hidrogen dan oksigen yang tidak bersifat 

Alkaloids, senyawa organik bahan slam tidak punya tatanama sistematik, 
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it berbentuk 

tina dan koniffia). Umum 

tidak berwarna, hanya beberapa berwarna, misalnya berberina dan serpentine 

(kuning), betanina (merah). Kelarutan alkaloida bebas hanya larut dalam 

pelarut organik, pseudo dan protoalkaloida larut dalam air, betanina (merah) 

garamnya dan alkaloida kuaterner larut dalam air. Sifat kimia, umunya 

adanya pasangan elektron dari nitrogen. 

Jika gugus fungsional berdekatan nitrogen bersifat melepaskan elektron 

aan elektron nitrogen naik dan senyawa 

Terpenoid merupakan suatu senyawa yang hanya mengandung atom 

karbon, hidrogen atau karbon, hidrogen dan oksigen yang tidak bersifat 



aromatik. Senyawa ini banyak tersebar lugs pada tumbuh-tumbuhan, terutama 

yang mengandung klorofil dan sedikit sekali dari bakteri dan hewan. Terpenoid 

merupakan senyawa metabolic sekunder yang dibangun oleh dua atau lebih 

unit atom C5 yang disebut unit isopren (2-metil-1,3-butadiena). Keteraturan 

mengenai struktur terpenoid disebut kaidah isopren (Harbone, 1987). 

Berdasarkan jumlah unit isopren yang membangunnya, senyawa 

terpenoid dapat dibagi atas beberapa golongan yaitu monoterpenoid, 

seskuiterpenoid, diterpenoid, triterpenoid, tetraterpenoid dan politerpenoid 

(Harbone, 1987 ; Mann, Davidson, Banthorpe & Harborne, 1994). 

Terpena dan Terpenoid mempunyai daya antimikroba terhadap bakteri, 

kapang, virus dan protozoa (Hill, 1993). Mekanisme penghambatannya diduga 

melalui perusakan lipidbilayer membran sel akibat gugus hidrofobik yang 

dimilikinya (Cowan, 1999). 

Mono dan diterpenoid yang terdapat pada banyak tumbuh-tumbuhan 

mempunyai daya antibakteri, antijamur, dan antivirus (Hargono, 2000). Phytol 

merupakan senyawa diterpenoid yang memiliki aktivitas antibakteri pada 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeroginosa dan 

Eschericia coli (Arankumar, 2009). 

 

2.2 Ekstraksi 

Ekstraksi adalah metode pemisahan dimana komponen-komponen 

terlarut suatu campuran dipisahkan dari komponen-komponen yang tidak larut 

dengan pelarut yang sesuai (Hui, 1992). Proses ekstraksi mula-mula terjadi 



penggumpalan ekstrak dalam pelarut, selanjutnya terjadi kontak antara bahan 

dan pelarut sehingga pada bidang antaimuka bahan ekstraksi dan pelarut terjadi 

pengendapan masse dengan cara difusi. Pelarut akan menembus kapiler-kapiler 

dalam suatu bahan padat dan melarutkan ekstrak larutan dengan konsentrasi 

lebih tinggi terbentuk di bagian dalam bahan ekstraksi. Dengan cara difusi akan 

terjadi keseimbangan konsentrasi larutan dengan larutan di luar bahan 

(Bernasconi et al, 1995). Menurut Komara (1991), tahapan dalam proses 

ekstraksi meliputi perkolasi, filtrasi atau penyaringan, dan evaporasi 

(penguapan pelarut). 

Ekstraksi menggunakan pelarut didasarkan pada kelarutan komponen 

terhadap komponen lain dalam campuran (Suyitno, 1989). Shriner et al (1980) 

menyatakan bahwa pelarut polar akan melarutkan solut yang polar dan pelarut 

non polar akan melarutkan solut yang non polar atau disebut dengan “like 

dissolve like”. 

Proses ekstraksi menggunakan pelarut perlu diperhatikan pemilihan jenis 

pelarut dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi yaitu difusi 

antara pelarut dan zat terlarut. Faktor difusi ini ditentukan oleh viskositas 

pelarut. Makin kecil ukuran partikel dan viskositas akan mempermudah daya 

difusi pelarut ke dalam partikel-partikel zat terlarut (Neckers, 1997). 

Bahan baku yang akan diekstrak harus dikeringkan dahulu karena bahan 

baku basah akan mudah pecah selama ekstraksi menjadi bubur sehingga 

ekstraksi tidak dapat dilaksanakan secara, ekonomis (Pilnik and Voragen, 

1995). 



 

2.2.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekstrkasi 

Proses ekstraksi dipengaruhi oleh jenis bahan, jenis pelarut dan kondisi 

ekstraksi. Kondisi ekstraksi meliputi metode, lama ekstraksi, jenis pelarut, 

perbandingan bahan dengan pelarut, suhu, dan derajat kehalusan bahan. 

 

2.2.1.1 Ukuran bahan 

Ukuran bahan sangat mempengaruhi proses ekstraksi karena akan 

menentukan tingkat kemudahan bahan untuk kontak dengan pelarutnya. 

Tingkat kehalusan bahan yang sesuai akan dapat menghasilkan proses ekstraksi 

yang lebih cepat dan sempurna (Guenther, 1987). 

Lebih lanjut Schubert (1981) menjelaskan bahwa jika partikel berukuran 

halus, maka luas permukaan terhadap volume lebih luas dan mempunyai daya 

kapilaris yang besar terhadap pelarut. Akan tetapi ukuran bahan yang terlalu 

halus akan menyebabkan kandungan minyak atsirinya bekurang terutama pada 

waktu penggilingan (Djubaedah, 1978). Selam itu bahan yang terlalu halus 

akan mudah menggumpal sehingga sulit ditembus pelarut, dan jika bahan 

terlalu besar maka proses ekstraksi akan berlangsung lama (Moestofa, 1981). 

Besarnya ukuran bahan yang wring dipakai untuk proses ekstraksi adalah 

sekitar 50 mesh. Ukuran bahan maksimal yang masih berhasil baik dalam skala 

laboratorium adalah 30 mesh dan ukuran yang terlalu hales sebesar 60 mesh 

(Purseglove, 1981). 

 



2.2.1.2 Pelarut 

Dalam ekstraksi menggunakan pelarut perlu diperhatikan pemilihan jenis 

pelarut dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi yaitu difusi 

antara pelarut dengan zat terlarut (Neekers, 1977). Dalam pemilihan jenis 

pelarut, pelarut harus dapat melarutkan ekstrak yang diinginkan saja, 

mempunyai kelarutan yang besar, tidak menyebabkan perubahan secara kimia 

pada komponen ekstrak, dan titik didih kedua bahan tidak boleti terlalu dekat 

(Bemasconi et al, 1995). 

Perbandingan dengan bahan pelarut juga berpengaruh terhadap efisiensi 

ekstraksi dan mutu ekstrak yang dihasilkan. Menurut Wight (1994), semakin 

besar perbandingan bahan dengan pelarut maka proses pelarutan semakin baik 

karena kontak antara partikel dalam bahan pelarut semakin sering. Akan tetapi, 

jumlah pelarut yang berlebihan tidak akan mengeskstrak lebih banyak 

(Susanto, 1999). 

Pelarut yang sering digunakan dalam proses ekstraksi adalah aseton, 

etilen, diklorida, etanol, heksan, isopropil, alkohol dan metanol (Perry, 1984). 

Menurut Somaatmadja (1981), etilen klorida merupakan pelarut yang paling 

banyak digunakan akan tetapi etanol merupakan pelarut yang paling aman. 

Menurut Cowan (1999), senyawa-senyawa antimikroba tersebut umumnya 

merupakan senyawa aromatik dan organik jenuh. Berikut jenis-jenis pelarut 

untuk mengekstrak senyawa antimikroba disajikan pada Tabel 1. 

 

 



Tabel 1. Jenis-jenis pelarut yang digunakan untuk mengekstrak berbagai 
senyawa antimikroba dari tumbuhan 

Senyawa 
antimikroba 

Pelarut 
Air Etanol Metanol Kloroform Diklorom

etanol 
Eter Heksan 

Polifenol  √ √     
Tanin √ √ √     
Antosianin √  √ √    
Flavon  √      
Flavonol  √      
Terpenoid √ √ √ √ √ √ √ 
Polipetida √       
Alkaloid  √    √  
Koumarin      √  

Sumber: Cowan (1999) 

 

2.2.1.3 Suhu dan Lama Ekstraksi 

Proses ekstraksi akan lebih cepat apabila dilakukan pada suhu tinggi. 

Akan tetapi suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan komponen tertentu 

yang bersifat termolabil akan rusak. Menurut Susanto (1999), proses ekstraksi 

sebaiknya dilakukan pada kisaran suhu 30-50°C. Ekstraksi suatu bahan pada 

prinsipnya dipengaruhi oleh suhu. Makin tinggi suhu yang digunakan, makin 

tinggi ekstrak yang diperoleh. Namun demikian, bahan hasil ekstraksi dengan 

berbagai tingkat suhu belum tentu memberikan pengaruh yang berbeda 

terhadap sifat antibakterinya. 

Lama ekstraksi menentukan jumlah dan mutu ekstrak yang dihasilkan. 

Menurut Suryandari (1981), waktu ekstraksi yang pendek akan memberikan 

hasil yang rendah sebab tidak semua komponen dapat diharapkan untuk 

terekstrak. Sedangkan semakin lama waktu ekstraksi maka kesempatan untuk 

bersentuhan makin besar sehingga hasilnya juga bertambah. Tetapi menurut 

Komara (1991), penambahan waktu ekstraksi pada larutan yang telah mencapai 



titik jenuh tidak akan memberikan hasil ekstraksi yang lebih baik bahkan 

merupakan pemborosan. 

 

2.2.1.4 Metode Ekstraksi Yang Digunakan 

Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor seperti sifat dari 

bahan mentah obat, daya penyesuaian dengan tiap macam metode ekstraksi dan 

kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna (Ansel, 1989). 

Maserasi merupakan cara penyarian yang sederhana. Maserasi dilakukan 

dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari. Cairan penyari 

akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam rongga sel yang mengandung 

zat aktif dan zat aktif akan larut (Anonymous, 2010c). Simplisia yang akan 

diekstraksi ditempatkan pada wadah atau bejana yang bermulut lebar bersama 

larutan penyari yang telah ditetapkan, bejana ditutup rapat kemudian dikocok 

berulang-ulang sehingga memungkinkan pelarut masuk ke seluruh permukaan 

simplisia (Ansel, 1989). Rendaman tersebut disimpan terlindung dari cahaya 

langsung (mencegah reaksi yang dikatalisis oleh cahaya atau perubahan 

warna). Waktu maserasi pada umumnya 5 hari, setelah waktu tersebut 

keseimbangan antara bahan yang diekstraksi pada bagian dalam sel dengan luar 

sel telah tercapai. Dengan pengocokan dijamin keseimbangan konsentrasi 

bahan ekstraksi lebih cepat dalam cairan. Keadaan diam selama maserasi 

menyebabkan turunnya perpindahan bahan aktif (Voight, 1994). 

 

 



2.2.1.5 Jenis Pelarut Yang Digunakan 

a. Etanol 

Etanol merupakan larutan yang jernih, tidak berwarna, volatil dan dengan 

bau khas. Dalam konsentrasi tinggi, akan menyebabkan rasa terbakar saat 

kontak dengan kulit. Etanol merupakan kelompok alkohol, dimana molekulnya 

mengandung gugus hidroksil (-OH) yang berikatan dengan atom karbon. 

Etanol dibuat sejak jaman dahulu dengan cara fermentasi gula. Proses ini 

banyak digunakan di industri dengan bahan mentah berupa gula. Etanol larut 

dalam air dan banyak pelarut organik (Anonymous, 2004a). 

Etanol bersifat toksik, tetapi tubuh akan mengaturnya dengan segera. 

Lebih dari 90% etanol akan diproses oleh liver. Di liver, enzim alkohol 

dehidrogenase mengkonversi etanol menjadi asetaldehida yang masih bersifat 

toksik. 

Pemilihan etanol sebagai pelarut dalam proses ekstraksi daun karena 

etanol memiliki tingkat kepolaran yang tinggi sehingga dapat mengekstrak 

sebagian besar komponen daun papaceda yang bersifat polar. Menurut Voight 

(1994) etanol tidak menyebabkan pembengkakan membran sel dan 

memperbaiki stabilitas bahan terlarut. Pada umumnya, yang digunakan sebagai 

cairan pengekstraksi adalah campuran etanol-air (70% volume) sangat efektif 

dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal. 

Etanol biasanya digunakan untuk mengekstraksi senyawa-senyawa aktif 

yang bersifat antioksidan dan antibakteri pada suatu bahan. Beberapa hasil 

penelitian melaporkan bahwa pelarut etanol lebih baik daripada air, methanol 



maupun pelarut lain dalam mengekstraksi senyawa antioksidan maupun 

antibakteri (Hirasawa et al, 1999). 

b. Heksan 

Heksana adalah sebuah senyawa hidrokarbon alkana dengan rumus kimia 

C6H14 (isomer utama n-heksana memiliki rumus CH3(CH2)4CH3). Awalan heks 

merujuk pada enam karbon atom yang terdapat pada heksana dan akhiran -ana 

berasal dari alkana, yang merujuk pada ikatan tunggal yang menghubungkan 

atom-atom karbon tersebut. Seluruh isomer heksana amat tidak reaktif, dan 

sering digunakan sebagai pelarut organik yang inert. Dalam keadaan standar 

senyawa ini merupakan cairan tak berwarna yang tidak larut dalam air. Pelarut 

n-heksan merupakan pelarut non polar sehingga cenderung melarutkan 

komponen yang bersifat non polar (Anonymous, 2010)d. 

Vogel (1987) menjelaskan bahwa pelarut yang terbaik untuk ekstraksi 

adalah pelarut yang mempunyai days melarut yang tinggi. Hal ini berhubungan 

dengan kepolaran pelarut dan kepolaran senyawa yang akan diambil. Terdapat 

kecenderungan kuat bagi senyawa polar larut ke dalam pelarut polar dan 

bagian senyawa non polar larut ke dalam pelarut non polar. Heksana 

merupakan jenis pelarut yang seiring digunakan mengekstraksi minyak atsiri, 

karena heksana dapat melarutkan senyawa non polar yang merupakan 

komponen terbesar penyusun minyak atsiri (Furniss, et al, 1978). 

 

 

 



Tabel 2. Karakteristik Kimia Heksana  
Nama statistik Heksana 
Formula C6H14 

Titik Didih (0C) 69 
Titik Leleh (0C) -95 
Densitas (g/mL) 0,655 
Kelarutan dalam air (g/100mL) 0,009 
Titik asap (0C) -23 
Konstanta dielektrik 1,8 

Sumber: Anonymous, 2010e 

2.3 Pengujian Aktivitas Antibakteri 

Pengujian aktivitas antibakteri adalah teknik untuk mengukur berapa 

besar potensi atau konsentrasi suatu senyawa dapat memberikan efek bagi 

mikroorgamsme (Dart, 1996). Berdasarkan sifat toksisitas selektif, ada 

antibakteri yang bersifat menghambat pertumbuhan bakteri yang dikenal 

sebagai antibakteri bakteriostatik dan ada. yang bersifat membunuh bakteri 

yang dikenal sebagai aktivitas bakterisidal (Ganiswara, 1995). 

Untuk metode pengujian antibakteri suatu zat, metode yang sering 

digunakan di antaranya metode difusi. Metode ini dapat dilakukan dengan 

mengggunakan disk atau sumuran yang ke dalamnya dimasukkan antimikrobia 

dalam jumlah tertentu dan ditempatkan dalam media padat yang telah 

diinokulasikan dengan bakteri indikator. Setelah inkubasi akan tedadi daerah 

jernih di sekitar sumuran dan diameter hambatan merupakan ukuran kekuatan 

hambatan dari substansi antimikrobia terhadap bakteri yang digunakan 

(Davidson dan Parish, 1989). 

Lebarnya zona yang terbentuk, yang juga ditentukan oleh konsentrasi 

senyawa aktif yang digunakan, merupakan dasar pengujian kuantitatif Hal ini 



mengindikasikan bahwa senyawa tersebut bisa bebas berdifusi ke seluruh 

medium (Dart, 1.996). 

 

2.4 Mekanisme Penghambatan Bakteri Oleh Antibakteri 

Suatu antibakteri yang sama mungkin bakteriostatis dalam perangkat 

kondisi yang lain. Faktor utama yang menentukan bagaimana antibakteri 

bekerja adalah kadar antibakteri, waktu yang diberikan pada antibakteri untuk 

bekerja, suhu antibakteri Berta jumlah dan tipe mikroorganisme yang ada 

(Volk dan Wheler, 1993). 

Menurut Mc Kane dan Kandeli (1986), struktur sel Stapylococcus aureus 

adalah gram positif Bakteri yang termasuk gram positf sangat sensitif terhadap 

antimikrobia yang mempunyai target menghambat sintesis dinding sel. 

Sedangkan bakteri Gram negatif lebih tahan terhadap antimikrobia jenis ini. 

Pada bakteri Gram positif dinding selnya tebal dan homogen (10-80 nm), 

komposisi kimianya terdiri dari peptidoglikan (utama), asam teikoat, 

polisakarida. (tidak ada lipid), sedangkan dinding sel bakteri Gram negatif 

dinding selnya terdiri dari lapisan dalam 2-3 nm, lapisan luar 7-8 nm dengan 

komposisi kimia lipopolisakarida (utama), peptidoglikan, fosfolipid, 

lipoprotein dan protein. 

Penghambatan pertumbuhan bakteri melalui mekanisme penghambatan 

sintesis dinding sel melibatkan gangguan pada sintesis peptidoglikan. Padahal 

peptidoglikan merupakan komponen penting dinding sel bakteri Gram positif. 

Dengan terganggunya sintesis peptidoglikan, maka pembentukan dinding sel 



tidak sempurna karena tidak mengandung peptidoglikan, sehingga sel hanya 

diliputi oleh membran sel. Keadaan ini menyebabkan sel bakteri mudah 

mengalami lisis, baik karena fisik maupun tekanan osmotik dan menyebabkan 

sel bakteri mati (Mc Kane dan. Kandeli, 1986). 

Antibakteri dapat bekerja menghambat atau membunuh sel bakteri antara 

lain dengan cara. berikut: 

• Mempengaruhi metabolisms sel mikroba 

Menurut Ganiswara (1995) bakteri patogen memerlukan asam folat 

untuk kelangsungan hidupnya. Asam folat ini harus disintesa sendiri 

oleh bakteri patogen dari Asam Para Amino Benzoat (PABA). Apabila 

antibakteri bersaing dengan asam PABA untuk ikut Berta dalam 

pembentukan asam folat maka akan terbentuk analog asam folat yang 

non fungsional. Hal ini menyebabkan kehidupan bakteri terganggu. 

• Mengganggu sintesa dinding sel 

Penghambatan pertumbuhan bakteri melalui mekanisme penghambatan 

sintesis dinding sel melibatkan gangguan pada sintesis peptidoglikan 

(penyusun utama dinding sel). Jika pembentukan dinding sel tidak 

sempurna maka bakteri akan mudah mengalami lisis baik secara fisik 

maupun tekanan osmotik yang menyebabkan sel bakteri mati (Mc Kane 

and Kandeli, 1986). 

• Mempengaruhi permeabilitas membran 

Adanya senyawa antibakteri yang dapat berikatan dengan gugus fosfat 

pada fosfolipid membran sel bakteri dapat merubah permeabilitas 



selektif membran. Kerusakan membran sel dapat menyebabkan 

keluarnya berbagai komponen penting dari dalam sel antara lain protein 

dan asam nukleat, sehingga dapat mengganggu kelangsungan hidup sel 

bakteri (Ganiswarna, 1995). Contoh senyawa antibakteri yang bekerja 

melalui perusakan membran plasma adalah polymixin B yang 

menyebabkan kerusakan membran dengan melekat pada senyawa-

senyawa fosfolipida pada membran (Tortora, et al., 2001). 

• Menghambat sintesa protein 

Untuk kehidupannya, bakteri perlu mensintesa berbagai protein. Sintesa 

protein berlangsung di ribosom dengan bantuan mRNA dan tRNA. 

Pada bakteri ribosom terdiri dari 2 sub unit yang berdasarkan konstanta 

sedimentasi yaitu ribosom 30S dan 50S. Kedua komponen ini akan 

bersatu pada pangkal rantai menjadi ribosom 70S. Menurut Ginaswama 

(1995), penghambatan antibakteri melalui sintesa protein terjadi melalui 

cara: 

� Antibakteri berikatan dengan ribosom 30S menyebabkan kode 

mRNA salah dibaca oleh tRNA pada sintesis protein sehingga 

terbentuk protein yang abnormal dan non fungsional bagi bakteri. 

� Antibakteri berikatan dengan 50S, menghambat translokasi 

kompleks tRNA peptida dari lokasi asam amino ke peptide sehingga 

rantai polipeptida tidak bisa diperpanjang karena lokasi asam amino 

tidak dapat menerima kompleks tRNA yang baru. 

� Mengganggu sistem asam nukleat 



Senyawa antibakteri dapat berikatan dengan enzim polimerase RNA, 

sehingga menghambat sintesis RNA dan DNA oleh enzim tersebut 

(Ganiswama, 1995). 

� Mengganggu aktivitas enzim 

Adanya aktivitas antibakteri yang berupa asam (misalnya asam 

benzoat) dapat menghambat beberapa enzim yang terlibat pada 

siklus asam sitrat, antara lain asam a-ketoglutarat dan asam suksinat 

dehidrogenase. Asam benzoat juga dapat menghambat tyrosinase. 

Selain itu terdapat senyawa (asam sorbat) yang dapat membentuk 

ikatan kovalen dengan gugus SH pada enzim, sehingga enzim 

menjadi inaktif (Luck and Jager, 1997). 

Masuknya antibakteri ke dalam sel dapat melalui beberapa cara antara 

lain melalui asam teikoat yang hanya ditemui pada dinding sel dan membran 

sel dari bakteri Gram positif Asam teikoat ini diketahui mempunyai muatan 

negatif sehingga dapat membatasi macam substansi yang akan diikat dan 

diteruskan ke dalam sel. Selain itu dapat melalui adsorpsi, mempengaruhi 

penneabilitas dan porositas dinding sel atau membran sel (Mc Kane and 

Kandeli, 1986). 

Efek antimikroba dari asam yang dihasilkan dari efek kombinasi molekul 

yang tidak terdisosiasi dengan molekul yang terdisosiasi. Efek antimikrobia 

yang diaktifkan oleh molekul terdisosiasi secara langsung dapat mengasamkan 

sitoplasma, merusak tegangan permukaan membran dan hilangnya transfer 

aktif makanan sehingga menyebabkan destilasi bermacam-macam fungsi dan 



struktur komponen sel (Ray, 1996). 

2.5 Bakteri Indikator 

Bakteri indikator yang sering digunakan dalam uji aktivitas bantibakteri 

termasuk golongan bakteri patogen. Jenis yang banyak dipakai adalah 

“fecalis”, merupakan jenis yang paling banyak dijumpai pada saluran 

pencernaan manusia dan beberapa hewan berdarah pangs yaitu Eschericia coli. 

Jenis lain yang digunakan adalah Staphylococcus aureus yang merupakan 

penyebab beberapa kasus keracunan makanan (Heritage et al., 1999). 

Bakteri yang sering digunakan untuk mendeteksi aktivitas antibakteri 

adalah E. coli dan S. aureus dengan pertimbangan antara lain: bakteri 

Staphylococcus aureus digunakan dalam keterkaitan secara klinis sebagai 

penyebab utama infeksi atau peradangan (Esquenazi et al., 2002), selain itu 

Staphylococcus aureus adalah suatu bakteri penyebab keracunan yang dapat 

memproduksi enterotoksin. Bakteri ini sering ditemukan pada makanan-

makanan yang mengandung protein tinggi (Fardiaz, 1993). Menurut Browne 

and Hartland (2002) penyebab utama infeksi atau peradangan pada manusia 

adalah dengan mengkonsumsi makanan yang telah dicemari oleh bakteri E-

coli, Bakteri Escherichia coli banyak ditemukan di dalam saluran usus manusia 

dan hewan sehingga sering terdapat dalam feses. Bakteri ini sering digunakan 

sebagai bakteri indikator terjadinya kontaminasi kotoran (Fardiazz, 1989). 

Beberapa persyaratan untuk bakteri indikator (khususnya fecalis) adalah 

kemampuan untuk bertahan pada segala sumber air yang digunakan sebagai air 

minum dan bisa bertahan lebih lama dari bakteri patogen enteric pada 



umumnya. Bakteri ini juga harus selalu ditemukan manakala terjadi kasus 

pathogen enteric. 

Selain itu, bakteri ini tidak bisa berreproduksi pada kondisi air yang telah 

terkontaminasi jika tidak ingin terjadi perhitungan derajat kontaminasi yang 

berlebihan (Heritage et al, 1999). 

 

2.5.1 Eschericia coli 

Eschericia coli adalah suatu jenis bakteri kelompok koliform berbentuk 

batang, gram negatif, tidak membentuk spora dan bersifat anaerobik fakultatif 

Pleczar and Chan, 1988). Menurut Wang et al, Eschericia coli mempunyai 

kisaran suhu pertumbuhan yang lugs yaitu mulai kisaran 8°C sampai lebih dari 

40°C. 

Adams and Moss (1995) menambahkan bahwa pH optimum untuk 

tumbuh jenis bakteri tersebut adalah pH sekitar netral yaitu 7,0-7,5 walaupun 

hingga pH 4,4 masih memungkinkan untuk tumbuh. Sedangkan Aw untuk 

tumbuh adalah 0,95. 

Eschericia coli memiliki sifat berubah-ubah dan mampu beradaptasi pada 

lingkungan-lingkungan tertentu. Bakteri im dapat tumbuh pada media 

sederhana seperti glukosa dan mampu tumbuh meski ada atau tidak ada 

oksigen. Pada kondisi aerob, Eschericia coli tumbuh dengan melakukan 

aktifitas fermentasi dengan memproduksi campuran asam dan gas sebagai 

produk akhirnya. Sedangkan pada kondisi anaerob, bakteri tersebut 

memanfaatkan NO3, NO2, atau fumarat sebagai reseptor elektron terakhir bagi 



proses transport elektron selama respirasi (Today, 1997). 

 

2.5.2  Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri berbentuk bulat yang terdapat 

dalam bentuk tunggal, berpasangan, tetrad, atau berkelompok seperti buah 

anggur. Nama bakteri ini berasal dari bahasa Latin "Staphele" yang berarti 

anggur. Bakteri ini membutuhkan nitrogen organik untuk pertumbuhannya dan 

bersifat anaerobik falkultatif kebanyakan galur Staphylococcus aureus bersifat 

patogen dan memproduksi enterotoksin yang tahan panas, dimana ketahanan 

panasnya melebihi sel vegetatifnya. Beberapa galur, terutama yang bersifat 

patogenik, memproduksi koagulase (menggumpalkan plasma), bersifat 

proteolitik, lipolotik dan P-hemolitik (Fardiaz, 1989). Staphylococcus aureus 

tumbuh dengan baik dan dapat berkembang dengan cepat antara suhu 68°-99°F 

(Meer, 1998). 

Staphylococcus aureus merupakan bakteri Gram positif berbentuk kokus 

dengan diameter 0,7-0,9 µm dan termasuk dalam family micrococaceae. 

Staphylococcus aureus tahan garam dan tumbuh baik pada medium yang 

mengandung 7,5% NaCl. Aw minimal 0,86 dibutuhkan untuk pertumbuhannya 

dengan Aw optimal 0,990-0,995 (Fardiaz, 1993). Staphylococcus aureus 

adalah bakteri mesofil dengan rentang suhu pertumbuhan 7-48°C dan tumbuh 

optimal pada suhu 35-37°C, serta tumbuh pada pH optimal 6-7 (Adams and 

Moss, 1995). 

Staphylococcus aureus adalah suatu bakteri penyebab keracunan yang 



memproduksi enterotoksin. Bakteri ini ditemukan pada makanan-makanan 

yang mengandung protein tinggi. Enterotoksin yang diproduksi oleh 

Staphylococcus aureus bersifat tahan panas dan masih aktif setelah dipanaskan 

pada suhu 100°C selama 30 menit (Fardiaz, 1993). 

Karena tingginya tingkat keracunan makanan dan tingkat penyebaran 

yang lugs, maka enumerasi Staphylococcus koagulase positif ini menjadi 

penting untuk dilakukan. Untuk beberapa makanan olahan, Staphylococcus 

aureus adalah indikator yang cukup baik untuk derajat kontak dengan manusia 

atau produk hewani mentah dalam perusahaan (ICMSF, 1978). 

 

2.6 Gas Chromatography (GC) – Mass Spectrophotometry (MS) 

Teknik analisa GC-MS merupakan gabungan dari teknik kromatografi 

gas dan spektrofotometri massa. Kromatografi berfungsi sebagai pemisah 

senyawasenyawa yang terdapat pada sampel yang dianalisis dengan resolusi 

tinggi, sedangkan bagian spektrofotometri massa berfungsi mengidentifikasi 

senyawasenyawa yang telah dipisahkan oleh kromatografi gas (Hites, 2007). 

Pada GC-MS, analisa kuantitatif senyawa volatil menggunakan 

kromatografi gas. Pada kromatografi gas sampel diinjeksikan dan dibawa oleh 

gas pembawa seperti N, H2, atau gas He. Hasil dari GC adalah kromatogram 

yaitu grafik dengan sumbu y adalah respon detektor (Gritter et al, 1991). 

Metode spektrometri massa didasarkan pada pengubahan molekul netral 

menjadi ion-ion bermuatan positif dan memisahkannya berdasarkan 

perbandingan massa terhadap muatan elektron (Hendayana, 1994). 



Spektrum massa yang dihadapkan merupakan alur kelimpahan 

(abudance) jumlah massa/muatan dari fragmen-fragmen itu. Pecahnya suatu 

molekul menjadi fragmen-fragmen tergantung pada kerangka karbon dan 

gugus fungsional yang ada (Fessenden dan Fessenden, 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi, 

Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Laboratorium 

Sentral Ilmu Hayati Universitas Brawijaya. Penelitian dilaksanakan mulai 

bulan Maret 2010 sampai selesai. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam ekstraksi adalah dawn Papaceda yang 

diperoleh dari pesisir pantai Hamadi, Jayapura. Bahan kimia yang digunakan 

untuk diperoleh dari toko CV. Panadia, Malang antara lain Tween 80, etanol 

dan n-heksan. 

Bahan yang digunakan dalam pembuatan suspensi bakteri yaitu aquadest, 

BaC12, dan H2SO4. Bakteri yang digunakan untuk pengujian aktivitas 

antibakteri diperoleh dari laboratorium Mikrobiologi Pangan Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya antara lain bakteri 

Staphylococcus aureus dan Eschericia coli. 

Media Agar yang digunakan pada pengujian aktivitas antibakteri 

diperoleh dari PT. Dianum, Surabaya dengan kemurnian pro analisa (p.a) 

antara lain media Mueller Hinton, serta kertas cakrarn yang diperoleh dari PT. 



Dianum, Surabaya. 

 

3.2.2 Alat 

Alat yang dibutuhkan untuk membuat bubuk daun Papaceda antara lain 

blender kering (merk, 1300 rpm), pengering vakum, ayakan 50 mesh, “Sieve 

shaker”. 

Peralatan yang digunakan untuk ekstraksi antara lain gelas ukur, pipet 

volum, erlenmeyer, kertas saring, “rotary vacuum evaporator” (Binchi 

Switzerland, R,200), timbangan digital, corong, corong pisah. 

Alat yang dibutuhkan untuk uji aktivitas antibakteri antara lain glass 

ware 250 ml (Merk pyrex), tabung reaksi (Merk pyrex), “sentrifuse”, kompor 

listrik, pipet volum, mikropopet 10 pl, autoklaf, inkubator, cawan petri, tabung 

reaksi, bunsen, kawat ose, dan pinset. 

 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan acak 

kelompok (RAK) dengan 2 faktor. Faktor pertama yaitu rasio bahan pelarut (R) 

yang terdiri dart 3 level sedangkan faktor kedua adalah lama ekstraksi (W) 

yang terdiri dart 3 level. 

Faktor 1 : Rasio bahan pelarut (v/v) 

R1= Etanol Heksan (2:1) 

R2= Etanol Heksan (1:1) 

 R3= Etanol Heksan (1:2) 



Faktor 2 : Lama ekstraksi  

W1  = 2 Hari 

W2 = 3 Hari 

W3 = 4 Hari 

Dari kedua faktor tersebut diperolah 9 kombinasi perlakuan. Masing-

masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperolah 27 satuan 

percobaan. Kombinasi perlakuan tersebut adalah sebagai berikut:  

R1 W1 : Pelarut Etanol, pelarut heksan  (2:1) Waktu Ekstraksi 2 hari  

RI W2  : Pelarut Etanol, pelarut heksan (2:1) Waktu Ekstraksi 3 hari  

R1 W3 : Pelarut Etanol, pelarut heksan (2:1) Waktu Ekstraksi 4 hari  

R2 WI : Pelarut Etanol, pelarut heksan (1:1) Waktu Ekstraksi 2 hari 

R2 W2 : Pelarut Etanol, pelarut heksan (1:1) Waktu Ekstraksi 3 hari 

R2 W3 : Pelarut Etanol, pelarut heksan (1:1) Waktu Ekstraksi 4 hari  

R3W3 : Pelarut Etanol, pelarut heksan (1:2) Waktu Ekstraksi 2 hari 

R3W2 : Pelarut Etanol, pelarut heksan (1:2) Waktu Ekstraksi 3 hari 

R3W3 : Pelarut Etanol, pelarut heksan (1:2) Waktu Ekstraksi 4 hari 

 

3.4 Pelaksanaan Penelititan 

3.4.1 Tahap Pembuatan bubuk dawn Papaceda 

a. Daun papaceda disortasi kemudian dicuci pada air mengalir untuk 

menghilangkan kotoran, kemudian ditiriskan. 

b. Daun ditimbang sebanyak 300 gram 

c. Daun dikeringkan menggunakan pengering kabinet pada suhu 60°C,6 jam 



d. Penggilingan dengan blender pada kecepatan 1 selama 30 detik 

e. Pengayakan bubuk daun dengan ukuran 50 mesh 

 

3.4.2 Tahap Ekstraksi Daun Papaceda 

a. Bubuk daun Papaceda ditimbang sebanyak 50 gram untuk ekstraksi 

b. Ekstraksi awal bubuk daun Papaceda dengan pelarut etanol 70% pada suhu 

kamar. 

c. Ekstraksi secara maserasi pada suhu kamar selama 3 hari. 

d. Hasil ekstraksi disaring dengan kertas caring. 

e. Filtrat dihilangkan pelarutnya dengan menggunakan rotary vaccum 

evaporator pada suhu 50°C, 90 rpm, 250 mbar sampai pelarut menguap. 

f. Maserasi ekstrak kasar dengan perbandingan pelarut etanol : n-heksan (2:1), 

(1:1), dan (1:2) dalam waktu 2,3, dan 4 hari pada suhu kamar. 

g. Pemisahan ekstrak face polar dan non polar dengan corong pemisah 

h. Hasil ekstraksi dilakukan uji aktivitas antibakteri. 

i. Kedua jenis ekstrak yang paling aktif sebagai antibakteri dianalisa fitokimia. 

 

3.4.3 Tahap Pengujian Aktivitas antibakteri (Metode Difusi Agar) 

a. Mensterilkan alat dan bahan yang digunakan dalam uji antibakteri 

b. Menyiapkan larutan Mc Farland dengan kekeruhan 1500 (Jutaan sel/ml). 

c. Menuang media MH ke dalam cawan petri dan disterilkan dalam autoklaf 

d. Menyiapkan suspensi bakteri dengan menginokulasi dengan bakteri E. coli 

dan S. auerus pada aquades steril sampai pada kekeruhan yang sama dengan 



larutan Mc Farland dan diinkubasi selama 1 jam dalam inkubator. 

e. Mengoles permukaan media MH dengan suspensi bakteri 

f. Ekstrak sampel sebanyak 10µl diteteskan pada 3 kertas cakram sampai 

meresap 

g. Dua cakram masing-masing ditetesi etanol 70% dan Heksan, sebagai 

kontrol 

h. Media agar yang telah dioles dengan suspensi bakteri diberi kertas cakram 

yang telah ditetesi ekstrak dawn papaceda pada 3 tempat berbeda. 

i. Membungkus cawan petri dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C 

j. Zona bening yang terbentuk di sekitar cakram diukur dengan menggunakan 

jangka sorong pada 3 titik yang berbeda. 

k. Besarnya aktifias antibakteri dinyatakan dalan mm diameter zona, bening di 

sekitar cakram. 

l. Perlakuan terbaik yang menunjukkan diameter daya hambat terbesar pada 

kedua ekstrak dilakukan pengujian fitokimia dengan GC-MS 

 

3.5 Pengujian dan Analisa Data 

3.5.1 Pengujian 

Parameter yang diuji pada ekstrak meliputi rendemen (Yuwono dan 

Susanto, 1998) dan Uji aktivitas antibakteri (metode Kirby-Bauer). Uji 

aktivitas antibakteri dilakukan dengan metode difusi agar dengan 

menggunakan kertas cakram dan diamati secara visual. Perlakuan terbaik 

diperoleh berdasarkan efektifitas senyawa antibakteri tertinggi yang 



ditunjukkan dengan diameter daya hambat terbesar. Perlakuan terbaik yang 

diperoleh dari ekstrak dua jenis pelairut dilakukan uji fitokimia dengan metode, 

GC-MS untuk mengetahui senyawa antibakteri yang terkandung dalam daun 

Papaceda. 

 

3.5.2 Analisa Data 

1. Pengolahan data penelitian menggunakan metode deskriptif dengan 

Microsoft Excel. Data hasil pengamatan ditampilkan dalam bentuk Tabel, 

den untuk mempermudah intepratasi data maka dibuat grafik atau 

histrogram. Analisa ini digunakan untuk uji aktivitas antibakteri. 

2. Analisa ragam (ANOVA) menggunakan program Microsoft Excel. Analisa 

ini dilakukan untuk memperkuat atau mendukung analisa deskriptif 

Apabila terjadi perbedaan, maka dilakukan uji BNT 5% untuk melihat 

perbedaan antar perlakuan. Analisa ini digunakan untuk analisa rendemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Alir Pembuatan Bubuk Daun Papaceda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daun Papaceda 

Sortasi 

Pencucian dengan air  mengalir 

Penimbangan 300 gram  

Pengeringan dengan pengering kabinet suhu 600C, 6 jam 

Penggilingan (Blender kering, 1 menit) 

Pengayakan dengan shieve shaker  
(50 mesh, amplitude 60,5 menit) 

Pengayakan dengan shieve shaker  
(50 mesh, amplitude 60,5 menit) 

Bubuk Daun Papaceda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Alir Proses Ekstraksi Bubuk Daun Papaceda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 gram bubuk daun Papaceda 

Etanol 70% 
1:3 (b/v) Ekstraksi Maserasi (Suhu kamar, 3 hari) 

Penyaringan Residu 

Filtrat 

Penguapan pelarut 
500C, 90rpm, 250 mbar 

Pelarut 

Ekstrak kasar 
Analisa:  

-Rendemen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram Alir Proses Ekstraksi Bubuk Daun Papaceda Dengan 

Dua Jenis Pelarut 

 

 

 

 

Ekstrak Kasar 

Etanol: n-
Heksan (2:1), 

(1:1), dan (1:2) 
(v/v) 

Ekstraksi Maserasi (2,3 dan 4 hari) suhu kamar 
(Diaduk selama 30 menit setiap 12 jam) 

Pemisahan 

Ekstrak Etanol Ekstrak n-Heksan 

Penguapan pelarut 
500C, 90 rpm, 250 mbar 

Penguapan pelarut 
500C, 90 rpm, 250 mbar Pelarut Pelarut 

ekstrak ekstrak 

Analisa: 
- Aktivitas Antibakteri 
- Rendemen  
- Fitokimia (GC-MS) 

Pada Perlakuan Ekstrak 
yang menunjukan Daya 
Hambat Terbesar 

Analisa: 
- Aktivitas Antibakteri 
- Rendemen  
- Fitokimia (GC-MS) 

Pada Perlakuan Ekstrak 
yang menunjukan Daya 
Hambat Terbesar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Diagram Alir Pengujian Aktivitas Antibakt eri terhadap 
Bakteri E. coli dan S. aureus (Lay, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ml Aquadest steril dalam tabung reaksi  

Pemanasan dalam autoklaf pada suhu 1000C, 10 menit 

Pendinginan sampai 400C 

Inokulasi 

Inkubasi 1 jam 

Suspensi Bakteri 

10 ml Aquadest steril dalam tabung reaksi  

20 ml MH steril 

Penguangan dalam cawan 

Media agar padat 

Diolesi dengan suspensi bakteri 

Cakram 10 µL ekstrak sampel Cakram diletakkan pada media 

Inkubasi 370C, 24 jam 

Pengamatan dan pengukuran zona 
bening (dinyatakan dalam mm) 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Rendemen 

Rendemen ekstrak dihitung setelah perhitungan rendemen ekstrak kasar 

yang kemudian diekstrak maserasi dengan dua perbandingan jenis pelarut yang 

berbeda. Kedua jenis ekstrak didapat dari pemisahan fraksi polar dan non polar 

pada corong pisah, dimana setelah corong pisah yang terdapat dua fraksi 

ekstrak dikocok, campuran dibiarkan beberapa saat. Hal im bertujuan agar 

pemisahan antara kedua pelarut tersebut terpisah sempurna. Ekstrak fraksi 

polar berada di lapisan bawah, dan fraksi non polar berada di lapisan atas. 

Rasio pelarut dan waktu ekstraksi yang berbeda menghasilkan rendemen 

yang bervariasi. Pelarut etanol dan heksan akan melarutkan senyawa yang 

sesuai dengan polaritasnya. Senyawa yang terekstrak dalam pelarut lalu 

berdifusi keluar akibat gaga yang ditimbulkan akibat perbedaan konsentrasi di 

dalam dan di luar sel. Prinsip like dissolve like menerangkan, senyawa polar 

akan terlarut dalam pelarut polar, atau sebaliknya (Kristanti, 2008). 

 

4.1.1 Rendemen Ekstrak Etanol 

Rendemen ekstrak dihitung dengan membagi berat (gram) ekstrak 

dengan berat bahan kering dikalikan 100%. Ekstrak daun Papaceda dengan 

pelarut etanol menghasilkan rendemen yang berkisar 7,867% - 11,85%. Hasil 

rendemen ekstrak pada daun Papaceda tiap perlakuan disajikan pada Tabel 3. 



 

Tabel 3. Pengaruh Perbandingan Pelarut dan Waktu Ekstrak Terhadap 
Rendemen Ekstrak Etanol 

Perlakuan Rendemen 
Ekstrak Etanol 

(%) 
Rasio 
(Etanol:Heksan) 

Waktu (Hari) 

2:1 
2 10.243bcd 

3 10.573cd 
4 11.850f 

1:1 
2 10.040bcd 

3 9.704bc 

4 11.217et 

1:2 
2 7.867a 
3 9.043ab 

4 9.080ab 

BNT 5% = 0,725 
 

Keterangan: 

Nilai yang diikuti notasi berbeda menunjukkan berbeda nyata pada uji BNT 
5% 
 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pelarut etanol mampu mengekstrak 

komponen senyawa yang ada di dalam bubuk daun papaceda. Rendemen 

tertinggi ditunjukkan pada perlakuan rasio pelarut 2:1 dalam waktu 4 hari 

dengan nilai 11,85%. Hal ini terjadi karma pada perlakuan ini jumlah pelarut 

etanol yang digunakan relatif banyak sehingga kontak antara pelarut etanol 

dengan partikel polar bahan terlarut semakin sering yang menyebabkan 

efisiensi ekstraksi dan mampu menghasilkan rendemen yang tinggi 

dibandingkan perlakuan lainnya. Etanol adalah pelarut polar sehingga sangat 

sesuai untuk mengekstrak kandungan senyawa polar dalam daun papaceda. 

Menurut hasil deteksi komponen senyawa dengan GC-MS, senyawa polar 



dominan yang terkandung dalam ekstrak etanol adalah senyawa golongan 

diterpenoid (fitol), amino (ethanamine), asam karboksilat (asam palmitat dan 

linoleat), dan senyawa lain yang memiliki persentase kecil yang memiliki 

gugus hidroksil yang menunjukkan senyawa-senyawa tersebut bersifat polar. 

Anonymous (2007') menyatakan, faktor yang menentukan kelarutan suatu 

bahan pelarut adalah kesesuaian polaritas pelarut dan bahan yang dilarutkan. 

Waktu ekstraksi selama 4 hari merupakan waktu yang optimal dalam 

mengekstrak senyawa polar pad' dawn papaceda karma waktu kontak antara 

pelarut dan partikel senyawa polar lebih lama, sehingga lebih efektif dalam 

menghasilkan rendemen ekstrak. Menurut Suryandari (1981), waktu ekstraksi 

yang pendek akan memberikan hasil yang rendah sebab tidak semua komponen 

dapat diharapkan untuk terekstrak. Sedangkan semakin lama waktu ekstraksi 

maka kesempatan untuk bersentuhan makin besar sehingga hasilnya juga 

bertambah. 

Selain itu tingginya rendemen etanol dapat juga disebabkan titik didih 

pelarut. Etanol memiliki titik didih 78,4°C dan senyawa polar memiliki titik 

didih yang tinggi. Keadaan ini memungkinkan senyawa-senyawa aktif daun. 

papaceda yang memiliki titik didih tinggi ikut terekstrak ke dalam pelarut 

etanol. Menurut Harborne (1987), terpen minyak atsiri terdiri dari monoterpen 

dan seskuiterpen. Titik didih monoterpen berkisar 140-180°C sedangkan titik 

didih seskuiterpen lebih besar dari 200°C. 

 

 



4.1.2 Rendemen Ekstrak Heksan 

Rendemen ekstrak daun papaceda dengan pelarut heksan berkisar 6,43 - 

9,65 %. Hasil rendemen ekstrak daun papaceda dengan pelarut heksan 

disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Pengaruh Perbandingan Pelarut dan Waktu Ekstrak Terhadap 
Rendemen Ekstrak 

Perlakuan Rendemen 
Ekstrak Etanol 

(%) 
Rasio 
(Etanol:Heksan) 

Waktu (Hari) 

2:1 
2:1 
2:1 

2 6,43a 

3 7,46b 

4 7,36b 

1:1 
1:1 
1:1 

2 7,06b 

3 9,43d 

4 9,65d 

1:2 
1:2 
1:2 

2 8,44c 

3 9,39d 

4 9,46d 

BNT 5% = 0,291 
 

Rendemen ekstrak heksan paling tinggi ditunjukkan pada perlakuan 1:1 

selama 4 hari dengan nilai 9,65 %. Hasil ini tidak berbeda nyata dengan 

perlakuan 1:2 selama 4 hari dan perlakuan rasio 1:1 selama 3 hari. Tingginya 

rendemen pada rasio pelarut 1:1 disebabkan oleh seimbangnya jumlah pelarut 

polar dan non polar, yang mana kedua pelarut tersebut dapat mengekstrak 

senyawa non polar dengan efektif karena adanya gugus alkil pelarut yang dapat 

berinteraksi dengan senyawa non polar pada bahan. Hasil yang cukup tinggi 

juga ditunjukkan oleh rasio 1:2, yaitu jumlah pelarut heksan yang lebih banyak 

sehingga lebih maksimal dalam mengekstrak zat terlarut non polar. Menurut 



Susanto (1999), jumlah pelarut berpengaruh terhadap efisiensi ekstraksi, tetapi 

jumlah berlebihan tidak akan mengekstrak lebih banyak, dalam jumlah tertentu 

pelarut dapat bekerja optimal. 

Waktu ekstraksi selama 4 hari memberikan hasil tertinggi pada 

perlakuan. Hal ini dikarenakan waktu 4 hari merupakan waktu yang efektif 

untuk interaksi pelarut dan zat terlarut. Rendemen tertinggi pada waktu 4 hari 

disebabkan oleh tercapainya keseimbangan antara bahan yang diekstrak pada 

bagian dalam dan luar sel telah tercapai. Keadaan diam selama maserasi 

menyebabkan turunnya perpindahan bahan aktif Menurut Suryandari (1981), 

waktu ekstraksi yang pendek akan memberikan hasil yang rendah sebab tidak 

semua komponen dapat diharapkan untuk terekstrak. 

Rendemen ekstrak yang dihasilkan dengan pelarut heksan terlihat lebih 

rendah dibandingkan ekstrak dengan pelarut etanol. Pada deteksi senyawa 

dengan menggunakan GC-MS, ekstrak heksan menunjukkan lebih banyaknya 

senyawa aktif yang terkandung dalam daun papaceda, yaitu golongan diterpen 

(cyclobuta (1,2,3,4) dicyclooctene, dan (Neophytadiene), seskuiterpen 

(caryophylene oxide), triterpen (Pentatriacontane), dan senyawa lain dalam 

jumlah sedikit. Selain itu terekstrak juga senyawa polar, yaitu golongan asam 

karboksilat (asam palmitat dan asam linoleat), dan fitol (diterpenoid). Hal ini 

kemungkinan disebabkan pada saat ekstraksi dengan kedua jenis pelarut, 

terjadi reaksi ikatan hidrogen yang mengakibatkan kelarutan heksan terhadap 

zat terlarut meningkat. 

Menurut Anonymous (2011), eter yang merupakan pelarut non-polar 



tidak dapat membentuk ikatan hidrogen antara molekul-molekulnya, karena 

tidak ada hidrogen yang terikat pada oksigen. Tetapi jika dicampur dengan air, 

eter dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Karena ikatan hidrogen 

dengan H2O inilah  maka kelarutan dietil eter hampir sama dengan 1-butanol. 

Selain itu, titik didih yang rendah menyebabkan senyawa tersebut dapat 

terekstrak oleh heksan, dimana titik didih heksan adalah 68,9°C (Anonymous, 

2009), dan titik didih triterpenoid sekitar 60°C. 

 

4.2 Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Papaceda 

Pengujian aktifitas antibakteri ekstrak daun papaceda dalam penelitian ini 

menggunakan metode difusi kertas cakram oleh Kirby-Bauer. Penelitian ini 

menggunakan bakteri patogen, yaitu Staphylococcus aureus (Gram positif) dan 

Eschericia coli (Gram negatif) dengan alasan bahwa kedua bakteri ini 

digunakan dalam keterkaitan secara klinis sebagai penyebab utama infeksi atau 

peradangan (Esquenazi et al., 2002). Selain itu bakteri ini merupakan bakteri 

fecalis yang mampu bertahan pada segala sumber air yang digunakan sebagai 

air minum dan bisa bertahan lebih lama dari bakteri pathogen enteric pada 

umumnya. Senyawa antibakteri yang terdapat dalam ekstrak daun papaceda 

akan berdifusi ke dalam media Mueller-Hinton yang ditumbuhi oleh bakteri 

indikator. Aktifitas antibakteri diamati sebagai diameter daya hambat (DDH) 

(mm). Ekstrak daun papaceda akan berdifusi mengarah ke luar menjauhi 

cakram, bilamana semakin jauh dari kertas cakram maka diameter zona 

penghambatan semakin besar. Semakin besar diameter zona hambat berarti 



daya hambat ekstrak terhadap bakteri indikator semakin kuat. 

 

4.2.1 Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Daun Papaceda 

Hasil pengujian pengaruh rasio dua jenis pelarut dan lama maserasi 

terhadap aktivitas antibakteri ekstrak daun papaceda pada bakteri Eschericia 

coli menunjukkan adanya zona hambat dengan berkisar 0,97 mm sampai 2,56 

mm, sedangkan pada bakteri Staphylococcus aureus berkisar 0,66 sampai 3,26 

mm. DDH berbagai kombinasi perlakuan disajikan pada Gambar 8, 9, dan 10. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Histogram Aktivitas Antibakteri Ekstrak Eta nol Daun 
Papaceda Rasio 2:1 
 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Histogram Aktivitas Antibakteri Ekstrak Eta nol Daun 
Papaceda Rasio 1:1 
 



 

 

 

 

 

Gambar 10. Histogram Aktivitas Antibakteri Ekstrak Et anol Daun 
Papaceda Rasio 1:2 
 

Diagram yang dihasilkan berdasarkan hasil dari selisih antara rerata 

diameter zona hambat ekstrak dengan diameter zona hambat kontrol (etanol 

70% dan heksan). Perhitungan selisih ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa 

DDH yang dihasilkan bukan berasal dari pelarut yang digunakan, namun 

berasal dari senyawa kimia daun papaceda yang terlarut dalam pelarut akibat 

perlakuan ekstraksi. DDH yang ditimbulkan ekstrak daun papaceda terhadap 

semua bakteri uji mengindikasikan bahwa di dalam ekstrak terdapat senyawa 

aktif yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Menurut Ghisalberti 

(2004), daun papaceda mengandung senyawa golongan terpen (sesquiterpen, 

monoterpen, diterpen, triterpen), dan asam lemak. Senyawa-senyawa tersebut 

kemungkinan berperan besar dalam penghambatan pertumbuhan bakteri . 

Berdasarkan Gambar 8, diameter daya hambat ekstrak etanol, daun 

papaceda dengan perlakuan ekstrak 2:1 selama 2 hari memberikan efek 

penghambatan terbesar terhadap pertumbuhan bakteri S. aureus dengan DDH 

3,26 mm, sedangkan perlakuan 2:1 selama 3 hari memberikan efek 

penghambatan terbesar pada bakteri E. coli dengan DDH 2,8 mm. Hal ini 



menandakan bahwa senyawa-senyawa yang terekstrak dalam pelarut etanol 

memiliki kemampuan dalam menghambat bakteri uji, baik Gram positif dan 

Gram negatif. 

Berdasarkan hasil identifikasi senyawa ekstrak daun papaceda dengan 

GC-MS, senyawa yang dominan dalam ekstrak etanol adalah asam karboksilat 

(5,8,11,14-eicosatutranoic acid, hexadecanoic acid, tetradecanoate acid, ethyl 

pentadecanoate), diterpenoid (2-hexadecen-l-ol), dan juga adanya senyawa non 

polar, yaitu golongan seskuiterpen (cyclohexane). Asam karboksilat memiliki 

gugus karbonil yang dapat berinteraksi dengan komponen protein enzim 

sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan pada sisi aktif enzim, yang lebih 

lanjut dapat mengganggu interaksi substrat dengan enzim. Menurut Hill 

(1993), terpenoid adalah terpena yang mengandung unsur oksigen yang 

memiliki daya antimikroba terhadap bakteri, kapang, virus, dan protozoa. 

Senyawa fitol yang merupakan senyawa golongan diterpenoid yang 

terkandung dalam daun papaceda juga aktif dalam penghambatan pertumbuhan 

bakteri. Daya hambat senyawa diterpenoid disebabkan oleh kemampuan 

mempengaruhi proses sintesis DNA, dan juga merupakan senyawa yang lebih 

bersifat hidrofobik yang berinteraksi dengan membran bakteri. 

Kemampuan ekstrak daun papaceda dalam menghambat pertumbuhan 

bakteri juga dipengaruhi oleh sifat dinding sel bakteri. Menurut Fardiaz (1983), 

bakteri Gram positif dan Gram negatif memiliki dinding sel yang berbeda 

sensitifitasnya terhadap perlakuan fisik, enzim, dan antibiotik. Pada umumnya 

bakteri Gram positif lebih sensitif terhadap senyawa antimikrobia jika 



dibandingkan dengan Gram negatif Struktur dinding sel bakteri Gram positif 

relatif lebih sederhana sehingga memudahkan senyawa antibakteri untuk 

masuk ke dalam sel dan menemukan sasaran untuk bekerja. Bakteri Gram 

positif memiliki kandungan lipid yang rendah, yaitu sebesar 1-4%, sedangkan 

Gram negatif 11-22% (Pelczar dan Chan, 1998). 

Perbedaan struktur dinding sel menentukan penetrasi, ikatan dan aktivitas 

senyawa antibakteri (Jawetz dkk., 2005). Bakteri gram positif memiliki struktur 

dinding sel dengan lebih banyak peptidoglikan, sedikit lipid dan dinding sel 

mengandung polisakarida (asam teikoat). Asam teikoat merupakan polimer 

yang larut dalam air, yang berfungsi sebagai transport ion positif untuk keluar 

atau masuk. Sifat larut air inilah yang menunjukkan bahwa dinding sel bakteri 

Gram positif bersifat lebih polar (Fajar, 2010). 

Staphylococcus aureus mengalami kerusakan peptidoglikan yang 

disebabkan oleh senyawa aktif yang terdapat pada ekstrak daun papaceda. Hal 

ini mengakibatkan senyawa daun papaceda yang larut dalam pelarut mudah 

memasuki membran sel S.aureus sehingga mengganggu sintesa dinding sel dan 

menghambat pertumbuhannya. Pada uji yang dilakukan terhadap bakteri E.coli, 

peptidoglikan dalam dinding sel bakteri Gram negatif tidak mudah hancur oleh 

zat terlarut dari ekstrak daun papaceda, sehingga cenderung resisters terhadap 

ekstrak daun papaceda. Hal ini mengakibatkan diameter daya hambat yang 

dihasilkan lebih kecil bila dibandingkan dengan bakteri Gram positif 

(S.aureus). 

 



Senyawa golongan asam karboksilat dalam ekstrak daun papaceda 

merupakan bagian yang bersifat polar sehingga lebih mudah menembus lapisan 

peptidoglikan yang bersifat polar daripada lapisan lipid yang non polar. 

Sehingga menyebabkan aktivitas penghambatan pada bakteri Gram positif 

lebih besar daripada Gram negatif. 

 

4.2.2 Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Papaceda dengan Pelarut 
Heksan 

 

Pada pengujian aktivitas antibakteri ekstrak heksan daun papaceda 

terhadap bakteri E. coli, daya hambat yang dihasilkan berkisar 0,51 mm sampai 

1,95 mm. Sedangkan daya hambat ekstrak daun papaceda terhadap S. aureus 

berkisar 0,93 mm sampai 3,4 mm. Hasil pengujian pada tiap kombinasi 

perlakuan disajikan pada gambar 11,12 dan 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Diagram Aktivitas Antibakteri Ekstrak Hek san Daun 
Papaceda Rasio 2:1 
 



 

 

 

 

 
Gambar 12. Diagram Aktivitas Antibakteri Ekstrak Hek san Daun 
Papaceda Rasio 1:1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Diagram Aktivitas Antibakteri Ekstrak Hek san Daun 
Papaceda Rasio 2:1 
 

Aktivitas antibakteri ditunjukkan dengan timbulnya diameter daya 

hambat (DDH). DDH ditandai dengan terbentuknya zona bening di sekitar 

kertas cakram yang mengandung ekstrak sampel. DDH ekstrak heksan 

terhadap daun papaceda menunjukkan adanya zona penghambatan pada sekitar 

kertas cakram dengan besar DDH seperti yang tertera pada diagram. Hasil 

DDH ekstrak heksan terhadap bakteri indikator menunjukan adanya 

penghambatan pada kedua jenis bakteri uji. Hasil ini mengindikasikan bahwa 

komponen-komponen aktif dalam ekstrak heksan daun papaceda cukup terlarut 



dalam heksan. Ekstrak heksan memiliki diameter daya hambat tertinggi pada 

perlakuan 2:1 selama 2 hari terhadap bakteri S. aureus, yaitu 3,4 mm, 

sedangkan pada bakteri E.coli, ekstrak heksan terlihat hanya memiliki daya 

hambat yang lebih rendah, yaitu 1,95 mm pada perlakuan 2:1 selama 4 hari. 

Rendahnya DDH pada waktu 4 hari diduga terjadi karena adanya penguapan 

senyawa aktif atau menguapnya pelarut heksan karena waktu yang lama, 

sehingga daya larut senyawa dalam pelarut rendah. Senyawa yang terekstrak 

pada ekstrak heksan memiliki daya hambat yang besar pada bakteri Gram 

positif Hal ini disebabkan oleh banyaknya senyawa polar yang terekstrak, 

sehingga efektif dalam penghambatan bakteri Gram positif Kondisi ini terjadi 

akibat penggunaan pelarut polar pada awal ekstraksi yang menyebabkan 

senyawa polar ikut terekstrak pada saat pelakuan ekstraksi kedua dengan 

pelarut heksan. 

Berdasarkan uji GC-MS, senyawa yang terdeteksi pada ekstrak heksan 

daun papaceda yaitu golongan senyawa triterpen, seskuiterpen, diterpen, sterol, 

dan asam karboksilat yang memiliki persen tertinggi. Tingginya komponen 

senyawa asam arakhidonat yang merupakan asam karboksilat kemungkinan 

berperan sebagai senyawa aktif antibakteri pada ekstrak daun papaceda. 

Menurut penelitian Kusmiyati (2006), pada ekstrak C P. cruentum terdapat 

asam lemak jenuh dan tak jenuh yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri 

dengan merusak membran sel yang menyebabkan pertumbuhan bakteri 

terhambat. Asam karboksilat memiliki atom karbon lebih dari sepuluh yang 

dapat menyebabkan protoplas bakteri mengalami lisis dengan cara mengubah 



permeabilitas membran sitoplasma sehingga menyebabkan keluarnya bahan 

makanan dari dalam sel, kerusakan pada membran mi akan mengakibatkan 

terhambatnya pertumbuhan bakteri. 

Triterpen merupakan senyawa nonpolar yang juga berperan dalam 

penghambatan pertumbuhan bakteri uji. Menurut Sukadana et al (2006) isolat 

senyawa golongan triterpenoid dari biji pepaya dalam konsentrasi 1000 ppm 

aktif menghambat pertumbuhan bakteri E.coli sebesar 10 mm dan menghambat 

Staphylococcus aureus sebesar 7 mm. Hal ini dikarenakan struktur dinding sel 

Gram negatif yang bersifat non polar, sehingga memudahkan senyawa non-

polar dalam senyawa golongan triterpen untuk menghambat bakteri E.coli. 

Ekstrak heksan daun papaceda yang diberikan pada Gram negatif 

menyebabkan dinding peptidoglikan larut. Senyawa antibakteri yang larut 

dalam ekstrak heksan daun papaceda mudah terpenetrasi dan akibatnya terjadi 

penghambatan terhadap pertumbuhan bakteri. Bakteri Gram negatif lebih 

banyak mengandung lipid, sedikit peptigoglikan, membran luar berupa bilayer 

(berfungsi sebagai pertahanan selektif senyawa-senyawa yang keluar atau 

masuk sel dan menyebabkan efek toksik). 

 

4.2.3 Perbandingan Efektifitas Rasio Pelarut dan Waktu Ekstraksi Daun 
Papaceda 

4.2.3.1 Ekstrak Etanol 

Rasio dua jenis pelarut dan waktu paling efektif dalam mengekstrak 

senyawa antibakteri daun papaceda yang berperan dalam penghambatan 

pertumbuhan bakteri uji dapat diketahui dengan membandingkan hasil uji 



aktifitas antibakteri ekstrak daun papaceda pada masing-masing rasio jenis 

pelarut dan waktu ekstraksi yang disajikan pada Gambar 14 dan 15 . 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Pengaruh Perbandingan Dua Jenis Pelarut dan Waktu 
Ekstrak Terhadap Zona hambat Bakteri Eschericia 
coli 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 15. Pengaruh Perbandingan Dua Jenis Pelarut dan Waktu 
Ekstrak Terhadap Zona hambat Bakteri Staphylococcus aureus 

 

Berdasarkan Gambar 14 dan 15, ekstrak etanol paling efektif dalam 

menghambat kedua jenis bakteri adalah perlakuan 1:2 (etanol:heksan) dalam 

waktu 3 hari. Rasio ini dinilai paling efektif karena menunjukkan nilai DDH 



yang tinggi pada kedua bakteri uji. Hal ini disebabkan oleh terekstraknya 

senyawa aktif daun papaceda oleh pelarut etanol yang tepat sasaran dalam 

menghambat pertumbuhan bakteri uji. Walaupun dalam jumlah yang lebih 

sedikit dibanding pelarut heksan, pelarut etanol optimal dalam mengekstrak 

senyawa yang bersifat polar pada ekstrak daun papaceda yang efektif 

menghambat bakteri uji. Menurut Voight (1994), etanol-air (70% volume) 

sangat efektif dalam menghasilkan jumlah bahan aktif yang optimal. Pelarut 

etanol sangat baik dalam melarutkan senyawa antioksidan maupun antibakteri 

(Hirasawa et al, 1999). 

Senyawa polar ekstrak daun papaceda yang berperan dalam 

penghambatan peertumbuhan bakteri uji meliputi asam palmitat, asam linoleat, 

asam stearat, asam miristat, asam arakhidonat (golongan asam karboksilat), 

ethanamine (golongan amino), cholestane-24-one,3,12,dihydroxy (sterol) dan 

fitol (diterpenoid), dan senyawa lainnya dengan persentase kecil yang diduga 

bersinergi dalam penghambatan S.aureus dan E. coli. 

Waktu ekstraksi selama 3 hari merupakan waktu yang optimal dalam 

mengekstrak senyawa polar dalam daun papaceda. Hal ini terjadi karena 

seringnya kontak antara pelarut dengan bahan yang dilarutkan. Selain itu waktu 

3 hari sudah cukup untuk mengekstrak senyawa aktif dalam daun papaceda, 

sebab sebelum diekstrak dengan dua jenis pelarut, telah diekstrak dahulu 

dengan etanol 70% sehingga sudah cukup menghasilkan rendemen ekstrak 

yang mengandung senyawa aktif antibakteri yang efektif menghambat bakteri 

E. coli dan S. aureus. 



Menurut Suryandari (1981), lama ekstraksi akan menentukan jumlah dan 

mutu ekstrak yang dihasilkan. Waktu ekstraksi yang pendek akan memberikan 

hasil yang rendah sebab tidak semua komponen dapat diharapkan untuk 

terekstrak. Sedangkan semakin lama waktu ekstraksi, maka kesempatan untuk 

bersentuhan antara bahan dan pelarut semakin besar, sehingga hasilnya jugs 

bertambah. Tetapi menurut Komara (1991), penambahan waktu ekstraksi pada 

larutan yang telah mencapai titik jenuh tidak akan memberikan hasil ekstraksi 

yang lebih baik bahkan merupakan pemborosan. 

 

4.2.3.2 Ekstrak Heksan 

Efektifitas perlakuan pada ekstrak heksan dawn papaceda dalam 

penghambatan bakteri S.aureus dan E.coli disajikan pada gambar 16 dan 17. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 16. Pengaruh Perbandingan Dua Jenis Pelarut dan Waktu 

Ekstrak Terhadap Zona Hambat Bakteri Eschericia coli 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 17. Pengaruh Perbandingan Dua Jenis Pelarut dan Waktu 
Ekstrak Terhadap Zona Hambat Bakteri S. aureus 

 

Hasil pada diagram penghambatan bakteri uji menunjukan bahwa rasio 

2:1 dengan waktu ekstrak 4 hari memberikan efek penghambatan antibakteri 

yang paling efektif, yaitu dihasilkan DDH sebesar 2,83 mm pada bakteri 

S.aureus, dan DDH sebesar 1,95 mm pada E.coli . Hal ini dikarenakan pelarut 

heksan dapat melarutkan senyawa aktif yang berperan sebagai antibakteri yang 

bersifat non polar. Berdasarkan penelitian Sukadana, dkk (2008), senyawa non 

polar dari golongan triterpenoid dalam hasil uji aktivitas antibakteri ekstrak biji 

pepaya menunjukkan bahwa isolat triterpenoid dengan konsentrasi 1000 ppm 

memiliki potensi menghambat pertumbuhan bakteri dengan diameter daerah 

hambat sebesar 10 mm untuk bakteri E. coli dan 7 mm untuk bakteri S. aureus. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa pada perlakuan ini senyawa aktif 

ekstrak heksan daun papaceda telah terekstrak dengan jumlah yang cukup 

sehingga mampu menghambat pertumbuhan bakteri Gram positif dan negatif. 

Pada ekstrak heksan, tedapat 28 peak senyawa yang terdeteksi pada GC-MS, 

sehingga diduga kombinasi atau sinergi senyawa-senyawa tersebut mampu 



menghambat pertumbuhan E. coli dan S. aureus yang mana senyawa-senyawa 

tersebut adalah golongan asam karboksilat, diterpenoid, seskuiterpenoid, 

triterpen, sterol, dan amino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
A= Ekstrak Etanol terhadap E. coli 
B= Ekstrak Heksan terhadap E. coli  
C= Ekstrak Etanol terhadap S. aureus 
D= Ekstrak Heksan terhadap S. aureus 



4.3 Analisa senyawa aktif ekstrak daun papaceda dengan GC-MS 

Ekstrak daun papaceda antara ekstrak heksan dan etanol yang paling aktif 

atau yang paling besar daya hambatnya terhadap, bakteri uji adalah ekstrak 

etanol 2:1 dengan lama maserasi 3 hari dan ekstrak heksan 2:1 dengan lama 

maserasi 4 hari. Berdasarkan hasil tersebut, maka dijadikan sebagai acuan 

pengujian senyawa aktif ekstrak daun papaceda dengan uji kromatografi gas-

spektrofotometri massa. 

Metode ini merupakan gabungan dari metode kromatografi gas dan 

spektrometri massa. Kromatografi gas merupakan salah satu metode pemisahan 

yang berdasarkan partisi cuplikan antara fase gerak yang berupa gas pembawa 

dan fase diam yang menahan cuplikan secara selektif (Sastrohamidjojo dan 

Pranowo, 1985). Metode spektrometri massa didasarkan pada pengubahan 

molekul netral menjadi ion-ion bermuatan positif dan mernisahkannya 

berdasarkan perbandingan massa terhadap, muatan elektron (Hendayana, 

1994). Keuntungan dari metode GC-MS adalah waktu identifikasi yang cepat, 

sensitivitas tinggi, alai dapat dipakai dalam waktu lama dan pemisahan yang 

baik (Sastrohamidjojo dan Pranowo, 1985). 

 

 

 

 

 

 



4.3.1 Ekstrak Etanol Daun Papaceda 

Berdasarkan hasil pengujian ekstrak daun papaceda ekstrak etanol 

dengan GC-MS , maka dihasilkan kromatogram seperti Gambar 19. 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil pembacaan kromatogram di atas ditampilkan dalam bentuk tabel, 

dan yang disajikan merupakan 5 peak yang dominan. Peak tersebut 

ditampilkan dalam Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Indentifikasi Senyawa Aktif Ekstrak Etanol dengan GC-MS 

Nomor 
Puncak 

Rumus 
Molekul 

Nama Senyawa Golongan 
Senyawa 

% 

3 C20H40O 2-Hexadencen-1-ol Diterpenoid 19 
6 C17H21NO Ethanamine  Amino 16,24 
8 C16H32O2 Hexadecanoate acid Asam Karboksilat  11,82 
7 C14H28O2 Tetradecanoic acid  Asam Karboksilat 10,15 
1 C15H30 Cyclohexane Sesquiterpen 7,3 
 

Berdasarkan kromatogram, terdapat lima senyawa yang memiliki peak 

dan persen terbesar. Senyawa-senyawa tersebut dapat digolongkan menjadi 

empat golongan,yaitu asam karboksilat, diterpenoid, amino, dan sesquiterpen. 

 



Golongan senyawa yang dominan yang terdapat dalam ekstrak etanol 

adalab golongan diterpenoid. Diterpenoid diduga merupakan senyawa 

antibakteri utama dalam ekstrak dawn papaceda. Daya hambat senyawa 

diterpenoid disebabkan oleh kemampuan mempengaruhi proses sintesis DNA, 

dan juga merupakan senyawa yang lebih bersifat hidrofobik yang berinteraksi 

dengan membran bakteri. 2-Hexadecen-l-ol lebih dikenal dengan sebutan fitol 

yang merupakan senyawa diterpenoid yang memiliki aktifitas antibakteri pada 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeroginosa, 

dan Eschericia coli (Arankumar, 2009). 

Golongan senyawa antibakteri lain yang tedapat dalam ekstrak etanol 

adalah golongan asam karboksilat. Golongan asam karboksilat memiliki gugus 

karbonil yang dapat berinteraksi dengan komponen protein dari enzim. 

Interaksi ini menyebabkan terjadinya sisi aktif enzim yang selanjutnya dapat 

mengganggu interaksi substrat dengan enzim. Menurut Pavithra, et al (2009), 

senyawa Hexadecanoate acid atau disebut juga asam palmitat mampu 

menghambat beberapa strains bakteri dari tumbuhan Pamburus missionis. 

Penelitian Kusmiyati (2006) membuktikan bahwa senyawa golongan 

asam karboksilat pada ekstrak C P cruentum menunjukan adanya aktifitas 

antibakteri yang dapat merusak membran sel yang menyebabkan pertumbuhan 

bakteri terhambat. Asam karboksilat memiliki atom karbon lebih dari sepuluh 

yang dapat menyebabkan protoplas bakteri mengalami lisis dengan cara 

mengubah permeabilitas membran sitoplasma sehingga menyebabkan 

keluarnya bahan makanan dari dalam sel, kerusakan pada membran ini akan 



mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan bakteri. 

Ethanamine yang merupakan senyawa golongan peptida diduga memiliki 

kontribusi dalam penghambatan pertumbuhan bakteri. Hal ini dikarenakan 

adanya gugus karboksil pada ethanamine yang dapat berinteraksi dengan 

membran sel bakteri Gram positif yang bersifat polar, sehingga dapat 

mengganggu dan merusak membran sel bakteri. Menurut Madigan et al (2003), 

bakteri gram positif mempunyai sisi hidrofilik, yaitu karboksil, asam amino, 

dan hidroksil sehingga bakteri Gram positif sensitif terhadap senyawa 

antibakteri yang bersifat polar. 

 

4.3.2 Ekstrak Heksan Daun Papaceda 

Berdasarkan hasil pengujian ekstrak dawn papaceda ekstrak heksan 

dengan GC-MS, maka dihasilkan kromatogram seperti Gambar 20. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Kromatogram GC-MS Ekstrak Heksan Daun Papaceda 

Hasil pembacaan kromatogram di atas ditampilkan dalam bentuk Tabel, 

dan yang disajikan merupakan 8 peak yang dominan. Peak tersebut 

ditampilkan dalam Tabel 6. 



Nomor 
Puncak 

Rumus 
Molekul 

Nama Senyawa Golongan 
Senyawa 

% 

7 C15 H24 0 Caryophyllene oxide Sesquiterpenoid 8,69 
15 C16 H32 02 Hexadecanoate acid (asam 

palmitat) 
Asam karboksilat 17,24 

17 C18H3202 9,12-Octadecadienoic acid 
(asam linoleat) 

Asam karboksilat 9,10 

27 C28 H46 0 Cholestane-24- 
one,3,12,dihydroxy 

Sterol 4,67 

18 C18 H36 02 Octadecanoic acid (asam 
stearat) 

Asam karboksilat 4,47 

26 C6H7N5 0 6H-Purin-6-one, 1,7-
dihydro-2- 

(methylamino) 

Amino 4,2 

24 C35 H72 Pentatriacontane Triterpen 2,6 
20 C21 H32 02 1-Phenanthrenecarboxilic 

acid 
Asam karboksilat 30 

 

Hasil uji GC-MS ekstrak heksan daun papaceda menunjukan bahwa 

terdapat 28 senyawa yang terdeteksi, namun hanya 8 senyawa yang merniliki 

peak yang tinggi yang diduga memiliki peran besar dalam penghambatan 

bakteri uji. Asam karboksilat jenis asam palmitat merupakan senyawa yang 

dominan pada ekstrak heksan daun papaceda dengan 17,24 %, kemudian asam 

karboksilat jenis asam linoleat dan asam stearat dengan 9,10 % dan 4,7 %. 

Ketiga jenis asam karboksilat ini merupakan senyawa yang aktif sebagai 

antibakteri. Hal ini dikarenakan adanya gugus karbonil dari senyawa golongan 

asam karboksilat yang berinteraksi dengan komponen protein dari enzim. 

Interaksi ini menyebabkan terjadinya perubahan pada sisi aktif enzim yang 

kemudian mengganggu interaksi substrat dengan enzim. 

Senyawa caryophylene oxide merupakan senyawa non polar golongan 

sesquiterpen yang diduga aktif sebagai senyawa yang berfungsi sebagai 

Tabel 5. Hasil Indentifikasi Senyawa Aktif 



antibakteri. Caryophyllene oxide terkandung dalam jumlah 8,69 % dalam 

ekstrak heksan daun papaceda. Menurut Obafemi et al (2006) dalam jurnalnya 

tentang aktifitas antimikroba Tithonia diversifolia, ekstrak heksan tumbuhan 

ini mengandung senyawa golongan seskuiterpen yang aktif dalam 

penghambatan bakteri Gram negatif, yaitu E.coli dan Bacillus subtilis yang 

merupakan Gram positif dengan 30 mm dan 27 mm. 

Senyawa Cholestane-24-one,3,12,dihydroxy yang merupakan turunan 

dari sterol merupakan senyawa yang aktif dalam penghambatan bakteri uji 

dengan adanya gugus karbonil yang berperan mengganggu sintesis membran 

sel bakteri yang bersifat polar. Senyawa ini memiliki gugus karboksil, sehingga 

dapat berinteraksi dengan gugus polar pada dinding sel bakteri Grain positif 

Senyawa golongan 6H-Purin-6-one,1,7-dihydro-2-(metlhylamino) 

merupakan senyawa golongan amino yang diduga aktif, dan berperan dalam 

penghambatan bakteri uji. Menurut Prasad (1995), antibiotik golongan siklo 

dipeptida memiliki bobot molekul yang rendah dengan struktur molekul yang 

lebih sederhana, antibiotik ini dikenal sebagai antibiotik yang memiliki 

aktivitas antimikroba dengan spektrum yang luas. 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Rasio jenis pelarut 2:1 (etanol:heksan) dengan waktu ekstraksi selama 4 hari 

dengan pelarut etanol merupakan perlakuan yang optimal dibanding 

perlakuan yang lain, dengan menghasilkan rendemen sebesar 11,85 %. 

2. Ekstrak daun papaceda pada fraksi etanol dan heksan mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri Eschericia coli dan Staphylococcus aureus dengan 

menghasilkan zona hambat yang ditunjukkan dengan zona bening yang 

terdapat pada agar yang ditumbuhi kedua bakteri tersebut. 

3. Pada fraksi etanol, uji aktivitas antibakteri menunjukkan DDH ekstrak daun 

papaceda dengan perlakuan rasio 1:2 (etanol:heksan) dengan waktu 3 hari 

merupakan perlakuan paling efektif terhadap penghambatan bakteri uji 

dengan menghasilkan zona hambat sebesar 2,56 mm pada bakteri E.coli, 

dan 3,13 mm pada bakteri S.aureus. Pada fraksi heksan, zona hambat 

dengan perlakuan rasio 2:1 (etanol-.heksan) dengan waktu 4 hari merupakan 

perlakuan paling efektif terhadap penghambatan bakteri uji, dengan 

menghasilkan zona hambat 1,95 mm pada bakteri E.coli, dan 2,83 pada 

S.aureus. 

4. Hasil analisa GC-MS menunjukkan senyawa antibakteri yang terdapat pada 

ekstrak daun papaceda fraksi etanol adalah 2-Hexudecen-1-ol (diterpenoid)     

(19%), Ethanamine ( 16,24%) (Amino), Hexadecanoate acid (11,82%), 



Tetradecanoic acid ( I0,15%), ethyl 9-hexadecanoate (6,63%) (asam 

karboksilat), dan Cyclohexane (7,30%) (sesqulterpen). Sedangkan pada 

fraksi heksan mengandung 1-Phenanthrenecarbolixilic acid (30%) 

Hexadecanoic acid ( 17,24%), 9,12-Octadecadienoic acid (9,10%) (asam 

karboksilat), Caryophyllene oxide (8,69%) (sequiterpenoid), Cholestane- 

24-one,3,12,dihydroxy (4,67%) (sterol), Octadecanoic acid (4,47%), 6H- 

Purin-6-one, I .7-di hydro-2-(methylamino) (4,2%), dan Pentairiaconiane 

(2,6%) (triterpen). 

5.2 Saran 

1. Perlu adanya Pengujian dengan menggunakan metode ekstraksi lain untuk 

mengetahui perbedaan hasil rendemen. 

2. Perlu adanya analisa sisa pelarut dan analisa pH agar ekstrak dam papaceda 

dapat dijadikan sebuah produk bagi pemanfaatan obat tradisional Indonesia. 

3. Perlu diaplikasikan lebih lanjut penggunaan ekstrak daun papaceda sebagai 

herbal medicine. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Prosedur analisa 

1. Rendemen  (Yuwono dan Susanto, 1998) 

- Hasil ekstraksi ditimbang dalam wadah yang sudah diketahui 

beratnya 

- Rendemen dihitung berdasarkan berat kering bahan. 

- Rendemen = Berat ekstrak kasar (gr) x 100% 

 

2. Uji aktivitas antibakteri (Kirby-Bauer) 

a. Menghitung media MH yang dibutuhkan 

- Media dibuat untuk 14 cawan petri @ 20 ml 

- Kebutuhan media: 14 x 20 = 280 ml 

- Kebutuhan MH = 280 x 34 gr = 9,5 gr 

- Kebutuhan aquadest =280 ml 

- Kedua bahan dimasukkan dalam erlenmeyer 500 ml, 

dihomogenkan dengan magntic stirrer, dan siap untuk 

disterilkan dalam autoklaf 

b. Aquadest untuk susspensi 

- Aquadest sebanyak 10 ml ditutup rapat dengan 

aluminium foil, dan disterilisasi dalam autoklaf. 

c. Membuat larutan McFarland 

- Menyiapkan larutan BaCl2 1% dan H2SO4 1% 

- Membuat standard McFarland: 

Berat bahan 

1000 



Tabung BaCl2 H2SO4 Kekeruhan (Jutaan 
sel/ml 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 

9,9 
9,8 
9,7 
9,6 
9,5 
9,4 
9,3 
9,2 
9,1 
9,0 

300 
600 
900 
1200 
1500 
1800 
2100 
2400 
2700 
3000 

 

d. Menyiapkan suspensi bakteri 

- Mengambil aquadest dala tabung reaksi 

- Menginokulasi beberapa ose biakan murni E. coli dan S. 

aureus sampai kekeruhan yang sama dengan larutan 

McFarland (1500 juta sel/ml) 

- Inkubasi selama satu jam dalam inkubator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Hasil Uji GC-MS 

 

 

 

 



 

a. Ekstrak daun papaceda fraksi etanol 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



b. Ekstrak daun papaceda fraksi heksan 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 


