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Zazan Nuzulul Hudha. 0611013067. Aktivitas Antioksidan dan Antibakteri 
Fraksi Non Polar Ekstrak Kunyit (Kajian Jenis Kunyit dan Lama Ekstraksi) 
Dosen Pembimbing: Dr. Ir. Yunianta, DEA 

 

RINGKASAN 
 

Kunyit merupakan salah satu tanaman obat yang potensial dan dipakai 
sebagai bumbu dapur. Beberapa jenis kunyit yang banyak dikenal masyarakat 
Indonesia adalah kunyit putih dan kunyit kuning. Penggunaan ekstrak kunyit pada 
akhir-akhir ini begitu banyak, baik dalam bidang obat-obatan maupun pada 
industri makanan. Ekstrak kunyit pada umumnya mengandung oleoresin yaitu 
minyak atsiri dan resin. Minyak atsiri ini mengandung komponen aktif yang dapat 
berperan sebagai antioksidan dan antibakteri. Beberapa penelitian telah 
menyebutkan bahwa ekstrak kunyit mempunyai aktivitas antioksidan dan 
antibakteri tetapi belum banyak informasi mengenai aktivitas antioksidan dan 
antibakteri dari fraksi non polar pada ekstrak kunyit. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh jenis kunyit dan lama ekstraksi terhadap aktivitas 
antioksidan dan antibakteri  pada fraksi  non polar ekstrak kunyit.  

 Metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Rancangan 
Petak Terbagi (Split Plot Design) dengan rancangan dasar Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) yang terdiri dari 2 faktor. Faktor I (main plot) adalah jenis 
kunyit (kunyit putih dan kunyit kuning) dan faktor II (sub plot) adalah lama 
ekstraksi (1 hari, 3 hari, dan 5 hari). Masing-masing perlakuan dilakukan 3 kali 
pengulangan. Analisa data dilakukan dengan metode Analysis of Varians 
(ANOVA) dan dilanjutkan dengan uji BNT 5 %. Penentuan perlakuan terbaik 
menggunakan metode Multiple Attribute. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan jenis kunyit memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap total rendemen, aktivitas antioksidan, dan aktivitas 
antibakteri dengan bakteri indikator E.coli dan S.aureus. Sedangkan perlakuan 
lama ekstraksi memberikan pengaruh yang nyata terhadap aktivitas antioksidan 
dan aktivitas antibakteri dengan bakteri indikator S.aureus. Perlakuan terbaik dari 
fraksi non polar ekstrak kunyit terdapat pada jenis kunyit putih dengan lama 
ekstraksi 3 hari. Perlakuan terbaik tersebut memiliki karakteristik total rendemen 
1,53%, aktivitas antioksidan 42,61%, aktivitas antibakteri dengan bakteri 
indikator E. coli 2,33 mm dan aktivitas antibakteri dengan bakteri indikator S. 
aureus 9,00 mm. 
 
Kata Kunci: kunyit, fraksi non polar ekstrak kunyit, antioksidan, antibakteri   
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Zazan Nuzulul Hudha. 0611013067. Antioxidant and Antibacterial Activities 
from Non Polar Fraction of Turmeric Extract (Review of Turmeric Type and 
Length of Extraction) 
Supervisor: Dr. Ir. Yunianta, DEA 

 

SUMMARY 
 

Turmeric is one of the potential medicinal plants and used as a spice. 
Several types of turmeric that well known by Indonesia people are white turmeric 
and yellow turmeric. Lately turmeric extract is widely use in pharmaceuticals or 
food industry. Turmeric extract commonly contain oleoresin. The content of 
oleoresin is essential oils and resins. Essential oils contain active components that 
act as antioxidant and antibacterial. A few study mention that turmeric extract has 
antioxidant and antibacterial activity, however there is not much information 
about antioxidant and antibacterial activity from non-polar fraction of turmeric 
extract. This study aims to determine the effect of turmeric type and lenght of 
extraction toward antioxidant and antibacterial activities in non-polar fraction of 
turmeric extract. 

This study composed using Split Plot Design with the basic design of 
randomized block design, which consists of 2 factors. 1st factor (main plot) was 
turmeric type (white turmeric and yellow turmeric) and 2nd factor (sub-plot) was 
length of extraction (1 day, 3 days, and 5 days). Each treatment was replicated 3 
times. Data was analysis by using Analysis of Variance (ANOVA) method and 
followed with Least Significant Difference Test Method 5%. The selected of best 
treatment was using zeleny multiple attribute method. 

Results of this study showed that treatment of turmeric lenght gave 
significant result toward total yield, antioxidant activity, and antibacterial activity 
use bacterial indicator E. coli and S. aureus. For the length of extraction, the result 
were significant toward antioxidant activity and antibacterial activity used 
bacterial indicator S. aureus. The best treatment was non-polar fraction of 
turmeric extract from white turmeric with 3 days extraction. The best treatment 
was non-polar fraction of white turmeric extract which has total yield 1.53%, 
antioxidant activity 42.61%, antibacterial activity used bacterial indicator E. coli 
2.33 mm and antibacterial activity used bacterial indicator S. aureus 9.00 mm. 

 
Keywords: turmeric, non-polar fraction of turmeric extract, antioxidant, 
antibacterial 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang sebagian besar 

penduduknya bertumpu pada bidang pertanian. Bumi Indonesia yang subur ini 

mampu memproduksi beraneka ragam tanaman yang bermanfaat seperti tanaman 

rempah-rempah atau tanaman herbal. Salah satu tanaman rempah-rempah yang 

cukup banyak dihasilkan adalah kunyit. Kunyit merupakan salah satu tanaman 

obat yang potensial dan dipakai sebagai bumbu dapur. Beberapa jenis kunyit yang 

banyak dikenal masyarakat Indonesia adalah kunyit putih dan kunyit kuning.  

Penggunaan ekstrak kunyit pada akhir-akhir ini begitu banyak, baik dalam 

bidang obat-obatan maupun pada industri makanan. Untuk mendapatkan ekstrak 

kunyit diperlukan proses ekstraksi. Menurut Hui (1992) ekstraksi adalah metode 

pemisahan dimana komponen-komponen terlarut suatu campuran dipisahkan dari 

komponen yang tidak larut dengan pelarut.  

Ekstrak kunyit pada umumnya mengandung oleoresin yaitu minyak atsiri 

dan resin. Minyak atsiri ini mengandung komponen aktif yang dapat berperan 

sebagai antioksidan dan antibakteri. Menurut Rismunandar (1996) minyak atsiri 

yang terkandung pada kunyit berkisar antara 4-5%. Minyak atsiri pada kunyit 

merupakan bahan antioksidan dan antibakteri. Schuler (1990) menyatakan bahwa 

ekstrak kunyit mengandung zat antioksidan yang cukup tinggi.  

Hasil penelitian Wijaya (2008) dalam Harisna (2010) menunjukkan bahwa 

kunyit dengan konsentrasi 3,6,dan 9% mampu menghambat pertumbuhan Bacilus 

cereus dan flora mikroba lain sampai waktu kontak 6 jam dan setelah waktu 
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kontak 24 jam terjadi peningkatan jumlah mikroba. Penelitian Nirbita (2002) juga 

menunjukan bahwa kunyit putih segar mempunyai aktivitas antioksidan sebesar 

54.43% dan pada konsentrasi 50%, 25%, dan 12.5% dengan pelarut etanol mampu 

menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dan E.coli selama 24 jam. 

Menurut Rahardjo dan Rostiana (2005) senyawa bioaktif yang berperan sebagai 

antimikrobia adalah minyak atsiri, kurkumin, desmetoksikumin dan 

bidestometoksikumin. 

Ekstrak kunyit mengandung komponen-komponen yang sifatnya berbeda-

beda. Beberapa komponen yang terkandung dalam ekstrak kunyit adalah bersifat 

non polar. Untuk memperoleh fraksi non polar dari ekstrak kunyit maka perlu 

dilakukan proses ekstraksi cair-cair untuk memisahkan komponen-komponen 

berdasarkan sifat kepolarannya dan dilanjutkan dengan pemisahan menggunakan 

corong pemisah. Menurut Harborne (1987) ekstraksi cair-cair merupakan 

prosedur pemisahan yang bertujuan memisahkan golongan utama kandungan yang 

satu dari kandungan yang lain. Senyawa yang bersifat polar akan masuk ke 

pelarut polar dan senyawa non polar akan masuk ke pelarut non polar. 

Beberapa penelitian telah menyebutkan bahwa ekstrak kunyit mempunyai 

aktivitas antioksidan dan antibakteri tetapi belum banyak informasi mengenai 

aktivitas antioksidan dari fraksi non polar pada ekstrak kunyit. Oleh karena itu, 

diperlukan pengujian aktivitas antioksidan dan antibakteri dari fraksi non polar 

ekstrak kunyit putih (Curcuma mangga) dengan kunyit kuning (Curcuma 

domestica Val.). Selain itu, perlu juga dilakukan pengujian lama ekstraksi yang 

tepat untuk memperoleh aktivitas antioksidan dan antibakteri yang tertinggi. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis kunyit dan lama 

ekstraksi terhadap aktivitas antioksidan dan antibakteri  pada fraksi  non polar 

ekstrak kunyit.  

 
1.3 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat 

dan pembaca tentang aktivitas antioksidan dan aktivitas antibakteri dari fraksi non 

polar ekstrak kunyit kuning (Curcuma domestica Val.) dan kunyit putih (Curcuma 

mangga) serta mengetahui lama ekstraksi yang terbaik. 

 
1.4 Hipotesis 

Diduga terdapat perbedaan aktivitas antioksidan dan antibakteri pada fraksi 

non polar ekstrak kunyit kuning (Curcuma domestica Val.) dan kunyit putih 

(Curcuma mangga) pada lama ekstraksi 1 hari , 3 hari, dan 5 hari.   

 

 
 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kunyit 

Kunyit termasuk salah satu tanaman suku temu-temuan (Zingiberaceae) 

yang banyak ditanam di pekarangan, kebun, dan di sekitar hutan jati. Kunyit 

dikenal sebagai penyedap, dan penetral bau anyir pada masakan. Kunyit juga 

sering dimanfaatkan sebagai ramuan obat tradisional untuk menyembuhkan 

berbagai penyakit. Saat ini kunyit sudah dimanfaatkan secara luas oleh industri 

makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan tekstil (Winarto, 2005). 

Kunyit merupakan tanaman asli Asia, khususnya Asia Tenggara. Pusat 

penyebarannya di daerah Semenanjung Melayu, Indonesia, Australia, bahkan 

sampai Afrika. Kunyit merupakan salah satu tanaman yang banyak memiliki 

banyak manfaat, baik kosmetik, pewarna maupun sebagai salah satu komponen 

bahan jamu yang sebagian besar diproduksi oleh industri jamu di Indonesia 

(Nurfina, 1998) 

2.1.1    Khasiat dan Manfaat Kunyit 

Secara tradisional rimpang kunyit digunakan untuk penambah nafsu 

makan, peluruh empedu, obat luka dan gatal, anti radang, sesak nafas, antidiare, 

dan merangsang keluarnya angin perut. Sebagai obat luar digunakan sebagai lulur 

kecantikan dan kosmetika. Secara umum rimpang kunyit digunakan untuk 

stimulansia, pemberi warna masakan, dan minuman serta digunakan sebagai 

bumbu dapur (Sudarsono dkk., 1996 dalam Hudayani, 2008). 
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Kunyit juga digunakan untuk mengawetkan minyak kelapa. Mekanisme 

pengawetan ini terjadi karena minyak atsiri yang terdapat pada kunyit dapat 

mengikat air melalui pemecahan ikatan ester jika konsentrasi kunyitnya lebih dari 

4 %. Sifat kunyit yang antioksidan ini telah diuji dapat mengawetkan minyak 

jagung. Selain itu, minyak atsiri kunyit juga memberikan efek antimikroba 

sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengawetkan makanan (Winarto, 2005). 

2.1.2    Kandungan Senyawa Kimia Kunyit 

Kandungan kimia dalam rimpang kunyit terdiri dari minyak atsiri, 

kurkuminoid (kurkumin, desmetoksikurkumin, dan bidesmetoksikurkumin), resin, 

oleoresin, dammar, gom, lemak, protein, kalsium, fosfor, dan besi. Kandungan 

minyak atsiri  kunyit terdiri dari ar-tumeron; alfa-tumeron; beta-tumeron; tumerol, 

alfa-atlanton; beta-kariofilen; linalool; 1,8-sineol (Rahardjo, 2006). 

Tabel 1. Kandungan Kimia dalam Rimpang Kunyit per 100 Gram 

No. Nama Komponen Komposisi 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13 
14. 
15. 

Air 
Kalori 
Karbohidrat 
Protein 
Lemak 
Serat 
Abu 
Kalsium 
Fosfor 
Besi 
Vitamin A 
Vitamin B 
Vitamin C 
Minyak Atsiri 
Kurkumin 

11,4 g 
1480 kal 
64,9 g 
7,8 g 
9,9 g 
6,7 g 
6,0 g 
0,182 g 
0,268 g 
41 g 
- 
5 mg 
26 mg 
3 % 
3 % 

Sumber: Winarto (2005) 
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2.1.3    Jenis Kunyit 

2.1.3.1 Kunyit Kuning   

Tanaman kunyit tumbuh bercabang dengan tinggi 40-100 cm. Batang 

merupakan batang semu, tegak, bulat, membentuk rimpang dengan warna hijau 

kekuningan dan tersusun dari pelepah daun (agak lunak). Daun tunggal, bentuk 

bulat telur (lanset) memanjang hingga 10-40 cm, lebar 8-12,5 cm dan pertulangan 

menyirip dengan warna hijau pucat. Berbunga majemuk yang berambut dan 

bersisik dari pucuk batang semu, panjang 10-15 cm dengan mahkota sekitar 3 cm 

dan lebar 1,5 cm, berwarna putih/kekuningan. Kulit luar rimpang berwarna jingga 

kecoklatan, daging buah merah jingga kekuning-kuningan (Anonymous, 2009).  

Berikut adalah klasifikasi tumbuhan kunyit kuning (Winarto, 2005): 

Divisi (division)  : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) 

Anak divisi (sub-divisio) : Angiospermae (berbiji tertutup) 

Kelas (class)   : Monocotyledoneae (biji berkeping satu) 

Bangsa (ordo)   : Zingiberales 

Suku (family)   : Zingiberaceae (temu– temuan) 

Marga (genus)   : Curcuma 

Jenis (species)   : Curcuma domestica Val.  

 
 

 

 

 

Gambar 1. Rimpang Kunyit Kuning (Anonymous, 2010a) 
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2.1.3.1 Kunyit Putih 

Kunyit putih termasuk jenis kunyit yang bentuknya seperti kunyit biasa. 

Perbedaannya, pada kunyit putih warna kuning pada umbinya lebih muda 

dibandingkan kunyit biasa. Dalam keadaan segar baunya harum seperti bau 

mangga kweni, bila sudah menjadi serbuk warnanya krem atau kuning muda 

(Anonymous, 2000). 

Tanaman kunyit putih termasuk tanaman tahunan yang bersosok semak. 

Tingginya sekitar 50-75 cm. Daunnya berbentuk bulat agak lonjong dengan 

panjang daun sekitar 30-45 cm dan lebarnya 7,5-13 cm. Bunga kunyit putih 

muncul dari bagian ujung batangnya. Rimpangnya terasa manis diselingi sedikit 

rasa pahit (Yorikho, 2010). 

Kunyit putih memiliki nama botani Curcuma mangga yang 

diklasifikasikan sebagai berikut (Thomas, 1995): 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledoneae 

Ordo  : Zingiberales 

Famili  : Zingiberaceae 

Genus  : Curcuma 

Spesies  : Curcuma mangga 

 
 

 

 

 

Gambar 2. Rimpang Kunyit Putih (Anonymous, 2010b) 
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2.2 Pengirisan dan Pengeringan 

Untuk bahan yang berasal dari rimpang, seperti kunyit, jahe, dan 

temulawak, sebelum dikeringkan harus dilakukan pengirisan terlebih dahulu 

untuk memudahkan dalam proses pengeringan. Pengirisan dapat dilakukan secara 

melintang atau membujur, dengan ketebalan irisan 4-5 mm. Bila terlalu tebal akan 

menyulitkan dalam proses pengeringan dan membutuhkan waktu yang cukup 

lama, namun bila terlalu tipis maka minyak atsirinya akan banyak yang menguap 

(Syukur dan Hernani, 2001). 

Pengeringan merupakan proses pemindahan panas dan uap air secara 

simultan yang memerlukan energi panas untuk menguapkan kandungan air yang 

dipindahkan dari permukaan bahan. Dasar proses pengeringan adalah terjadinya 

penguapan air ke udara karena perbedaan kandungan uap air antara udara dengan 

bahan yang dikeringkan. Dalam hal ini kandungan uap air udara lebih sedikit atau 

udara mempunyai kelembaban nisbi rendah (Taib dkk, 1987). 

Proses pengolahan rimpang kunyit kering diawali dengan mencuci 

rimpang hingga bersih kemudian kulitnya dikupas dan diiris tipis-tipis selanjutnya 

dikeringkan. Temperatur pengeringan yang disarankan adalah 50-57°C selama 3-8 

hari. Rendemen yang diperoleh antara 10-15% dari rimpang segar. Pengeringan 

rimpang kunyit yang telah diiris dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara 

tradisional dan menggunakan pengering buatan atau mesin pengering. Secara 

tradisional, pengeringan dilakukan menggunakan sinar matahari. Penjemuran 

dihentikan setelah kadar air tinggal 8-10%. Sedangkan dengan alat pengering 

buatan, proses pengeringan menjadi lebih singkat. Waktu yang diperlukan relatif 

cepat yakni 5-12 jam dengan suhu konstan antara 50-80°C (Winarto, 2005).  



9 
 

2.3 Ekstraksi 

Menurut Bernasconi et al (1995) ekstraksi merupakan pemisahan satu atau 

beberapa bahan dari suatu padatan atau cairan, proses ekstraksi mula-mula terjadi 

penggumpalan ekstrak dalam pelarut. Terjadi kontak  bahan dan pelarut sehingga 

pada bidang antar muka bahan ekstraksi dan pelarut terjadi pengendapan massa 

dengan cara difusi. Bahan ekstraksi yang telah bercampur dengan pelarut, maka 

pelarut menembus kapiler-kapiler dalam suatu bahan padat dan melarutkan 

ekstrak larutan dengan konsentrasi lebih tinggi terbentuk di bagian dalam hasil 

ekstraksi. Serta dengan cara difusi akan terjadi keseimbangan konsentrasi larutan 

dengan larutan di luar bahan  

Metode ekstraksi yang sering dilakukan dengan kualitas hasil cukup baik 

adalah ekstraksi menggunakan pelarut. Setelah bahan yang akan diekstrak telah 

kontak dengan pelarut, pelarut akan menembus kapiler-kapiler dalam bahan padat 

dan melarutkan ekstrak. Dengan cara difusi akan terjadi keseimbangan 

konsentrasi larutan di dalam dan luar bahan. Ekstraksi dengan pelarut dapat 

dilakukan dengan cara dingin dan cara panas. Ekstraksi cara dingin yaitu maserasi 

dan perkolasi, sedangkan ekstraksi cara panas yaitu reflux, soxlhet, digesi, infus, 

dekok,  dan distilasi uap (Putri dan Febrianto, 2006). 

Metode pembuatan ekstrak yang umum digunakan antara lain maserasi, 

perkolasi dan sokletasi. Metode ekstraksi dipilih berdasarkan beberapa faktor 

seperti sifat dari bahan obat dan daya penyesuaian dengan tiap macam metode 

ekstraksi dan kepentingan dalam memperoleh ekstrak yang sempurna (Ansel, 

1989). 
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a. Maserasi 

Maserasi merupakan proses dimana simplisia yang sudah halus 

memungkinkan untuk direndam dalam menstrum sampai meresap dan 

melunakkan susunan sel, sehingga zat-zat mudah larut akan larut. Proses ini 

dilakukan dalam bejana bermulut lebar, serbuk ditempatkan lalu ditambah pelarut 

dan ditutup rapat. Isinya dikocok berulang-ulang kemudian disaring. Proses ini 

dilakukan selama 1-3 hari. Biasanya, maserasi dilakukan selama 3 hari sampai 

bahan-bahan yang larut, melarut (Ansel, 1989).  

Prinsip ekstraksi secara maserasi adalah penyarian zat aktif yang 

dilakukan dengan cara merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari yang 

sesuai selama tiga hari pada temperatur kamar terlindung dari cahaya, cairan 

penyari akan masuk ke dalam sel melewati dinding sel. Isi sel akan larut karena 

adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam sel dengan di luar sel. 

Larutan yang konsentrasinya tinggi akan terdesak keluar dan diganti oleh cairan 

penyari dengan konsentrasi rendah ( proses difusi ). Peristiwa tersebut berulang 

sampai terjadi keseimbangan konsentrasi antara larutan di luar sel dan di dalam 

sel. Selama proses maserasi dilakukan pengadukan. Endapan yang diperoleh 

dipisahkan dan filtratnya dipekatkan (Soedjadi, 1986). 

b. Perkolasi 

Perkolasi adalah suatu proses dimana bahan yang sudah halus, zatnya 

diekstraksi dalam pelarut yang cocok dengan cara melewatkan perlahan-lahan 

melalui obat dalam suatu kolom. Bahan dimampatkan dalam alat ekstraksi khusus 

yang disebut perkolator, dengan ekstrak yang telah dikumpulkan disebut perkolat 

(Ansel, 1989). 



11 
 

c. Sokletasi 

Bahan yang akan diekstraksi dimasukkan ke dalam sebuah kantong 

ekstraksi (kertas, karton) di dalam sebuah alat ekstraksi yang bekerja kontinyu. 

wadah gelas yang mengandung kantong diletakkan di atas labu suling dan suatu 

pendingin aliran balik dan dihubungkan melului pipet. Labu tersebut berisi bahan 

pelarut yang menguap dan jika diberi pemanasan akan menguap mencapai ke 

dalam pendinginaliran balik melalui pipa pipet lalu berkondensasi di dalamnya 

dan menetes di atas bahan yang diekstraksi (Voight, 1995). 

Menurut Voight (1995), faktor yang menentukan hasil ekstraksi adalah 

jangka waktu dimana sampel tetap kontak dengan cairan pengekstraksi (waktu 

ekstraksi) dan perbandingan antara sampel terhadap cairan pengekstraksi (jumlah 

bahan pengekstraksi). Komara (1991) menjelaskan bahwa ekstraksi oleoresin 

dipengaruhi oleh jenis bahan, jenis pelarut dan kondisi ekstraksi. Kondisi 

ekstraksi meliputi metode, waktu, jenis pelarut, perbandingan bahan dengan 

pelarut, suhu dan derajat kehalusan bahan. 

Berdasarkan wujud bahannya, ekstraksi dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu ekstraksi padat-cair dan ektraksi cair-cair. Ekstraksi padat-cair yaitu suatu 

fenomena dimana komponen-komponen pembentuk bahan terpindah ke dalam 

cairan lain (pelarut). Sedangkan ekstraksi cair-cair adalah ekstraksi dimana 

senyawa yang diekstraksi terdapat di dalam campuran yang berbentuk cair  

(Vogel, 1978). Ekstraksi digolongkan kedalam dua golongan besar berdasarkan 

bentuk fase yang diekstraksi yaitu ekstraksi cair-cair dan ekstraksi padat-cair, 

ekstraksi padat-cair terdiri dari beberapa cara yaitu maserasi dan ekstraksi 

sinambung (Yuwono dan Susanto, 1998). 
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Ekstraksi cair-cair merupakan pemisahan komponen kimia di antara 2 fase 

pelarut yang tidak saling bercampur di mana sebagian komponen larut pada fase 

pertama dan sebagian larut pada fase kedua, lalu kedua fase yang mengandung zat 

terdispersi dikocok, lalu didiamkan sampai terjadi pemisahan sempurna dan 

terbentuk dua lapisan fase cair, dan komponen kimia akan terpisah ke dalam 

kedua fase tersebut sesuai dengan tingkat kepolarannya dengan perbandingan 

konsentrasi yang tetap (Soedjadi, 1986).  

Pada ekstraksi cair-cair, satu atau lebih komponen bahan dari suatu 

campuran dipisahkan dengan bantuan pelarut. Seperti ekstraksi padat-cair, 

ekstraksi cair-cair terdiri atas sedikitnya dua tahap, yaitu pencampuran bahan 

ekstraksi dengan pelarut, dan pemisahan kedua fase cair itu. Pada saat 

pencampuran terjadi perpindahan massa, yaitu ekstrak meninggalkan pelarut yang 

pertama (media pembawa) dan masuk ke dalam pelarut kedua (media ekstraksi). 

Sebagai syarat ekstraksi ini, bahan ekstraksi dan pelarut tidak saling melarut 

(Rahayu, 2009). Menurut Harborne (1987) ekstraksi cair-cair merupakan prosedur 

pemisahan yang bertujuan memisahkan golongan utama kandungan yang satu dari 

kandungan yang lain. Senyawa yang bersifat polar akan masuk ke pelarut polar 

dan senyawa non polar akan masuk ke pelarut non polar. 

Menurut penelitian Philip et al  (2009) ekstraksi pada bahan tanaman dapat 

dilakukan dengan cara sampel segar dicuci bersih, dikeringkan dan dihaluskan 

dengan blender untuk mendapatkan bubuk. Sampel bubuk kering dituang dengan 

metanol sebanyak 1,5 L selama 3 hari pada suhu ruang. pelarut yang mengandung 

ekstrak didekantasi dan difiltrasi. Ekstraksi pada sampel bubuk diulangi hingga 2 

kali dengan metanol (1,5 L). Filtrat dari masing-masing ekstraksi kemudian 
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dicampurkan dan pelarut dievaporasi dengan tekanan rendah dengan rotary 

evaporator untuk mendapatkan ekstrak metanol kasar. Ekstrak metanol kasar 

tersebut kemudian diekstrak kembali menggunakan metanol dan heksana dengan 

cara ekstraksi cair-cair untuk mendapatkan fraksi yang larut heksana dan fraksi 

yang larut metanol. 

2.4 Penyaringan/Filtrasi 

Bernasconi et al (1995) mendifinisikan filtrasi adalah pemisahan cairan 

secara mekanis berdasarkan ukuran partikel yang berbeda dengan media filter 

sehingga partikel padat yang kasar akan tertahan oleh media filter. Pada filtrasi 

cairan disatu pihak diharapkan agar filtrat yang diperoleh dapat mungkin bebas 

dari bahan padat. 

Penyaringan ada dua macam yaitu penyaringan tanpa penghisapan dan 

penyaringan dengan penghisapan. Penyaringan tanpa penghisapan yaitu filtrat 

melewati penyaring karena pengaruh gaya gravitasi bumi dan tarik menarik 

kapiler antara cairan dengan dinding batang corong. Sedangkan penyaringan 

dengan penghisapan (vacuum filtrate) akan terjadi perbedaan tekanan antara 

penyaring sehingga penyaringan lebih cepat (Sudarmadji dkk, 1997).  

 
2.5 Pelarut 

Pelarut merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam proses 

ekstraksi sehingga banyak faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan pelarut 

(Guenther, 1987). Menurut Heath and Reineccius (1986) dalam pemilihan jenis 

pelarut yang harus diperhatikan adalah daya melarutkan oleoresin, titik didih, sifat 

racun, mudah tidaknya terbakar, dan sifat korosif terhadap peralatan ekstraksi.  
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Mustofa (1981) menambahkan bahwa ekstraksi oleoresin sebaiknya 

menggunakan pelarut organik yang mudah menguap, sebab oleoresin larut dalam 

pelarut dan pelarut ini akhirnya harus dipisahkan dengan cara penguapan. 

Menurut Putri dan Febrianto (2006) pelarut yang sering digunakan dalam proses 

ekstraksi adalah aseton, etilen diklorida, etanol, heksana, isopropil alkohol, dan 

metanol. 

Dalam melarutkan suatu komponen bahan, hal utama yang harus 

diperhatikan adalah jenis pelarut yang mempunyai polaritas hampir sama dengan 

bahan yang akan dilarutkan (Pomeranz and Meloan, 1994). Hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam pemilihan pelarut adalah (Bernasconi et al., 1985) : 

1. Selektifitas 

Pelarut hanya boleh melarutkan ekstrak yang diinginkan, bukan komponen-

komponen lain dari bahan yang diekstraksi. 

2. Kelarutan 

Pelarut sedapat mungkin memiliki kemampuan melarutkan ekstrak yang besar 

3. Kemampuan untuk saling bercampur 

Pelarut tidak boleh (hanya terbatas) larut dalam bahan yang diekstraksi. 

4. Kerapatan 

Sedapat mungkin terdapat perbedaan kerapatan yang besar antara pelarut 

dengan bahan yang diekstraksi. 

5. Reaktivitas 

Pelarut tidak boleh menyebabkan perubahan secara kimia pada komponen-

komponen bahan ekstraksi. 
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6. Titik didih 

Ekstrak dan pelarut biasanya dipisahkan dengan cara penguapan, destilasi, 

atau reaktifitas, maka titik didih kedua bahan tidak boleh terlalu dekat. 

7. Kriteria lain 

Pelarut sedapat mungkin harus murah, tersedia dalam jumlah besar, tidak 

beracun, tidak dapat terbakar, tidak eksplosif  bila bercampur dengan udara, 

tidak korosif, tidak menyebabkan terbentuknya emulsi, memiliki viskositas 

yang rendah dan stabil secara kimia dan termis. 

2.5.1 Metanol 

Metanol, juga dikenal sebagai metil alkohol, wood alcohol atau spiritus, 

memiliki rumus CH 3 OH. Metanol merupakan bentuk alkohol paling sederhana. 

Pada keadaan atmosfer ia berbentuk cairan yang ringan, mudah menguap, tidak 

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

ringan daripada etanol). Metanol digunakan sebagai bahan pendingin anti beku, 

pelarut, bahan bakar, dan sebagai bahan aditif bagi etanol industri (Basri, 1996). 

Metanol diproduksi secara alami oleh metabolisme anaerobik oleh bakteri. 

Hasil proses tersebut adalah uap metanol (dalam jumlah kecil) di udara. Setelah 

beberapa hari, uap metanol tersebut akan teroksidasi oleh oksigen dengan bantuan 

sinar matahari menjadi karbondioksida dan air. Metanol kadang disebut juga 

wood alcohol karena dahulu merupakan produk samping dari distilasi kayu 

(Komara, 1991). 
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Tabel 2. Karakteristik Metanol 
No. Karakteristik Keterangan 
1. Rumus bangun CH3OH 
2. Sifat Mudah menguap, berbau khas, tidak beresidu 
3. Massa Molar 32.04 g/mol 
4. Titik leleh -97°C, -142.9°F (176 K) 
5. Titik didih 64.7°C, 148.4°F (337.8 K) 
6. Berat jenis 6.6 lbs/gal pada 20°C 
7. Kelarutan Dalam air 
8. Densitas 0.7918 g/cm3

Sumber: Anonymous (2007). 

2.5.2 Heksana 

Heksana merupakan jenis pelarut yang sering digunakan mengekstraksi 

minyak atsiri, karena heksana dapat melarutkan senyawa non polar yang 

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

Heksana adalah sebuah senyawa hidrokarbon alkana dengan rumus kimia C6H14 

(isomer utama n-heksana memiliki rumus CH3(CH2)4CH3).  Seluruh isomer 

heksana amat tidak reaktif dan sering digunakan sebagai pelarut organik yang 

inert. Heksana juga umum terdapat pada bensin dan lem sepatu, kulit, dan tekstil. 

Dalam keadaan standar senyawa ini merupakan cairan tak berwarna yang tidak 

larut dalam air dan merupakan fraksi yang mendidih pada 65-70°C (Anonymous, 

2010c). 

Tabel 3. Karakteristik Kimia Heksana 
Nama Statistik Heksana 

Formula C6H14

Titik Didih (°C) 69 
Titik leleh (°C) -95 
Densitas (g/mL) 0,655 
Kelarutan dalam air (g/100 mL) 0,014 
Polaritas 0,009 
Titik asap (°C) -23 
Konstanta dielektrik 1,8 

Sumber: Anonymous (2010c). 
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2.5.3 Pemisahan Pelarut 

Pengambilan pelarut merupakan proses yang penting dalam ekstraksi 

oleoresin. Cara pengambilan pelarut akan menentukan kandungan sisa pelarut 

yang masih tertinggal di dalam oleoresin. Disamping itu, dalam pemisahan pelarut 

harus dipertimbangkan titik didihnya. Pelarut bertitik didih rendah, resiko 

kehilangan pelarut lebih besar akibat proses penguapan sedangkan pelarut bertitik 

didih tinggi dapat dipisahkan pada suhu tinggi (Sabel and Waren, 1973).  

Menurut Moestofa (1981) kesulitan yang sering dihadapi dalam pemisahan 

pelarut dari oleoresin adalah dalam upaya menekan jumlah minyak atsiri yang 

menguap bersama pelarut organik pada saat pemanasan. Agar tidak terjadi 

kerusakan pada komponen oleoresin dan juga minyak atsiri tidak turut menguap, 

pemisahan pelarut dilakukan pada suhu yang rendah (kurang dari 90°C). Menurut 

Komara (1991) pemisahan pelarut dengan oleoresin dapat menggunakan rotary 

vacuum evaporator dan dilakukan pada suhu rendah pada tekanan vakum.  

2.6 Antioksidan 

Kochhar and Rossell (1990) menyatakan bahwa antioksidan didefinisikan 

sebagai senyawa yang dapat menunda, memperlambat, dan mencegah proses 

oksidasi lipid. Dalam arti khusus, antioksidan adalah zat yang dapat menunda atau 

mencegah terjadinya reaksi autooksidasi radikal bebas dalam oksidasi lipid. 

Halliwell and Gutteridge (1999) dalam Simanjutak (2010) antioksidan 

didefinisikan sebagai senyawa yang terdapat dalam kadar rendah bila 

dibandingkan dengan substratnya, yang secara signifikan dapat mencegah atau 

menghambat oksidasi subtrat tersebut sehingga kerusakan yang diakibatkan oleh 

radikal bebas terhadap sel, jaringan atau organ dapat dicegah. 
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Radikal bebas dapat didefinisikan sebagai molekul atau senyawa yang 

keadaannya bebas dan mempunyai satu atau lebih elektron bebas yang tidak 

berpasangan. Elektron dari radikal bebas yang tidak berpasangan ini sangat 

mudah menarik elektron dari molekul lainnya sehingga radikal bebas tersebut 

menjadi lebih reaktif. Oleh karena sangat reaktif, radikal bebas sangat mudah 

menyerang sel-sel yang sehat di dalam tubuh. Bila tidak ada pertahanan yang 

cukup optimal maka sel-sel sehat tersebut menjadi tidak sehat atau sakit 

(Rahardjo, 2006). 

Radikal bebas dapat dihasilkan dari dalam tubuh (endogen) dan juga dari 

luar tubuh (eksogen). Radikal bebas endogen adalah radikal yang dihasilkan dari 

dalam tubuh misalnya radikal dari mitokondria, xantin oksidase, NADPH 

oksidase, mikrosom, membran inti sel dan peroksisom. Radikal bebas eksogen 

adalah radikal yang dihasilkan dari lingkungan luar seperti, asap rokok, radiasi 

UV, bahan kimia toksik. Jenis-jenis radikal bebas yang merusak sel terdiri dari 

(Setiati, 2003): 

a. Reactive Oxygen Species (ROS), yaitu senyawa reaktif turunan oksigen 

misalnya radikal superoksida (O2*), radikal hidroksil (OH*), radikal 

alkoksil (RO*), radikal peroksil (RO2*) serta senyawa bukan radikal yang 

berfungsi sebagai pengoksidasian atau senyawa yang mudah mengalami 

perubahan menjadi radikal bebas seperti hidrogen peroksida (H2O2), ozon 

(O3) dan HOCI. 

b. Reactive Nitrogen Species (RNS), misalnya nitrogen dioksida (NO2*), dan 

peroksinitrit (ONOO*) dan bukan radikal seperti HNO2 dan N2O4. 
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Antioksidan sangat beragam jenisnya. Berdasarkan sumbernya, 

antioksidan dibagi dalam 2 kelompok, yaitu: antioksidan sintetik (antioksidan 

yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia) dan antioksidan alamai (antioksidan 

hasil reaksi bahan alami). 

1. Antioksidan Sintetik 

Di antara beberapa contoh antioksidan sintetik yang diijinkan untuk 

makanan ada 5 antioksidan yang penggunaannya meluas dan menyebar di seluruh 

dunia, yaitu Butil Hidroksi Anisol (BHA), Butil Hidroksi Toluen (BHT), propil 

galat, Tert-Butil Hidroksi Quinon (TBHQ), dan tokoferol. Antioksidan tersebut 

merupakan antioksidan alami yang telah diproduksi secara sintetis untuk tujuan 

komersial (Buck, 1991). 

2. Antioksidan Alami 

Antioksidan alami di dalam makanan dapat berasal dari (a) senyawa 

antioksidan yang sudah ada dari satu atau dua komponen makanan, (b) senyawa 

antioksidan yang terbentuk dari reaksi-reaksi selama proses pengolahan, (c) 

senyawa antioksidan yang diisolasi dari sumber alami dan ditambahkan ke 

makanan sebagai bahan tambahan makanan (Madhavi et al, 1996). 

Senyawa antioksidan dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu: 

1. Antioksidan primer (Primary Antioxidant) yaitu senyawa-senyawa, 

terutama senyawa-senyawa fenol yang mampu memutus rantai reaksi 

pembentukan radikal bebas asam lemak. Dalam hal ini memberikan atom 

hidrogen yang berasal dari gugus hidroksi senyawa fenol sehingga terbentuk 

senyawa yang stabil. Senyawa antioksidan yang termasuk kelompok ini misalnya: 

BHA, BHT, TBHQ, PG dan tokoferol (Kochar dan Rossell, 1990). 
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2. Antioksidan sekunder, yang berfungsi menangkap radikal bebas serta 

mencegah terjadinya reaksi berantai sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih 

besar. Contohnya vitamin E, vitamin C dan betakaroten (Silalahi, 2006).  

3.  Oxygen Scavengers yaitu senyawa-senyawa yang berperan sebagai 

pengikat oksigen sehingga tidak mendukung reaksi oksidasi. Dalam hal ini, 

senyawa tersebut akan mengadakan reaksi dengan oksigen yang berada dalam 

sistem sehingga jumlah oksigen akan berkurang. Contoh dari senyawa-senyawa 

kelompok ini adalah vitamin C (asam askorbat) askorbil palmitat, asam eritorbat 

dan sulfit (Kochar dan Rossell, 1990). 

4.  Antioksidan tersier, yang bekerja memperbaiki sel sel dan jaringan yang 

rusak karena serangan radikal bebas, misalnya sistem enzim metionin sulfoksidan 

reduktase (Silalahi, 2006). 

5.   Chelators atau sequestrant, yang dapat mengikat logam yang mengkatalisis 

reaksi oksidasi misalnya asam sitrat (Kumalaningsih, 2006). 

2.6.1 Antioksidan pada Kunyit 

Beberapa penelitian telah mempublikasikan bahwa kunyit mengandung 

beberapa komponen yang bersifat sebagai antioksidan. Komponen tersebut adalah 

kurkuminoid dan turmerin. 

1. Kurkuminoid dikenal sebagai zat warna kuning yang terkandung di dalam 

rimpang. Kenyataan menunjukkan bahwa kurkumin yang diperoleh dari rimpang 

kunyit selalu tercampur dengan 2 senyawa analognya (demetoksikurkumin dan 

bisdemetoksikurkumin) (Sudibyo, 1996). Campuran ketiga senyawa tersebut 

dikenal dengan kurkuminoid. Perbedaan struktur kimia kurkumin dan analognya 

dapat dilihat pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Struktur Kimia Kurkumin, Demetoksikurkumin, dan  

Bis-demetoksikurkumin (Sudibyo, 1996). 

Kurkumin mempunyai rumus molekul C21H20O6 dengan BM 368,37 titik 

lebur 183ºC tidak larut dalam air dan eter, larut dalam etil asetat, methanol, etanol, 

benzene, asam asetat glacial, aseton, dan alkali hidroksida (Kizo et al, 1983). 

Kurkumin merupakan senyawa antioksidan yang baik karena mampu menangkap 

radikal-radikal bebas (radikal oksigen, nitrogen, superoksida dan hidroksi) yang 

berperan sebagai inisiator dalam reaksi oksidasi, menetralkan radikal-radikal 

bebas tersebut, mencegah proses peroksidasi lipid yang menghasilkan radikal-

radikal bebas dan menghambat enzim oksidatif seperti sitokrom-P-450 (Majeed et 

al., 1995 dalam Wulandari, 2009). 

2. Turmerin, Srinivas et al (1992) menemukan komponen non kurkuminoid 

yang mempunyai aktivitas antioksidasi yaitu turmerin. Turmerin merupakan suatu 

peptida larut dalam air, tahan dalam pemanasan pada air mendidih mempunyai 40 

residu asam amino dan ada di dalam kunyit pada konsentrasi 0,1 %. Turmerin 

memperlihatkan aktivitas antioksidasi yang lebih besar daripada kurkumin. Hal ini 
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ditunjukkan dengan lebih sedikitnya konsentrasi molar yang diperlukan untuk 

mendapatkan tingkat penghambatan peroksida yang sama dalam system liposom 

maupun fosfatidil kolin dengan uji TBA. Untuk tingkat penghambatan 70-88% 

diperlukan turmerin 180 nM dan tingkat penghambatan 70-85% diperlukan 

kurkumin 400 nM. Potensi antioksidasif tersebut disebabkan  karena turmerin 

kaya akan komponen asam amino yang mengandung sulfur yaitu metionin yang 

diketahui merupakan antioksidan. 

Septiana dkk (2004) menyatakan bahwa kurkumin merupakan salah satu 

antioksidan fenolik yang banyak dijumpai pada kunyit dan temulawak. Penelitian 

Sumazian et al (2010) menyebutkan bahwa aktivitas antioksidan kunyit kuning 

(Curcuma domestica) dengan metode DPPH sebesar 79,12 %. Hasil analisanya 

menunjukkan bahwa adanya senyawa flavonoid dan kurkuminoid yang 

mempengaruhi aktivitas antioksidannya.  

2.6.2 Mekanisme Kerja Antioksidan 

Sesuai mekanisme kerjanya antioksidan memiliki dua fungsi. Fungsi 

pertama merupakan fungsi utama dari antioksidan yaitu sebagai pemberi atom 

hidrogen. Antioksidan (AH) yang mempunyai fungsi utama tersebut sering 

disebut sebagai antioksidan primer. Senyawa ini dapat memberi atom hidrogen 

secara cepat ke radikal lipida (R•, ROO•) atau mengubahnya ke bentuk stabil, 

sementara turunan radikal antioksidan (A•) tersebut memiliki keadaan lebih stabil 

dibanding radikal lipid. Fungsi kedua merupakan fungsi sekunder antioksidan, 

yaitu memperlambat laju antioksidan dengan mekanisme pemutusan rantai 

oksidan dengan mengubah radikal lipida ke bentuk lebih stabil (Gordon, 1990). 
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Biasanya efektivitas antioksidan disebabkan oleh sifat senyawa yang akan 

dilindungi. Tubuh mempunyai mekanisme yang dapat menetralisir bahaya radikal 

bebas dengan sistem antioksidan, namun timbulnya penyakit disebabkan karena 

jumlah radikal bebas melebihi jumlah sistem antioksidan. Antioksidan berperan 

dengan cara (Halliwell and Gutteridge, 1999 dalam Simanjutak, 2010). 

a. Mengkatalisis radikal bebas oleh enzim SOD, katalase, dan peroksidase. 

b. Mengikat pro-oksidan (ion Fe, Cu, dan hem), contohnya transferin, 

haptoglobin, hemopeksin, dan seruloplasmin. 

c. Membersihkan ROS oleh antioksidan dari senyawa-senyawa dengan berat 

molekul kecil seperti glutation tereduksi (GSH), asam askorbat, bilirubin, 

a-tokoferol dan asam urat. 

Proses penuaan dan penyakit degeneratif seperti kanker kardiovaskuler, 

penyumbatan pembuluh darah yang meliputi hiperlipidemik, aterosklerosis, 

arteriosklerosis, stroke, dan tekanan darah tinggi serta terganggunya sistem imun 

tubuh dapat disebabkan oleh stress oksidatif. Stress oksidatif adalah keadaan tidak 

seimbangnya jumlah oksidan dan prooksidan dalam tubuh. Pada kondisi ini, 

aktivitas molekul radikal bebas atau Reactive Oxygen Species (ROS) dapat 

menimbulkan kerusakan seluler dan genetika. Kekurangan zat gizi dan adanya 

senyawa xenobiotik dari makanan atau lingkungan yang terpolusi akan 

memperparah keadaan tersebut (Gunawan, 2010).  

Rempah dapat ditambahkan pada makanan dapat mencegah terbentuknya 

radikal bebas dan oksidasi lemak. Kombinasi beberapa jenis rempah atau 

antioksidan lain seperti tokoferol dan asam askorbat dapat menghasilkan efek 

sinergis. Rempah dapat menghambat ketengikan dan memperpanjang umur 
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simpan dengan menurunkan kecepatan oksidasi lemak atau aktivitas enzim. 

Proses oksidasi dihambat karena rempah dapat membloking radikal bebas 

sehingga tidak terjadi penguraian senyawa lebih lanjut (Putri dan Febrianto, 

2006). 

2.6.3 Metode Pengujian Aktivitas Antioksidan 

Metode pengujian yang sering digunakan untuk uji aktivitas antiradikal 

adalah metode DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil). DPPH (2,2-difenil-1-

pikrilhidrazil) adalah radikal bebas stabil berwarna ungu yang digunakan secara 

luas untuk pengujian kemampuan penangkapan radikal bebas dari beberapa 

komponen alam seperti komponen fenolik, antosianin atau ekstrak kasar. Metode 

DPPH berfungsi untuk mengukur elektron tunggal seperti transfer hidrogen 

sekaligus untuk mengukur aktivitas penghambatan radikal bebas. Metode ini 

sangat cocok untuk skrining awal berbagai sampel terutama ekstrak tumbuhan 

(Park and Pezzuto, 2002). Metode ini sering digunakan untuk mendeteksi 

kemampuan antiradikal suatu senyawa sebab hasilnya terbukti akurat, reliabel, 

relatif cepat dan praktis (Prakash, 2001). 

Metode DPPH menggunakan 2,2difenil-1-pikrilhidrazil sebagai sumber 

radikal bebas. Prinsipnya adalah reaksi penangkapan hidrogen oleh DPPH dari zat 

antioksidan dengan reaksi sebagai berikut (Widyastuti, 2010): 

 

Gambar 4. Mekanisme DPPH (Widyastuti, 2010) 
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Sebagai akibatnya, penambahan senyawa yang bereaksi sebagai 

antiradikal akan menurunkan konsentrasi DPPH ini. Adanya penurunan 

konsentrasi DPPH akan menyebabkan penurunan absorbansinya dibandingkan 

dengan absorbansi kontrol yang tidak diberi dengan senyawa uji (Rohman dan 

Riyanto, 2004). 

2.7 Antibakteri 

Antibakteri didefinisikan sebagai agen yang dapat menghambat 

pertumbuhan bakteri dan reproduksibilitas. Antibakteri juga dideskripsikan 

sebagai agen yang digunakan untuk membasmi kuman pada suatu permukaan dan 

mengeliminasi jumlah bakteri yang memiliki bahaya potensial (Mau et al., 2000). 

Senyawa antimikroba didefinisikan sebagai senyawa biologis atau kimia yang 

dapat menghambat pertumbuhan dan aktivitas antimikroba (Davidson and 

Branen, 1993). Menurut Volk and Wheeler (1993), Faktor utama yang 

menentukan antibakteri bekerja adalah kadar antibakteri, yaitu waktu yang 

diberikan pada antibakteri untuk bekerja, suhu antibakteri, serta jumlah tipe 

mikroorganisme yang ada.  

Rempah memiliki efek penghambatan dan membunuh mikroorganisme, 

serta dapat dimanfaatkan untuk pengobatan beberapa jenis penyakit. Setiap jenis 

rempah mempunyai kemampuan penghambatan yang spesifik terhadap 

mikroorganisme karena setiap rempah memiliki komponen dominan aktif yang 

berbeda-beda. Pengukuran aktivitas antimikroba rempah seringkali dilakukan 

menggunakan koefisien fenol, yaitu membandingkan efek antimikroba ekstrak 

rempah dengan senyawa fenol konsentrasi tertentu (Putri dan Febrianto, 2006).  
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2.7.1 Antibakteri pada Kunyit 

Dewanti (1984) menyatakan bahwa zat antimikroba yang terdapat pada 

rempah-rempah sebagian besar merupakan senyawa fenol dan turunannya. 

Penghambatan pertumbuhan sel mikroba oleh komponen fenol disebabkan 

kemampuan fenol untuk mendenaturasi protein dan merusak membran sel dengan 

cara melarutkan lemak yang terdapat pada dinding sel. 

Kandungan kurkuminoid pada kunyit mampu membunuh bakteri E. coli. 

Kurkuminoid merupakan senyawa fenolik, oleh sebab itu diduga mempunyai 

mekanisme yang sama dengan senyawa fenol lainnya dalam fungsinya sebagai 

antibakteri (Parvathy et al., 2009). Disamping efektif membunuh E. coli, 

kurkuminoid juga mampu membunuh Staphylococcus aureus, Bacillus cereus and 

Listeria monocytogenes (Norajit et al., 2007 dalam Besung, 2010).  

Menurut Leela et al (2002) dalam kunyit terdapat sedikitnya lima belas zat 

dengan komposisi utama berupa ar-Turmerone dan turmerone. Terpene inilah 

yang mempunyai daya antimikroba. Menurut hasil penelitian Philip et al  (2009) 

fraksi heksana dari ekstraksi kunyit putih (Curcuma mangga) menunjukkan 

adanya aktivitas antimikroba terhadap Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

aureus, dan Bacillus subtilis dengan zona penghambatan masing-masing sebesar 

15,0 ; 9,5 ; dan 13,5 mm pada konsentrasi 500 mg/mL. 
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2.7.2 Mekanisme Penghambatan Antibakteri 

Mekanisme penghambatan mikroorganisme oleh senyawa antimikroba 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 

1. Mengganggu sintesa dinding sel 

Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglikan (disusun oleh senyawa gula 

dan asam amino). Lapisan peptidoglikan tunggal saling berikatan dengan lapisan 

lainnya melalui bagian rantai asam aminonya, sehingga membentuk suatu ikatan 

silang yang kuat menutupi seluruh sel. Jika pembentukan dinding sel tidak 

sempurna, maka bakteri akan mudah mengalami lisis baik karena fisik maupun 

tekanan osmotik dan menyebabkan sel bakteri mati (Kane and Kdaneli, 1986). 

2. Mengganggu aktivitas enzim 

Adanya senyawa antibakteri yang berupa asam dapat menghambat 

beberapa enzim yang terlibat pada siklus asam sitrat, antara lain asam α-

ketoglutarat dan asam suksinatdehidrogenase. Selain itu, terdapat senyawa lain 

(asam sorbat) yang dapat membentuk ikatan kovalen dengan gugus SH pada 

enzim, sehingga enzim menjadi inaktif (Luck and Jager, 1997). 

3. Mempengaruhi metabolisme sel mikroba 

Bakteri patogen memerlukan asam folat untuk kelangsungan hidupnya. 

Namun, ia harus mensintesis sendiri asam folat dari Para Amino Benzoat (PABA) 

untuk kebutuhan hidupnya. Jika antibakteri dapat bersaing dengan PABA untuk 

ikut serta dalam pembentukan asam folat, maka akan terbentuk analog asam folat 

yang nonfungsional. Hal ini menyebabkan kehidupan bakteri terganggu 

(Ganiswara, 1995). 
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4. Mempengaruhi permeabilitas membran 

Adanya senyawa antibakteri yang dapat berikatan dengan gugus fosfat 

pada fosfolipid yang terdapat pada membran sel bakteri, maka dapat merubah 

permeabilitas selektif membran sel. Kerusakan membran sel bakteri dapat 

menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting dari dalam sel antara lain 

protein dan asam nukleat, sehingga dapat mengganggu kelangsungan hidup sel 

bakteri (Ganiswara, 1995). 

5. Menghambat sintesa protein 

Untuk kehidupannya, bakteri perlu mensintesa berbagai protein. Sintesa 

protein berlangsung di ribosom dengan bantuan mRNA dan tRNA (Ganiswara, 

1995). 

Putri dan Febrianto (2006) menyatakan bahwa gugus hidroksil (-OH) dan 

gugus aldehid (-CHO) yang terdapat pada beberapa komponen aktif rempah, 

menunjukkan aktivitas pertumbuhan mikroba yang besar. Mekanisme 

penghambatanya dapat terjadi dengan dua cara, yaitu: 

1. Gugus hidroksil dapat membentuk ikatan hidrogen dengan sisi aktif enzim 

sehingga menyebabkan deaktivasi enzim. 

2. Gugus aldehid bereaksi dengan gugus sulfhidril pada protein sel 

mikrooganisme sehingga terjadi penghambatan pertumbuhan. 
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2.7.3 Metode Uji Aktivitas Antibakteri 

Menurut Lay dan Hastowo (1992), pengukuran daya antimikroba dapat 

dilakukan dengan : 

1. Uji Pengenceran 

Antibiotik diencerkan, kemudian ditumbuhkan bakteri uji. Dengan cara ini 

dapat ditentukan jumlah terendah yang dibutuhkan untuk menghambat 

pertumbuhan mikroorganisme secara invitro, jumlah terendah ini disebut 

minimal inhibitory concentration (MIC) 

2. Uji Difusi 

Pada cara ini digunakan cakram kertas yang mengandung antibiotik 

dengan konsentrasi tertentu. Wilayah jernih di sekitar cakram kertas 

dipengaruhi oleh tebal medium, macam medium, inokulum dan laju difusi 

antibiotik. Pengujian dengan cakram ini menggunakan metode Kirby-

Bouwer. Selain itu, dapat digunakan metode agar lapis (Agar Overlay 

Method) 

Pengujian aktivitas antibakteri adalah teknik untuk mengukur berapa besar 

potensi atau konsentrasi suatu senyawa dapat memberikan efek bagi 

mikroorganisme. Metode pengujian yang biasa digunakan adalah metode difusi 

agar. Cara ini hampir sama dengan pengujian untuk antibiotik. Agar cair yang 

telah ditambahkan mikroorganisme indikator dituangkan ke cawan petri dan 

dibiarkan memadat. Bahan yang akan diujikan dan kontrol yang dipergunakan 

disiapkan ditempat terpisah. Selanjutnya didifusikan ke dalam agar dan organisme 

akan tumbuh membentuk suatu zona setelah diinkubasi. Zona penghambatan 

(tidak ada pertumbuhan) akan nampak jika ditambahkan suatu antibiotik atau 
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bahan pengawet. 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, 1996). 

Tabel 4. Kategori Daya Hambat Bakteri 
Daya Hambat Bakteri Kategori 

≥ 20 mm Sangat Kuat 
10 – 20 mm Kuat 
5 – 10 mm Sedang 
≤ 5 mm Lemah 

Sumber: Ardiansyah (2004) 

2.8 Bakteri Uji 

2.8.1 Escherichia coli 

Escherichia coli adalah suatu jenis bakteri kelompok koliform berbentuk 

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

(Pleczar dan Chan, 1988). Menurut Adams dan Moss (1995) bahwa pH optimum 

untuk E. coli 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. 

E. coli adalah bakteri berbentuk batang pendek dengan ukuran 0,5-3,0 μm, 

bervariasi mulai bentuk bipolar sampai bentuk batang panjang, tidak berspora, 

biasanya motil dengan flagela peritrik, tetapi beberapa strain tidak memiliki 

flagela. Escherichia coli bersifat aerob dan anaerob fakultatif jika berada pada 

karbohidrat yang bisa difermentasi. Escherichia coli dapat tumbuh pada suhu 15°-

45°C dan suhu optimum pertumbuhannya adalah 37,5°C. Organisme ini pada 

media agar koloninya bewarna putih sampai putih kekuningan dan berubah 

menjadi coklat keemasan bersamaan dengan bertambahnya umur. E. coli dapat 

dimatikan dengan panas pada suhu 60°C selama 30 menit (Wang et al., 1997).   
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E. coli mempunyai sistematika (taksonomi) sebagai berikut (Salle, 1961): 

Divisi : Protophyta 

Kelas : Schizomycetes 

Ordo : Eubacteriales 

Famili : Enterobacteriaceae 

Genus : Esherichia 

Species: Escherichia coli  

Escherichia coli dapat menyebabkan penyakit diare dengan beberapa 

mekanisme. Beberapa galur menghasilkan enterotoksin karena sifat gen yang 

dibawa dalam plasmid. Mekanisme lain bagi timbulnya diare tergantung pada 

kemampuan galur-galur E. coli tertentu untuk memasuki permukaan epitel usus 

seperti yang dilakukan shygella. (Salle, 1961). Escherichia coli dapat 

memproduksi toksin yang disebut enterotoksin. Ada 2 macam enterotoksin yang 

diproduksi yaitu enterotoksin yang tidak tahan panas dan tahan panas (Ray, 1996). 

2.8.2 Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus adalah suatu bakteri penyebab keracunan yang 

memproduksi enterotoksin. Bakteri ini sering ditemukan pada makanan-makanan 

yang mengandung protein tinggi. Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram 

positif berbentuk kokus dengan diameter 0,7-0,9 µm dan termasuk ke dalam 

famili Micrococcaceae. Bakteri ini tumbuh secara anaerobik fakultatif dengan 

membentuk sel-sel seperti buah anggur. Enterotoksin yang diproduksi oleh 

Staphylococcus aureus bersifat tahan panas dan masih aktif setelah dipanaskan 

pada suhu 1000C selama 30 menit (Fardiaz, 1993). 
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Staphylococcus aureus termasuk bakteri yang soliter, bakteri ini tampak 

sering kali bergerombol membentuk anggur, Staphylococcus aureus bersifat 

katalase positif, dan fakultatif anaerob. Staphylococcus aureus adalah bakteri tipe 

mesofil dengan rentang suhu pertumbuhan 7-48°C dan tumbuh optimal pada suhu 

10-45°C dan optimal dihasilkan pada suhu 36-40°C. Secara optimal, bakteri ini 

dapat tumbuh pada pH 6-7, meskipun demikian rentang pH pertumbuhannya 

sangat besar yaitu antara 4,0 sampai 9,8-10,0 (Adam and Moss, 2000). 

Staphylococcus aureus dalam sistematika diklasifikasikan (Salle, 1961): 

Divisi : Schizomycota 

Kelas : Schizomycota 

Ordo : Eubacteriales 

Famili : Micrococcaceae 

Genus : Staphylococcus 

Species: Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus erat hubungannya dengan manusia dan hewan 

lainnya terutama pada bagian kulit, hidung, dan tenggorokan. Dalam bahan yang 

telah dimasak atau diasini, dimana organisme lainnya telah rusak oleh pemanasan 

atau konsentrasi garam, sel-sel Staphylococcus aureus dapat terus berkembang 

mencapai tingkat yang membahayakan. Enterotoksin yang dihasilkan oleh bakteri 

ini jika termakan dapat menyebabkan serangan mendadak yaitu kejang pada perut 

dan muntah-muntah yang hebat, dapat juga terjadi diare. Untuk menghasilkan 

enterotoksin yang cukup dalam produk untuk bersifat meracuni dibutuhkan kira-

kira 106 sel/g (Buckle et al., 1987). 

 



 
 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1      Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Hasil Pertanian 

Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya Malang, Laboratorium 

Mikrobiologi Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang. Penelitian berlangsung dari bulan Juni 2010 sampai 

bulan Desember 2010. 

3.2       Bahan dan Alat 

3.2.1    Bahan 

Bahan utama untuk penelitian ini adalah rimpang kunyit putih dan kunyit 

kuning yang diperoleh dari Pasar Gadang. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk 

ekstraksi kunyit yaitu metanol teknis diperoleh dari PT. Panadia Malang, n-heksana 

teknis diperoleh dari PT. Brataco Chemika Malang. Bahan untuk uji aktivitas 

antioksidan yang diperlukan adalah klorofom (p.a.), metanol (p.a.) diperoleh dari 

Laboratorium Biokimia dan Nutrisi Hasil Pertanian, larutan DPPH 0,2 mM dalam 

metanol yang diperoleh dari CV. Chem-mix Pratama Yogyakarta, sedangkan untuk 

uji aktivitas antibakteri adalah kultur murni bakteri S. aureus dan E. coli, media NA, 

media NB yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Umum Jurusan Ilmu dan 

Teknologi Pangan Universitas Brawijaya Malang.  

 

 



34 
 

 

3.2.2   Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pisau, sikat sedang, 

talenan, slicer, cabinet dryer otomatis, sendok, blender kering (Panasonic), ayakan 60 

mesh, kuas, wadah plastik, corong, kertas saring, spatula, almunium foil, termometer, 

glassware, mikropipet, sumuran, bunsen, batang ose, kompor listrik, rotavapor 

(Buchi Switzerland R200), desikator, vortex, shaker (Heidolp Unimax 2010), 

timbangan digital (Denver M-310), spektrofotometer (UV-2100), oven listrik (WTC 

Binder), colour reader (Minolta CR10), autoclave (HL-36AE Hiramaya), inkubator 

(Binder BD53), laminar air flow.  

3.3       Metodologi Penelitian 

 Rancangan percobaan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Rancangan 

Petak Terbagi (Split Plot Design) dengan tetap menggunakan rancangan dasar 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 2 faktor dan percobaan diulang 3 

kali. 

• Faktor A (Main Plot): Jenis kunyit, terdiri dari 2 level :  

A1 = Kunyit putih  

A2 = Kunyit kuning 

• Faktor B (Sub Plot): Lama waktu maserasi, terdiri dari 3 level : 

B1 = 1 hari 

B2 = 3 hari 

B3 = 5 hari 
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Dari kedua faktor tersebut maka diperoleh kombinasi sebagai berikut: 

A1B1 = Kunyit putih dengan lama maserasi 1 hari 

A1B2 = Kunyit putih dengan lama maserasi 3 hari 

A1B3 = Kunyit putih dengan lama maserasi 5 hari 

A2B1 = Kunyit kuning dengan lama maserasi 1 hari 

A2B2 = Kunyit kuning dengan lama maserasi 3 hari 

A2B3 = Kunyit kuning dengan lama maserasi 5 hari 

3.4          Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu penelitian tahap I pembuatan 

bubuk kunyit dan tahap II proses ekstraksi bubuk kunyit. Tahapan proses 

pelaksanaanya adalah sebagai berikut: 

Tahap I. Proses Pembuatan Bubuk Kunyit 

1. Rimpang kunyit disortasi, dicuci sambil digosok hingga bersih dengan air 

bersih kemudian ditiriskan. 

2. Diiris tipis dengan slicer dengan ketebalan kurang lebih 3-5 mm dan 

ditimbang. 

3. Pengeringan dengan suhu 40 oC selama 24 jam dengan pengering kabinet 

otomatis. 

4. Penggilingan dengan blender kering dan pengayakan dengan ukuran 60 mesh.  

Diagram alir proses pembuatan bubuk kunyit dapat dilihat pada Gambar 5.  
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Tahap II. Proses Ekstraksi Bubuk Kunyit 

1. Penimbangan bubuk kunyit sebanyak 150 gr. 

2. Perendaman bubuk kunyit dalam pelarut metanol teknis dengan perbandingan 

antara bubuk kunyit dan metanol yaitu 1 : 5 (b/v) pada botol gelap. 

3. Penggojogan dengan shaker 150 rpm selama 2 jam agar dicapai keadaan 

homogen  dan setiap 6 jam sekali 30 menit selama  3 hari. 

4. Pemisahan filtrat dari ampas kunyit dengan cara penyaringan menggunakan 

kertas saring halus. 

5. Penguapan pelarut metanol dengan rotavapor pada suhu 40 oC, 200 mbar, 60 

rpm selama ± 120 menit sehingga diperoleh ekstrak kasar kunyit. 

6. Perendaman ekstrak kasar kunyit dalam pelarut metanol (tk) dan n-heksana 

(tk) dengan perbandingan 1:1 pada erlenmeyer atau botol gelap. 

7. Penggojogan dengan shaker 150 rpm selama 2 jam agar dicapai keadaan 

homogen  dan setiap 6 jam sekali 30 menit selama  1, 3, 5 hari. 

8. Pemisahan bagian metanol dan bagian n-heksana dengan corong pemisah 

sehingga diperoleh larutan n-heksana dan fraksi terlarut. 

9. Penguapan pelarut n-heksana dengan rotavapor pada suhu 40oC, 200 mbar, 60 

rpm selama ±30 menit. 

 
Diagram alir proses ekstraksi bubuk kunyit dapat dilihat pada Gambar 6.  
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3.5 Pengamatan dan Analisa 

Analisa awal yang dilakukan pada bubuk kunyit meliputi: 

a. Kadar air dengan metode “Oven Kering” (AOAC, 1990) 

b. Warna dengan menggunakan “Color Reader” (Yuwono dan Susanto, 

1998) 

Analisa pada fraksi non polar ekstrak kunyit meliputi: 

a. Total Rendemen (Yuwono dan Susanto, 1998) 

b. Aktivitas Antioksidan menggunakan metode “DPPH” (Hatano et al., 

1998) 

c. Aktivitas Antibakteri menggunakan metode “Difusi Agar” (Wolf and 

Gibbon, 1996). 

 
3.6 Analisa Data 

Data hasil pengamatan pada Uji Aktivitas Antimikroba dilakukan dengan 

Analisa Deskriptif menggunakan Microsoft Excel. Data hasil pengamatan akan 

ditampilkan dalam bentuk tabel, dan untuk mempermudah interpretasi data maka 

dibuat grafik atau histofram.  

Selain itu, analisa data dilakukan dengan metode Analysis of Variance 

(ANOVA) untuk mengetahui apakah ada perbedaan atau pengaruh pada tiap 

perlakuan, khususnya pada Uji Aktivitas Antioksidan.  Apabila hasil uji menunjukkan 

terdapat beda nyata, maka dilakukan uji lanjut dengan BNT (Beda Nyata Terkecil) 

5%.. Penentuan perlakuan terbaik menggunakan metode Multiple Attribute.  
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3.7.      Diagram Alir Penelitian 

3.7.1 Pembuatan Bubuk Kunyit 

 

  

Pencucian dengan air bersih 

Penirisan 

Pengirisan (4-5 mm) dengan slicer 

Penimbangan  

Pengeringan pada pengering kabinet otomatis 

(40ºC selama 24 jam) 

Penggilingan 

Pengayakan 60 mesh 

 

     

  

 

Gambar 5. Diagram Alir Proses Pembuatan Bubuk Kunyit 
(Modifikasi Philip et al., 2009) 

 

Analisa : 
1. Kadar Air 
2. Warna 

Rimpang Kunyit 

Bubuk Kunyit 

Kotoran 
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Analisa : 
1. Rendemen 
2. Aktivitas Antioksidan
3. Aktivitas Antibakteri 

3.7.2 Ekstraksi Bubuk Kunyit 

  

Maserasi/perendaman 
(suhu kamar, selama 3 hari) 

Penggojogan awal selama 2 jam dan setiap 12 jam selama 30 menit 

Penyaringan 

 

 
Penguapan metanol 

 (suhu 40 oC, 60 rpm, 200 mbar, ±120 menit) 

 

 

Ekstraksi cair-cair 
(suhu kamar, selama 1, 3, 5 hari) 

Penggojogan awal selama 2 jam dan setiap 12 jam selama 30 menit 

Pemisahan dengan corong pemisah 

 

Penguapan n-heksana 
 (suhu 40 oC, 60 rpm, 200 mbar, ± 30 menit) 

 

 
 
 
 

Gambar 6. Diagram Alir Proses Ekstraksi Bubuk Kunyit 
(Modifikasi Philip et al., 2009) 

Bubuk Kunyit 150 gr 

Bahan : Metanol 
1 : 5 (b/v) 

Residu 

Filtrat 

Metanol :n-heksana  
 1 : 1 (v/v) 

Ekstrak Kasar Kunyit 

Metanol 

Fraksi Larut n- heksana  

Fraksi Larut 
Metanol 

Fraksi Non Polar Ekstrak Kunyit  

n- heksana 



 
 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Karakteristik Bahan Baku 

4.1.1 Kadar Air 

Bahan baku utama dalam pembuatan ekstrak kunyit adalah bubuk kunyit 

yang telah dilakukan proses pengeringan. Sebelum dilakukan proses ekstraksi, 

terlebih dahulu dilakukan analisa kadar air terhadap bubuk kunyit. Hasil analisa 

kadar air bubuk kunyit putih dan bubuk kunyit kuning dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Rerata Kadar Air Bubuk Kunyit 

Sampel Kadar Air (%) 

Bubuk Kunyit Putih 9,82 

Bubuk Kunyit Kuning 9,74 
 

Tabel 5 menunjukkan nilai kadar air bubuk kunyit putih diperoleh sebesar 

9,82 % sedangkan kadar air pada bubuk kunyit kuning sebesar 9,74 %. Bubuk 

kunyit ini diperoleh dengan cara mengeringkan rimpang kunyit segar. Proses 

pengeringan ini bertujuan untuk menguapkan air dalam bahan sehingga kadar air 

bahan menurun. Selain itu, adanya proses pengeringan akan mempermudah proses 

ekstraksi karena terjadi kerusakan dinding sel bahan sehingga pelarut akan mudah 

masuk ke dalam bahan dan mengekstrak senyawa-senyawa yang terkandung 

dalam bahan. Menurut Somaatmadja (1985) menyatakan bahwa kerusakan 

dinding sel bahan selama pengeringan akan memudahkan pengeluaran minyak 

dan resin sehingga waktu proses ekstraksi lebih singkat. 

 

 



41 
 

4.1.2 Warna 

Warna bubuk kunyit putih dan bubuk kunyit kuning secara fisik diukur 

menggunakan color reader dengan parameter yang diuji adalah nilai L* tingkat 

kecerahan, derajat kemerahan a*, dan derajat kekuningan b*. Nilai L* 

menyatakan tingkat gelap atau terang dengan kisaran 0-100. Nilai 0 menyatakan 

sangat gelap atau hitam, sedangkan 100 sangat terang atau putih. Nilai a* 

menyatakan tingkat hijau-merah dengan kisaran -100 sampai +100. Nilai negatif 

menyatakan kecenderungan warna hijau, sedangkan nilai positif menyatakan 

kecenderungan warna merah. Nilai b* menyatakan warna biru-kuning dengan 

kisaran -100 sampai  +100. Nilai negatif menyatakan kecenderungan warna biru 

sedangkan nilai positif menunjukkan kecenderungan warna kuning. Hasil analisa 

warna bubuk kunyit dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Rerata Nilai Analisa Warna Bubuk Kunyit   

Sampel 
Rerata 

L a+ b+ 
Bubuk Kunyit Putih 56,93 15,97 32,51 
Bubuk Kunyit Kuning 47,23 22,12 33,09 

 

Hasil analisa warna menunjukkan bahwa rerata nilai L bubuk kunyit putih 

lebih besar daripada bubuk kunyit kuning artinya warna bubuk kunyit putih 

tersebut cenderung agak terang daripada bubuk kunyit kuning. Hal tersebut 

disebabkan karena kandungan kurkumin yang terdapat dalam kunyit kuning lebih 

besar daripada kunyit putih sehingga warna kunyit kuning lebih gelap daripada 

kunyit putih. Menurut Septiana dkk (2004) kurkumin merupakan senyawa fenol 

alami yang berwarna kuning orange sehingga ekstrak kunyit kuning mempunyai 

kadar kurkumin yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan kunyit putih dan jahe.   
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Rerata nilai a+ pada bubuk kunyit putih sebesar 15,97 sedangkan bubuk 

kunyit kuning sebesar 22,12. Hal ini menandakan bahwa warna bubuk kunyit 

kuning cenderung kemerahan. Untuk rerata nilai b+ bubuk kunyit putih sebesar 

32,51 dan bubuk kunyit kuning sebesar 33,09. Nilai b+ pada kedua bubuk kunyit 

tidak berbeda jauh, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kekuningan bubuk kunyit 

putih dan bubuk kunyit kuning tidak beda nyata. Untuk kenampakan secara fisik 

bubuk kunyit putih dan kunyit kuning dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Bubuk Kunyit Putih dan Bubuk Kunyit Kuning 

 
4.2 Total Rendemen 

Total Rendemen dari fraksi non polar ekstrak kunyit putih dan kunyit 

kuning diperoleh berdasarkan perbandingan antara berat fraksi non polar ekstrak 

kunyit yang dihasilkan dengan berat bubuk kunyit. Hasil analisa total rendemen 

fraksi non polar ekstrak kunyit putih dan kunyit kuning yang digunakan untuk uji 

aktivitas antioksidan dan antibakteri dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Kurva Rerata Total Rendemen dari Fraksi Non Polar Ekstrak 

Kunyit akibat Perlakuan Jenis Kunyit dan Lama Ekstraksi 

 Dari Gambar 8 menunjukkan bahwa rendemen dari fraksi non polar 

ekstrak kunyit putih lebih besar daripada kunyit kuning. Rerata rendemen dari 

fraksi non polar kunyit putih berkisar antara 1,44 % - 1,53 %, sedangkan pada 

kunyit kuning rerata rendemennya berkisar antara 0,78 % - 0,82 %. Rerata total  

rendemen tertinggi terdapat pada kunyit putih dengan lama ekstraksi 3 hari yaitu 

sebesar 1,53 %.  

Hasil analisa ragam pada Lampiran 3 menunjukkan bahwa perlakuan jenis 

kunyit memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap total rendemen, 

sedangkan perlakuan lama ekstraksi dan interaksi keduanya tidak berbeda nyata 

(α=0,05). Rerata total rendemen dari fraksi non polar ekstrak kunyit akibat 

perlakuan jenis kunyit disajikan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Rerata Total Rendemen  dari Fraksi Non Polar Ekstrak Kunyit 
akibat Perlakuan Jenis Kunyit      

Jenis Kunyit Total Rendemen (%) BNT 5% 
Putih 1,49 b 

0,46 
Kuning 0,80 a 

Keterangan: Nilai rerata yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda 
nyata (α=0,05). 
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Pada Tabel 7 menunjukkan bahwa rerata total rendemen tertitinggi terdapat 

pada jenis kunyit putih yaitu sebesar 1,49 %. Hal ini disebabkan karena 

karakteristik dari kunyit putih sangat berbeda dengan kunyit kuning. Selain itu 

diduga kandungan kimia yang bersifat non polar yang terdapat pada kunyit putih 

lebih besar dibandingkan pada kunyit kuning. Menurut Komara (1991) ekstraksi 

oleoresin rempah-rempah salah satunya dipengaruhi oleh jenis bahan. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pada kunyit putih kandungan oleoresin dan senyawa-

senyawa yang bersifat non polar lebih besar daripada kunyit kuning.   

Pengaruh lama ekstraksi menunjukkan tidak berbeda nyata terhadap total 

rendemen. Hal ini diduga karena pada proses ekstraksi cair-cair hanya dilakukan 

untuk memisahkan senyawa-senyawa aktif berdasarkan sifat kepolarannya. 

Senyawa-senyawa aktif tersebut jumlahnya sangat kecil sehingga tidak akan 

mempengaruhi rendemen dari ekstrak kunyit walaupun dilakukan perlakuan lama 

waktu ekstraksi cair-cair yang berbeda-beda. Farrel (1990) menyatakan bahwa 

dalam proses ekstraksi komposisi, warna, aroma dan rendemen yang dihasilkan 

akan dipengaruhi oleh jenis, ukuran dan tingkat kematangan bahan baku, jenis 

pelarut, suhu, dan metode ekstraksi.  

4.3 Aktivitas Antioksidan 

Hasil pengukuran aktivitas antioksidan dengan metode DPPH (2,2-difenil-1-

pikrilhidrazil) dari fraksi non polar ekstrak kunyit putih berkisar antara 36,98% - 

42,61%, sedangkan aktivitas antioksidan fraksi non polar ekstrak kunyit kuning 

berkisar antara 27,07% - 29,13%. Rerata nilai aktivitas antioksidan dari fraksi non 

polar ekstrak kunyit pada perlakuan jenis kunyit dan lama ekstraksi kunyit kuning 

dapat dilihat pada Gambar 9. 
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Gambar 9. Kurva Rerata Aktivitas Antioksidan dari Fraksi Non Polar 

Kunyit akibat Perlakuan Jenis Kunyit dan Lama Ekstraksi 
 

Pada Gambar 9 diatas menunjukkan bahwa rerata aktivitas antioksidan 

kunyit putih lebih tinggi daripada kunyit kuning. Pada kunyit putih dan kunyit 

kuning aktivitas antioksidannya mengalami kenaikan pada lama ekstraksi 3 hari 

dan mengalami penurunan pada lama ekstraksi 5 hari. Kenaikan aktivitas 

antioksidan tertinggi terdapat pada jenis kunyit putih dari lama ekstraksi 1 hari 

yang nilai aktivitas antioksidannya sebesar 36,98 % kemudian naik menjadi 

42,61% setelah lama ekstraksi 3 hari.  

Tingginya aktivitas antioksidan kunyit putih karena kandungan senyawa 

antioksidan yang bersifat non polar pada kunyit putih lebih besar dibandingkan 

pada kunyit kuning serta jenis senyawa aktif yang berperan sebagai antioksidan 

berbeda-beda setiap jenis kunyit. Menurut Ungphaiboon et al. (2005) aktivitas 

antioksidan dari ekstrak kunyit berhubungan dengan jumlah senyawa 

kurkuminoid dan senyawa terpen, senyawa-senyawa tersebut berbeda-beda 

jumlahnya dalam setiap jenis kunyit. 
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Hasil analisa ragam pada Lampiran 4 menunjukkan bahwa faktor jenis 

kunyit dan perlakuan lama ekstraksi memberikan pengaruh yang nyata (α=0,05) 

terhadap aktivitas antioksidan. Sedangkan interaksi antara kedua faktor tidak 

berbeda nyata (α=0,05). Rerata aktivitas antioksidan dari fraksi non polar ekstrak 

kunyit akibat perlakuan jenis kunyit disajikan pada Tabel 8, sedangkan akibat 

perlakuan lama ekstraksi pada Tabel 9. 

Tabel 8. Rerata Aktivitas Antioksidan dari Fraksi Non Polar Ekstrak Kunyit 
akibat Perlakuan Jenis Kunyit      

Jenis Kunyit Aktivitas Antioksidan (%) BNT 5% 
Putih 39,36 b 

9,74 
Kuning 27,96 a 

Keterangan: Nilai rerata yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda 
nyata (α=0,05). 

Tabel 8 menunjukkan bahwa rerata aktivitas antioksidan tertinggi dari fraksi 

non polar ekstrak kunyit terdapat pada jenis kunyit putih. Perbedaan aktivitas 

antioksidan antara fraksi non polar ekstrak kunyit putih dengan fraksi non polar 

ekstrak kunyit kuning disebabkan karena kandungan senyawa-senyawa aktif pada 

setiap jenis kunyit berbeda-beda macamnya. Penelitian Wilson et al. (2006) 

kandungan senyawa aktif yang terdapat pada kunyit yaitu 1,8 cineole, ascorbic 

acid, borneol, camphor, cinnamic acid, curcumin, niacin, P-cymene, dan 

bisdemethoxycurcumin. Senyawa-senyawa tersebut yang berperan sebagai 

antioksidan adalah ascorbic acid dan curcumin. Menurut Leela et al. (2002) 

komponen utama yang terkandung dalam minyak atsiri pada rimpang kunyit 

adalah ar-tumerone , turmerone , curlone , dan ar-curcumene. 

 



47 
 

Selain kurkumin, diduga terdapat komponen lain yang mempengaruhi 

aktivitas antioksidan dari fraksi non polar ekstrak kunyit putih sehingga aktivitas 

antioksidannya lebih tinggi daripada kunyit kuning. Adanya senyawa golongan 

terpenoid yang terdapat pada kunyit diduga juga mempengaruhi aktivitas 

antioksidan. Penelitian Wong et al. (1999) tentang analisis kandungan dalam 

minyak atsiri kunyit dengan menggunakan Gas Chromatographic (GC) 

menunjukkan senyawa aktif yang terdapat di minyak atsiri kunyit putih (Curcuma 

mangga) dan tidak terdapat pada jenis kunyit lainnya adalah myrcene, ocimene, a-

pinene, b-pinene, sehingga dapat disimpulkan bahwa senyawa-senyawa tersebut 

yang mempengaruhi tingginya aktivitas antioksidan dari fraksi non polar kunyit 

putih daripada aktivitas antioksidan pada fraksi non polar kunyit kuning.     

Tabel 9. Rerata Aktivitas Antioksidan dari Fraksi Non Polar Ekstrak Kunyit 
akibat Perlakuan Lama Ekstraksi 

Lama Ektraksi (hari) Aktivitas Antioksidan (%) BNT 5% 
1 32,32 a 

3,38 3 35,87 b 
5 32,78 a 

Keterangan: Nilai rerata yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda 
nyata (α=0,05). 

Tabel 9 menunjukkan bahwa aktivitas antioksidan dari fraksi non polar 

ekstrak kunyit tertinggi terdapat pada lama ekstraksi 3 hari. Hal ini diduga karena 

senyawa antioksidan yang terkandung dalam fraksi non polar ekstrak kunyit 

mengalami kerusakan seiring lama ekstraksi sehingga aktivitas antioksidannya 

menurun. Senyawa antioksidan diduga rusak karena adanya kontak dengan cahaya 

pada waktu proses maserasi, ekstraksi ataupun pada pemisahan. Menurut Lee et al 

(1986) menyatakan bahwa senyawa-senyawa antioksidan rempah-rempah dapat 

mengalami kerusakan yang dipengaruhi oleh adanya suhu, pH, dan cahaya 
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sehingga menyebabkan terjadinya penurunan aktivitas antioksidan. Hal tersebut 

juga dikuatkan oleh Pratt and Hudson (1990) menyebutkan bahwa degradasi 

kurkuminoid akibat pengaruh pH, cahaya, suhu maupun radikal diantaranya 

adalah asam ferulat, asam vanilat, vanillin, dan fenil butenon. 

4.4 Aktivitas Antibakteri 

Dalam pengujian aktivitas antibakteri metode pengujian yang digunakan 

adalah metode agar sumuran. Aktivitas antibakteri tersebut diujikan terhadap dua 

jenis bakteri yaitu Staphylococcus aureus yang mewakili bakteri gram positif dan 

Escherichia coli yang mewakili bakteri gram negatif. Pengamatan dilakukan 

dengan mengukur diameter zona bening yang terbentuk disekeliling sumuran 

setelah inkubasi selama 24 jam.  

4.4.1 Aktivitas Antibakteri terhadap Escherichia coli 

Hasil pengujian aktivitas antibakteri dengan mengukur zona bening dari 

fraksi non polar ekstrak kunyit putih dan kunyit kuning terhadap bakteri E. coli 

dapat dilihat pada Gambar 10. 

 
Gambar 10. Kurva Rerata Zona Bening dari Fraksi Non Polar Kunyit pada 

Perlakuan Jenis Kunyit dan Lama Ekstraksi terhadap Bakteri 
E. coli  
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Dari gambar 10 menunjukkan bahwa aktivitas antibakteri fraksi non polar 

ekstrak kunyit kuning terhadap bakteri E. coli lebih tinggi daripada kunyit putih. 

Zona bening dari fraksi non polar ekstrak kunyit putih berkisar antara 1,50 mm – 

2,33 mm, sedangkan kunyit kuning berkisar antara 3,50 mm – 4,17 mm. Menurut 

hasil penelitian Chen et al (2007) menyebutkan bahwa jenis Curcuma domestica 

mempunyai zona hambat yang cukup tinggi terhadap bakteri E. coli daripada jenis 

Curcuma lainnya. 

Pada kunyit kuning aktivitas antibakterinya mengalami kenaikan seiring 

lamanya waktu ekstraksi namun kenaikannya tidak terlalu nyata, sedangkan 

kunyit putih kenaikan aktivitas antibakteri hanya terjadi pada lama ekstraksi 3 

hari. Hasil analisa ragam menunjukkan bahwa perlakuan jenis kunyit memberikan 

pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap aktivitas antibakteri dengan bakteri 

indikator E. coli. Sedangkan perlakuan lama ekstraksi tidak memberikan pengaruh 

yang nyata (α=0,05). Rerata zona bening akibat perlakuan jenis kunyit dapat 

dilihat  pada Tabel 10. 

Tabel 10. Rerata Zona Bening dari Fraksi Non Polar Ekstrak Kunyit akibat 
Perlakuan Jenis Kunyit terhadap bakteri E. coli   

Jenis Kunyit Zona Bening (mm) BNT 5% 
Putih 2,06 a 

1,80 
Kuning 3,89 b 

Keterangan: Nilai rerata yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda 
nyata (α=0,05).     

 
Besarnya zona hambat fraksi non polar ekstrak kunyit kuning (Tabel 10) 

daripada kunyit putih diduga karena adanya senyawa fenolik yaitu kurkumin yang 

jumlahnya lebih besar daripada yang terkandung di kunyit putih. Semakin tinggi 

kandungan senyawa fenolik dalam kunyit maka semakin tinggi pula daya hambat 
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terhadap bakteri E. coli. Menurut hasil penelitian Chan et al (2008) menyebutkan 

bahwa kandungan total fenolik pada rimpang segar kunyit kuning lebih tinggi 

daripada kunyit putih.  

Timbulnya zona hambat dari fraksi non polar ekstrak kunyit terhadap 

bakteri E. coli disebabkan karena senyawa aktif mampu merusak sel bakteri 

tersebut. Menurut Kasihani (2000) senyawa fenol dapat masuk ke dalam 

sitoplasma sel bakteri dan merusak sistem kerja sel dan berakibat lisisnya sel 

bakteri. Pengujian secara in vitro, kandungan fenol pada kunyit mampu 

manghambat pertumbuhan E. coli. Hal ini dikuatkan oleh Dewanti (1984) 

penghambatan pertumbuhan sel mikroba oleh komponen fenol disebabkan 

kemampuan fenol untuk mendenaturasi protein dan merusak membran sel dengan 

cara melarutkan lemak yang terdapat pada dinding sel bakteri gram negatif. 

Lama ekstraksi menunjukkan bahwa tidak memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap aktivitas antibakteri dengan bakteri indicator E. coli. Hal ini 

diduga karena semakin lama ekstraksi maka tingkat kejenuhan pelarut semakin 

tinggi sehingga mengurangi kemampuan pelarut dalam melarutkan ekstrak. 

Dalam ekstraksi cair-cair, luas permukaan yang kontak langsung antar pelarut 

dengan pelarut yang berbeda kepolaritasannya mempengaruhi efektifitas proses 

ektraksi cair-cair terhadap proses pemisahan komponen-komponen yang 

terkandung. Menurut Rahayu (2009) agar terjadi perpindahan massa yang baik 

dalam ekstraksi cair-cair maka perlu diusahakan terdapat bidang kontak yang 

seluas mungkin di antara kedua cairan tersebut.  
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4.4.2 Aktivitas Antibakteri terhadap Staphylococcus aureus 

Rerata zona bening yang terbentuk pada pengujian aktivitas antibakteri 

fraksi non polar kunyit putih terhadap Staphylococcus aureus berkisar antara 

8,33mm – 9,17mm, sedangkan pada fraksi non polar ekstrak kunyit kuning 

berkisar antara 3,83mm – 5,50mm. Rerata zona bening yang terbentuk terhadap 

bakteri S. aureus akibat perlakuan jenis kunyit dan lama ekstraksi dapat dilihat 

pada Gambar 11.  

 
Gambar 11. Kurva Rerata Zona Bening dari Fraksi Non Polar Kunyit pada 

Perlakuan Jenis Kunyit dan Lama Ekstraksi terhadap Bakteri S. 
aureus  

Gambar 11 menunjukan bahwa rerata zona bening fraksi non polar ekstrak 

kunyit putih lebih tinggi dibandingkan dengan kunyit kuning. Selain itu, juga 

menunjukkan rerata zona bening dari fraksi non polar ekstrak kunyit putih dan 

kunyit kuning mengalami kenaikan setelah lama ekstraksi 5 hari, kenaikan 

tersebut tidak menunjukkan kenaikan yang begitu nyata.   

Hasil analisa ragam rerata zona bening yang terbentuk terhadap bakteri S. 

aureus  pada Lampiran 6 menunjukkan bahwa perlakuan jenis kunyit memberikan 

pengaruh yang nyata (α=0,05) terhadap aktivitas antibakteri sedangkan perlakuan 

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00

10.00

1 3 5

Z
on

a 
H

am
ba

t (
m

m
)

Lama Ekstraksi (hari)

Kunyit Putih

Kunyit Kuning



52 
 

lama ekstraksi tidak berpengaruh nyata (α=0,05). Rerata diameter zona bening 

yang terbentuk akibat adanya perlakuan jenis kunyit dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 11. Rerata Zona Bening dari Fraksi Non Polar Ekstrak Kunyit akibat 
Perlakuan Jenis Kunyit terhadap bakteri S. aureus   

Jenis Kunyit Zona Bening (mm) BNT 5% 
Putih 8,83 b 

2,43 
Kuning 4,78 a 

Keterangan: Nilai rerata yang diikuti oleh huruf yang sama berarti tidak berbeda 
nyata (α=0,05).     

Dari nilai rerata diameter zona bening pada Tabel 12 menunjukkan bahwa 

aktivitas penghambatan dari fraksi non polar kunyit putih terhadap bakteri S. 

aureus lebih besar daripada kunyit kuning. Besarnya daya hambat dari kunyit 

putih diduga disebabkan karena adanya senyawa terpenoid yang terkandung 

dalam fraksi non polarnya. Menurut Leela et al (2002) dalam kunyit terdapat 

sedikitnya lima belas zat dengan komposisi utama berupa ar-Turmerone dan 

turmerone. Keduanya merupakan dua dari zat utama penyusun minyak esensial 

kunyit yang disebut terpene. Terpene inilah yang mempunyai daya antimikroba, 

khususnya pada bakteri gram positif.  

Terpene mempunyai daya antimikroba karena sifatnya yang hidrofob. Sifat 

ini dapat menyebabkan gangguan integritas membran sel bakteri dengan cara 

menurunkan cadangan ATP intrasel, menurunkan potensial membran bakteri, 

menurunkan pH intrasel. (Trombetta et al, 2005). Menurut penelitian Philip et al 

(2009) fraksi heksana dari Curcuma mangga menunjukkan aktivitas antimikroba 

yang signifikan terhadap bakteri S. aureus dan B.subtilis. Suatu studi terbaru 

tentang Curcuma mangga menyebutkan adanya senyawa tipe diterpene dan 

senyawa turunannya yang dilaporkan mempunyai aktivitas antibakteri yang tinggi 

terhadap bakteri gram positif, gram negatif, dan jamur.    
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Selain senyawa terpenoid diduga senyawa kurkumin juga berperan 

menghambat pertumbuhan bakteri. Menurut Parvathy et al (2009) kandungan 

kurkuminoid pada kunyit merupakan senyawa fenolik, oleh sebab itu diduga 

mempunyai mekanisme yang sama dengan senyawa fenol lainya dalam fungsinya 

sebagai antibakteri.  Rendahnya zona hambat kunyit kuning terhadap bakteri S. 

aureus daripada kunyit putih, hal ini diduga karena senyawa kurkumin yang 

dikandung kunyit kuning lebih tinggi dibanding dengan kunyit putih. Menurut 

Winarto (2002) walaupun kunyit putih masih berada dalam satu genus dengan 

kunyit kuning dan temulawak tetapi kandungan kurkuminnya sedikit.  

Adanya senyawa fenol yang lebih tinggi terkandung di dalam kunyit kuning 

menyebabkan senyawa antimikroba sulit menembus bakteri gram positif seperti S. 

aureus. Menurut Conn dan Stumpf (1976) menyatakan bahwa dinding sel bakteri 

gram positif akan bermuatan negatif sebagai akibat dari ionisasi gugus fosfat dari 

asam teikoat pada struktur dinding selnya, sedangkan fenol merupakan suatu 

alkohol yang bersifat asam lemah. Sebagai asam lemah, senyawa-senyawa fenolik 

dapat terionisasi melepaskan ion H+ dan meninggalkan gugus sisanya yang 

bermuatan negatif. Kondisi yang bermuatan negatif ini akan ditolak oleh dinding 

sel bakteri gram positif yang secara alami bermuatan negatif. 

Lama ekstraksi pada aktivitas antibakteri dengan bakteri indikator S. aureus 

menunjukkan bahwa tidak memberikan pengaruh yang nyata. Hal yang 

menyebakan lama ekstraksi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

aktivitas antibakteri dengan bakteri indikator S. aureus adalah penyebabnya sama 

seperti pada perlakuan dengan bakteri indikator E. coli. Diduga karena luas 

permukaan yang kontak setiap perlakuan sama sehingga tidak mempengaruhi 

aktivitas antibakteri. 
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4.5 Perlakuan Terbaik 

Penentuan perlakuan terbaik dihitung dengan metode multiple attribute 

dengan prosedur pembobotan sesuai nilai ideal masing-masing parameter. Nilai 

ideal adalah nilai yang sesuai dengan pengharapan yaitu nilai maksimal atau 

minimal dari suatu parameter. Untuk parameter dengan rerata semakin tinggi 

semakin baik, maka nilai terendah sebagai nilai terjelek dan nilai tertinggi sebagai 

nilai terbaik. Parameter yang digunakan untuk menentuan perlakuan terbaik 

dengan cara mimilih perlakuan yang menghasilkan fraksi non polar ekstrak kunyit 

dengan rata-rata total rendemen tinggi, aktivitas antioksidan tinggi dan aktivitas 

antibakteri tinggi. Hasil penjumlahan dari masing-masing parameter dari fraksi 

non polar ekstrak kunyit dengan perlakuan dapat dilihat pada Lampiran 7. 

Perlakuan terbaik yang terpilih pada fraksi non polar ekstrak kunyit akibat 

pengaruh perlakuan jenis kunyit dan lama ektraksi terdapat pada perlakuan jenis 

kunyit putih dengan lama ektraksi 3 hari. Perlakuan terbaik tersebut memiliki 

karakteristik sebagai berikut: total rendemen 1,53%, aktivitas antioksidan 42,61%, 

aktivitas antibakteri dengan bakteri indikator E. coli 2,33 mm dan aktivitas 

antibakteri dengan bakteri indicator S. aureus 9,00 mm. 

 

 

 

 

 



 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Rerata rendemen dari fraksi non polar kunyit putih berkisar antara 1,44% - 

1,53%, sedangkan pada kunyit kuning rerata rendemennya berkisar antara 0,78% - 

0,82%. Rerata total rendemen tertinggi terdapat pada kunyit putih dengan lama 

ekstraksi 3 hari yaitu sebesar 1,53%.  

Perlakuan jenis kunyit dan lama ekstraksi memberikan pengaruh yang 

nyata terhadap aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan fraksi non polar kunyit 

putih lebih besar daripada fraksi non polar kunyit kuning. Sedangkan urutan lama 

ekstraksi terhadap nilai aktivitas antioksidan yaitu lama ekstraksi 3 hari > 5 hari > 

1 hari. 

Hasil pengujian antibakteri menggunakan bakteri indikator E. coli 

menunjukkan bahwa zona hambat fraksi non polar kunyit kuning lebih besar 

daripada fraksi non polar kunyit putih. Sedangkan uji antibakteri terhadap bakteri 

indikator S. aureus diketahui bahwa zona hambat fraksi non polar kunyit putih 

lebih besar daripada fraksi non polar kunyit kuning. Untuk lama ekstraksi tidak 

berpengaruh nyata terhadap zona hambat pada bakteri E. coli dan S. aureus. 

Fraksi non polar dengan perlakuan jenis kunyit putih dengan lama ekstraksi 

3 hari merupakan perlakuan terbaik. Hasil perlakuan terbaik tersebut memiliki 

total rendemen 1,53%, aktivitas antioksidan 42,61%, aktivitas antibakteri dengan 

bakteri indikator E. coli 2,33 mm dan aktivitas antibakteri dengan bakteri 

indikator S. aureus 9,00 mm. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perlu dilakukan analisa 

pendukung seperti uji fitokimia dan juga identifikasi senyawa dalam fraksi non 

polar ekstrak kunyit secara kromatografi agar diketahui secara jelas komponen 

yang berperan penting sebagai antioksidan dan antibakteri. 
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Lampiran 1. Prosedur Analisa 

1.1    Analisa Kadar Air Cara Pemanasan (AOAC, 1990) 

a. Botol timbang dimasukkan ke dalam oven (1050C) selama 24 jam. 

b. Botol timbang dimasukkan ke dalam eksikatior selama 0,5 jam setelah itu 

ditimbang dengan timbangan analitik. 

c. Ditimbang contoh 2-3 gram bahan yang telah dihaluskan dalam botol 

timbang yang telah diketahui berat konstannya. 

d. Dikeringkan dalam oven suhu 100-105 0C selama 3-5 jam. 

e. Didinginkan dalam eksikator selama 0,5 jam dan timbang. 

f. Panaskan lagi dalam oven 30 menit, dinginkan dalam desikator dan 

timbang; perlakuan ini diulangi sampai berat konstan (selisih 

penimbangan berturut-turut kurang dari 0,2 mg). 

g. Pengurangan berat merupakan banyaknya air dari bahan. 

kadar air  = berat awal-berat akhir  x 100% 
        berat awal 

 

1.2   Analisa warna (Yuwono dan Susanto, 1998) 

a. Sampel bubuk disiapkan dan color reader dihidupkan. 

b. Target pembacaan ditentukan L*, a*, b* color space atau L*, c*, h*. 

c. Warna diukur. L* untuk parameter kecerahan (lightness), a* dan b* 

koordinat kromatisitas, c* kroma, h* sudut hue (warna). 
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1.3 Analisa Rendemen (Yuwono dan Susanto, 1988) 

a. Hasil ekstraksi ditimbang dalam wadah yang sudah diketahui beratnya. 

b. Rendemen dihitung berdasarkan berat kering bahan 

Rendemen (%) = Berat akhir sampel x 100% 
Berat awal sampel   

1.4  Analisa Aktivitas Antioksidan DPPH  (Hatano et al., 1989)  

a. Sampel  sebanyak 5 mg dilarutkan dalam 10 ml larutan klorofom : 

metanol (2:1 v/v). 

b. Sebanyak 1 ml 0,2 mM larutan 1,1-diphynil-2-pierylhydrazil (DPPH) 

dalam metanol dipersiapkan, kemudian 1 ml dari larutan ini ditambahkan 

dengan 4 ml ekstrak antioksidan (tingkat berkurangnya warna dari larutan 

menunjukkan efisiensi penangkapan radikal bebas). 

c. Didiamkan 30 menit, kemudian diukur absorbansinya dengan panjang 

gelombang 517 nm. 

d. Aktivitas scavenger radikal bebas dihitung sebagai presentase 

berkurangnya warna DPPH dengan menggunakan persamaan: 

Aktivitas Penangkapan Radikal Bebas (%) = {(Ao – A1/Ao) x 100} 

Keterangan: Ao = Absorbansi kontrol 

                 A1 = Absorbansi sampel 
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1.5 Analisa Aktivitas Antibakteri Metode Difusi Agar (Wolf dan Gibbon,     

1996) 

a. Nutrient Agar (NA) yang telah disterilisasi didinginkan hingga suhu 50°C, 

kemudian kultur masing-masing bakteri yang berumur 18 jam dimasukkan 

ke dalam NA sejumlah 40µl untuk setiap 20 ml NA. 

b. Pembuatan agar cawan dengan ketebalan 4-5 mm, kemudian dibuat 4 

sumur pada agar tersebut dengan diameter 5 mm. 

c. Penambahan 150 µl ekstrak kunyit ke dalam masing-masing sumur, 

kemudian diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam dengan posisi cawan 

ke atas. 

d. Pengamatan adanya penghambatan dan diukur diameter penghambatan 

dengan menggunakan alat ukur mikrometer/penggaris. Tahap ini dilakukan 

sebanyak tiga kali. 
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Lampiran 3. Data dan Analisa Ragam Total Rendemen 

Ulangan Jenis Kunyit 
Lama Maserasi (hari)

Jumlah Jumlah besar 
1 3 5 

I 
Kunyit Putih 1.36 1.40 1.47 4.24   
Kunyit Kuning 0.96 0.80 0.87 2.64 6.88 

II 
Kunyit Putih 1.54 1.94 1.68 5.16   
Kunyit Kuning 0.64 0.65 0.62 1.91 7.07 

III 
Kunyit Putih 1.42 1.24 1.31 3.97   
Kunyit Kuning 0.71 1.01 0.94 2.65 6.63 

Jumlah 6.63 7.04 6.89 20.57  
 
Tabel Dua Arah 

Jenis 
Kunyit 

Lama Maserasi (hari) 
Total Rerata 

1 3 5
Putih 4.33 4.58 4.46 13.37 1.49
Kuning 2.31 2.46 2.43 7.20 0.80
Total 6.63 7.04 6.89
Rerata 1.11 1.17 1.15

 
Tabel Anova 
FK = 23.50 
Sumber Ragam db JK KT  Fhit Ftab α= 0,05 notasi
Kelompok 2 0.02 0.01 0.04 4.46 tn 
A 1 2.11 2.11 11.69 5.32 * 
Galat A 2 0.36 0.18       
B 2 0.01 0.01 0.37 4.46 tn 
AB 2 0.00 0.00 0.03 4.46 tn 
Galat B 8 0.15 0.02       
Total 17 2.66         

 

Tabel Uji BNT 5% Faktor A 
  0.80 1.49 KTG BNT 5% 

0.80 - * 
0.18 0.46 1.49 -

notasi a b 
perlakuan A2 A1 
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Lampiran 4. Data dan Analisa Ragam Aktivitas Antioksidan 

Ulangan Jenis Kunyit 
Lama Maserasi (hari) 

Jumlah Jumlah besar 
1 3 5 

I 
Kunyit Putih 35.31 41.83 38.97 116.11   
Kunyit Kuning 27.24 27.76 25.92 80.92 197.03 

II 
Kunyit Putih 38.99 44.35 39.35 122.69   
Kunyit Kuning 27.02 24.51 25.71 77.24 199.93 

III 
Kunyit Putih 36.63 41.64 37.15 115.42   
Kunyit Kuning 28.73 35.12 29.59 93.44 208.86 

Jumlah 193.92 215.21 196.69  605.820 
Tabel Dua Arah 

Jenis 
Kunyit 

Lama Maserasi (hari) 
Total Rerata 

1 3 5
Putih 110.93 127.82 115.47 354.22 39.36
Kuning 82.99 87.39 81.22 251.60 27.96
Total 193.92 215.21 196.69
Rerata 32.32 35.87 32.78

Tabel Anova  FK= 20389.88 
Sumber Ragam db JK KT  Fhit Ftab α= 0,05 notasi 
Kelompok 2 12.67 6.34 0.27 19.00 tn 
A 1 585.05 585.05 25.36 18.51 * 
Galat A 2 46.15 23.07       
B 2 44.66 22.33 6.92 4.46 * 
AB 2 13.00 6.50 2.01 4.46 tn 
Galat B 8 25.83 3.23       
Total 17 727.36         

Tabel Uji BNT 5% Faktor A 
  27.96 39.36 KTG BNT 5% 

27.96 - * 
23.07 9.74 39.36   -

notasi a b 
perlakuan A2 A1 

Tabel Uji BNT 5% Faktor B 
  32.32 32.78 35.87 KTG BNT 5% 

32.32 - tn * 
3.23 3.38 32.78   - tn 

35.87     -
notasi a a b 
perlakuan B1 B3 B2 
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Lampiran 5. Data dan Analisa Ragam Aktivitas Antibakteri terhadap E.coli 

Ulangan Jenis Kunyit 
Lama Maserasi (hari)

Jumlah Jumlah besar 
1 3 5 

I 
Kunyit Putih 1.50 1.50 2.00 5.00   
Kunyit Kuning 4.00 4.00 3.50 11.50 16.50 

II 
Kunyit Putih 1.00 2.00 2.00 5.00   
Kunyit Kuning 3.50 4.50 4.00 12.00 17.00 

III 
Kunyit Putih 2.00 3.50 3.00 8.50   
Kunyit Kuning 3.00 3.50 5.00 11.50 20.00 

Jumlah 15.00 19.00 19.50 53.50  
 
Tabel Dua Arah 

Jenis 
Kunyit 

Lama Maserasi (hari) 
Total Rerata 

1 3 5
Putih 4.50 7.00 7.00 18.50 2.06
Kuning 10.50 12.00 12.50 35.00 3.89
Total 15.00 19.00 19.50
Rerata 2.50 3.17 3.25

 
Tabel Anova 
FK= 159.01 
Sumber Ragam db JK KT  Fhit Ftab α= 0,05 notasi 
Kelompok 2 1.19 0.60 0.75 19.00 tn 
A 1 15.13 15.13 19.11 18.51 * 
Galat A 2 1.58 0.79       
B 2 2.03 1.01 2.98 4.46 tn 
AB 2 0.08 0.04 0.12 4.46 tn 
Galat B 8 2.72 0.34       
Total 17 22.74         

 
Tabel Uji BNT 5% Faktor A 
  2.06 3.89 KTG BNT 5% 

2.06 - * 
0.79 1.80 3.89   -

notasi a b 
perlakuan A1 A2 
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Lampiran 6. Data dan Analisa Ragam Aktivitas Antibakteri terhadap S.aureus 

Ulangan Jenis Kunyit 
Lama Maserasi (hari)

Jumlah Jumlah besar 
1 3 5 

I 
Kunyit Putih 8.00 7.50 9.00 24.50   
Kunyit Kuning 3.00 5.50 5.00 13.50 38.00 

II 
Kunyit Putih 8.50 9.50 8.00 26.00   
Kunyit Kuning 4.50 5.50 6.00 16.00 42.00 

III 
Kunyit Putih 8.50 10.00 10.50 29.00   
Kunyit Kuning 4.00 4.00 5.50 13.50 42.50 

Jumlah 36.50 42.00 44.00  122.50 
 
Tabel Dua Arah 

Jenis 
Kunyit 

Lama Maserasi (hari) 
Total Rerata 

1 3 5
Putih 25.00 27.00 27.50 79.50 8.83
Kuning 11.50 15.00 16.50 43.00 4.78
Total 36.50 42.00 44.00
Rerata 6.08 7.00 7.33

 
Tabel Anova 
FK= 833.68 
Sumber Ragam db JK KT  Fhit Ftab α= 0,05 notasi 
Kelompok 2 2.03 1.01 0.71 19.00 tn 
A 1 74.01 74.01 51.74 18.51 * 
Galat A 2 2.86 1.43       
B 2 5.03 2.51 3.93 4.46 tn 
AB 2 0.53 0.26 0.41 4.46 tn 
Galat B 8 5.11 0.64       
Total 17 89.57         

 
Tabel Uji BNT 5 % Faktor A 
  4.78 8.83 KTG BNT 5% 

4.78 - * 

1.43 2.43 
8.83   -

notasi a b 
perlakuan A2 A1 
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Lampiran 7. Perhitungan Perlakuan Terbaik 
parameter A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 
rendemen 1.44 1.53 1.49 0.77 0.82 0.81
antioksidan 36.98 42.61 38.49 27.66 29.13 27.07
antibakteri e.coli 1.50 2.33 2.33 3.50 4.00 5.17
antibakteris.aureus 8.33 9.00 9.17 3.83 5.00 5.50
 
dk rendemen 0.94 1.00 0.97 0.50 0.54 0.53
dk antioksidan 0.87 1.00 0.90 0.65 0.68 0.64
dk antibakteri e.coli 0.29 0.45 0.45 0.68 0.77 1.00
dk antibakteri s.aureus 0.91 0.98 1.00 0.42 0.55 0.60
 
parameter A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 
rendemen 0.24 0.25 0.24 0.13 0.13 0.13
antioksidan 0.22 0.25 0.23 0.16 0.17 0.16
antibakteri e.coli 0.07 0.11 0.11 0.17 0.19 0.25
antibakteris.aureus 0.23 0.25 0.25 0.10 0.14 0.15
jumlah 0.75 0.86 0.83 0.56 0.63 0.69
L1 0.25 0.14 0.17 0.44 0.37 0.31
 
parameter A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 
rendemen 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01
antioksidan 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
antibakteri e.coli 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00
antibakteris.aureus 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.01
L2 0.03 0.02 0.02 0.05 0.04 0.03
 
parameter A1B1 A1B2 A1B3 A2B1 A2B2 A2B3 
rendemen 0.01 0.00 0.01 0.12 0.12 0.12
antioksidan 0.03 0.00 0.02 0.09 0.08 0.09
antibakteri e.coli 0.18 0.14 0.14 0.08 0.06 0.00
antibakteris.aureus 0.02 0.00 0.00 0.15 0.11 0.10
L maksimal 0.18 0.14 0.14 0.15 0.12 0.12
 
l 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
L1 0.25 0.14 0.17 0.44 0.37 0.31
L2 0.03 0.02 0.02 0.05 0.04 0.03
L maksimal 0.18 0.14 0.14 0.15 0.12 0.12
jumlah 0.46 0.30 0.32 0.63 0.52 0.46
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Lampiran 8. Dokumentasi Hasil Penelitian 

 
Gambar 12. Fraksi Non Polar Ekstrak Kunyit 

 
Gambar 13. Uji Antibakteri Fraksi Non Polar Ektrak Kunyit  

Kuning terhadap Bakteri E. coli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 14. Uji Antibakteri Fraksi Non Polar Ektrak Kunyit  
Putih terhadap Bakteri E. coli 



 74

 
Gambar 15. Uji Antibakteri Fraksi Non Polar Ektrak Kunyit  

Kuning terhadap Bakteri S. aureus 
 
 

 
Gambar 16. Uji Antibakteri Fraksi Non Polar Ektrak Kunyit  

Putih terhadap Bakteri S. aureus 
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