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ABSTRAK
Latar belakang: Salah satu tumbuhan yang digunakan sebagai obat adalah daun Karamunting
(Rhodomyrtus tomentosa (Aiton.) Hassk.). Secara tradisional daun tumbuhan Karmunting digunakan
sebagai obat cacing pada manusia, mengobati luka, kudis, mengurangi sakit kepala, mengobati sakit
perut dan diare, menahan pendarahan dan juga digunakan untuk mencegah infeksi setelah
melahirkan.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efek antibakteri fraksi Daun
Karamunting (Rhodomyrtus tomentosa (Aiton)Hassk) terhadap bakteri Escherichia coli dengan
metode difusi agar. Metode: Jenis penelitian quasi eksperimen untuk mengetahui suatu gejala atau
pengaruh yang timbul, sebagai akibat dari adanya perlakuan tertentu. Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Agustus 2019. Dengan beberapa perlakuan dalam ekstraksi
dilakukan metode maserasi yang diperoleh ekstrak kental sebanyak 161,5 gram dengan hasil rendemen
8,075% dari 2kg serbuk simplisia, pada fraksinasi menggunakan metode cair-cair dengan pelarut Nheksan (non polar) dengan hasil hasil 0.5099 gram, etil asetat (semi polar) dengan hasil 5,2997 gram,
etanol (polar) dengan hasil 12,3887gram, kemudian diujikan pada pertumbuhan bakteri Eschericia coli
dengan difusi agar lalu melakukan pengukuran zona bening dan di analisis dengan ANOVA pada nilai
normality (p) >0,05. Hasil: Ekstrak Daun karamunting dengan konsentrasi 40%-4,95mm, 60%6,38mm, 80%-8,24mm, Fraksi etanol 60%-6,04mm, 80%-7,5mm, 100%-8,75mm dan fraksi etil
40%5-6mm, 60%-6,7mm, 80%- 7,48mm, tidak terbentuk zona hambat pada fraksi N-heksan dengan
konsentrasi 16%, 32%, 64%. Kesimpulan: Terdapat pengaruh ekstrak Daun Karamunting
(Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk.) terhadap pertumbuhan Bakteri Eschericia coli. konsentrasi
yang terbaik adalah Ekstak 80% dan Fraksi Etanol 100% dikarenakan pada hasil uji dinyatakan tidak
berbeda signifikan dinyatakan nilai (p) > 0,05.
Kata kunci : Ekstrak, Fraksi, Daun Karamunting, Antibakteri, E.coli
ABSTRAC
Background: One of the plants used as medicine is the leaves of Karamunting (Rhodomyrtus
tomentosa (Aiton.) Hassk.). Karmunting plant leaves are traditionally used as a worm medicine in
humans, treat wounds, scabies, reduce headaches, treat stomach aches and diarrhea, resist bleeding and
are also used to prevent infections after childbirth.Objective: This study aims to determine the effect
of the antibacterial effect of the fraction of Karamunting Leaf (Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk)
on Escherichia coli bacteria using agar diffusion method. Method: Quasi-experimental research type
to find out a symptom or influence that arises, as a result of the existence of certain treatments. This
research was conducted in May 2019 until August 2019 research with several treatments in extraction
was carried out maceration method which obtained 161.5 gram thick extract with yield of 8.075%
from 2 kg of simplicia powder, fractionation using liquid-liquid method with N-hexane (non-polar)
solvent with yield yield of 0.5099 grams, ethyl acetate (semi-polar) with a yield of 5.2997 grams,
ethanol (polar) with a yield of 12.33887gram, then tested on the growth of Eschericia coli bacteria by
diffusion so that the measurement of the clear zone was then analyzed by ANOVA at normality values
(p) > 0.05.Results: Karamunting leaf extract with a concentration of 40% -4.95mm, 60% -6.38mm,
80% -8.24mm, ethanol fraction 60% -6.04mm, 80% -7.5mm, 100% -8.75mm and ethyl fraction 40%
5-6mm, 60% -6.7mm, 80% - 7.48mm, no inhibition zone was formed in the N-hexane fraction with
Jurnal ‘Aisyiyah Medika

| 296

Onny indriani1, Awalul Fatiqin2 ,Tri Oktrarina3

Volume 4, Nomor 3, Agustus 2019

concentrations of 16%, 32%, 64%. Conclusion: There is an effect of Karamunting (Rhodomyrtus
tomentosa (Aiton) Hassk.) leaf extract on the growth of Eschericia coli bacteria. The best
concentration is 80% Extra and 100% Ethanol Fraction because the test results are declared not
significantly different stated value (p)> 0.05.
Keywords: Extracts, Fractions, Caramunting Leaves, Antibacterial, e.coli

PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara dengan

efek samping dibandingkan obat kimia

keanekaragaman tinggi baik flora maupun

Salah satu tumbuhan yang digunakan

fauna, diantaranya adalah keanekaragaman

sebagai obat adalah daun Karamunting.

tanaman obat. Berdasarkan data pada

Daun Karamunting adalah tumbuhan asli

Lokakarya

Asia

Nasional

Tanaman

Obat

(Herbie, 2015).

Selatan

Indonesia Kementrian Kehutanan Republik

Persebarannya

Indonesia

Sumatera

22

Juli

2010,

Indonesia

memiliki 30.000 jenis tumbuhan

yang

dan
di

Asia

Tenggara,

Indonesia

hingga

meliputi

Sulawesi. Jenis ini

biasa dipakai sebagai tanaman pencegah

sebagaian besarnya merupakan tanaman

kebakaran

berkhasiat obat dan mencapai 90% dari

Tumbuhan

ini

tanaman obat yang ada di Asia. Tumbuhan

sebagai

tanaman

obat adalah tumbuhan yang memiliki

pertumbuhannya

khasiat dan digunakan sebagai obat dalam

menarik (Suluh, 2014) Secara tradisional

penyembuhan

daun tumbuhan Karmunting digunakan

maupun

pencegahan

hutan

di

Himalaya.

mempunyai

potensi

hias

yang

karena

banyak

dan

penyakit. Tanaman obat mengandung zat

sebagai

aktif yang berfungsi mengobati penyakit

mengobati luka, kudis, mengurangi sakit

tertentu atau jika tidak mengandung zat

kepala, mengobati sakit perut dan diare,

aktif

menahan pendarahan dan juga digunakan

tertentu

tapi

mengandung

efek

obat

resultan dari berbagai zat yang berfungsi

untuk

mengobati (Katno & Pramono, 2009).

melahirkan.

Pemanfatan tumbuhan sebagai obat

mencegah

pada

infeksi

Berdasarkan

manusia,

setelah

penggunaan

tradisional maka diduga tumbuhan ini aktif

sudah seumur dengan peradaban manusia.

terhadap

Tumbuhan obat didefiniskan sebagai jenis

2015).

tumbuhan yang sebagian atau seluruh

cacing

mikroba

Tidak

dapat

(Dachariyanus,

dipungkiri

dkk

bahwa

bagian tumbuhan berupa akar, batang,

kehidupan manusia selalu berdampingan

daun, bunga, dan biji digunakan sebagai

dengan berbagai jenis mikroba, sebagian

obat, bahan, atau ramuan obat – obatan.

sebagai flora normal dan ada juga yang

Tumbuhan obat lebih sedikit menimbulkan

menyebabkan
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infeksi E. coli yang disebabkan oleh

Pencucian dilakukan dengan air bersih dan

makanan

mengalir.)

dan

terkontaminasi,

air
atau

minum
kontak

yang

langsung

kemudian

dikeringkan

dan

perajangan
disortasi

dan
kering

dengan seseorang yang sakit atau dengan

(memisahkan benda-benda asing seperti

hewan yang membawa bakteri. Infeksi

bagian-bagian

dapat disebabkan oleh daging sapi yang

diinginkan dan pengotoran-pengotoran lain

tidak dimasak dengan benar, buah-buahan

yang masih ada dan tertinggal pada

mentah dan sayuran mentah, air minum

simplisia kering.), Setelah itu, simplisia

yang tidak sehat, susu yang dipasteurisasi

yang

dan produknya dan kontak langsung

diserbukkan selanjutnya disimpan dalam

dengan hewan di kebun binatang atau

toples dan sampel siap untuk diekstraksi

peternakan. Infeksi E. coli juga dapat

(Depkes,1985).

menyebar dengan mudah dari orang ke

Pembuatan Ekstrak
Karamunting
Sebanyak
2000

orang. Kebersihan dalam persiapan dan
penanganan
merupakan

makanan
kunci

yang

untuk

aman

mencegah

telah

tanaman

yang

dikeringkan

tidak

kemudian

Etanol

Daun

gram

serbuk

simplisia dimasukkan ke dalam wadah
gelas bewarna gelap, dituangi 75 bagian

penyebaran E. coli (Kurniadi, 2013).

cairan penyari (etanol 70%), ditutup, dan
METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini metode yang

terlindung dari cahaya sambil sering
diaduk, lalu disaring. Ampas dicuci dengan

digunakan adalah metode eksperimental

cairan

laboratorium. Rancangan penelitian ini

diperoleh 100 bagian. Dibiarkan selama 2

yaitu mengukur zona hambat ekstraksi dan

hari, dienap-tuangkan atau saring (Ditjen

fraksi Daun Karamunting (Rhodomyrtus

POM, 1979). Maserat yang diperoleh

tomentosa

terhadap

dipekatkan dengan menggunakan rotary

pertumbuhan bakteri Escherichia Coli,

evaporator pada suhu ±40°C sampai

dengan metode difusi agar, di ji dengan

diperoleh ekstrak kental.

Analisi Data One-way ANOVA.

Fraksinasi
Fraksinasi ekstrak secara ekstraksi

(Aiton)

Hassk.)

Pengumpulan bahan baku sebanyak
6kg

kemudian

disortasi

basah

(memisahkan kotoran-kotoran atau bahan
asing lainnya) lalu dilakukan Pencucian
(menghilangkan tanah dan pengotoran
lainnya yang melekat pada bahan simplisia.
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penyari

secukupnya

hingga

cair-cair dengan menggunakan pelarut
dengan tingkat kepolaran yang bertingkat,
yaitu n-hexan, etanol, dan etil asetat.
Ekstrak kental dilarutkan ke dalam 150ml
etanol aduk homogen (larutan campuran),
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kemudian difraksinasi dengan n-heksan

pengeringan,

hingga bening sebanyak 1:3 (150ml etanol

keadaaan

(larutan campuran) : 150ml n-heksan) di

eksikator hingga suhu ruang.

dalam corong pisah hingga pelarut nsehingga

b. Penetapan kadar abu total
Sebanyak 2 sampai 3 gram bahan uji

diperoleh dua fraksi yaitu fraksi etanol dan

yang telah dihaluskan ditimbang saksama

fraksi n-heksan, fraksi n-heksan diuapkan

dan dimasukkan ke dalam krus silikat yang

dengan rotary evaporator sehingga didapat

telah

fraksi kental n-heksan. Fraksi etanol

dipijarkan perlahan-lahan hingga arang

selanjutnya ditambahkan etil asetat dan

habis, didinginkan dan ditimbang. Untuk

difraksinasi dalam corong pisah sebanyak

arang yang tidak dapat dihilangkan, air

150ml, fraksinasi dilakukan hingga pelarut

panas

etil asetat berwarna bening sehingga

melalui kertas saring bebas abu. Kertas

diperoleh dua fraksi lagi yaitu fraksi etanol

saring beserta sisa penyaringan dipijarkan

dan fraksi etil asetat, fraksi etil asetat dan

dalam krus yang sama. Filtrat dimasukkan

etanol.

ke dalam krus, diuapkan dan dipijarkan

Uji mutu Simplisia Daun Karamunting
Penetapan Parameter Standardisasi

hingga bobot tetap. Kadar abu total

yaitu parameter non spesifik. Parameter

Skrining Fitokimia Ekstrak Daun
Karamunting
Skirining
fitokimia
meliputi

heksan

berwarna

bening

non spesifik meliputi, kadar abu total,
kadar abu tidak larut asam, dan susut
pengeringan. Menurut Depkes RI (2000)

dipijar

dan

ditambahkan,

dalam

mendingin

dalam

ditara,

diaduk,

kemudian

disaring

dihitung terhadap berat bahan uji.

pemeriksaan senyawa golongan alkaloida,

saponin dan tanin.

a. Susut pengeringan
Ekstrak ditimbang saksama 1 g sampai
2 g dalam botol timbang dangkal bertutup
yang sebelumnya telah dipanaskan pada
suhu penetapan dan ditara. Bahan dalam
botol diratakan dengan menggoyangkan
botol, hingga merupakan lapisan setebal
lebih kurang 5 sampai 10 mm, dimasukkan
dalam ruang pengering, tutupnya dibuka
dan dikeringkan pada suhu penetapan
bobot

tertutup

dibiarkan

glikosida, flavonoid, steroid/triterpenoid,

sebagai berikut :

hingga

botol

tetap.
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Sebelum

setiap

a. Pemeriksaan Flavonoid
Sebanyak
10
gram

ekstrak

ditambahkan dengan 100 ml air panas,
dididihkan selama 5 menit dan disaring
dalam keadaan panas, diambil 5 ml filtrat
dan dimasukkan dalam tabung reaksi, ke
dalam 5 ml filtrat ditambahkan 0,1 gram
serbuk magnesium dan 1 ml asam klorida
pekat dan 2 ml amil alkohol, dikocok dan
dibiarkan memisah. Flavonoid positif jika
terjadi warna merah, kuning atau jingga
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pada lapisan amil alkohol (Farnsworth,

dengan penambahan 1 tetes asam klorida

1966).

2N buih akan hilang (Depkes RI, 1995).

b. Pemeriksaan Alkaloid
Sebanyak 0,5 g ekstrak ditimbang,

d. Pemeriksaan Tanin
Sebanyak 0,5 g ekstrak ditimbang,

ditambahkan 1 ml asam klorida 2 N dan 9

disari dengan 10 ml air suling lalu disaring,

ml air suling, dipanaskan di atas penangas

filtratnya diencerkan dengan air sampai

air selama 2 menit, didinginkan dan

tidak berwarna. Larutan diambil sebanyak

disaring, filtrat dipakai untuk uji alkaloida.

2 ml dan ditambahkan 1-2 tetes pereaksi

Diambil 3 tabung reaksi, lalu ke dalam

besi (III) klorida 1%. Jika terjadi warna

masing-masing tabung reaksi dimasukkan

biru atau hijau kehitaman menunjukkan

0,5 ml filtrat.

adanya tanin (Farnsworth, 1966).

1) Pada tabung I : ditambahkan 2 tetes
pereaksi

terbentuk

Sterilisasi Alat
Alat-alat yang di streilkan terlebih

menggumpal berwarna

dahulu dicuci bersih dan dikeringkan,

Mayer,

endapan

akan

putih atau kuning.

untuk

alat-alat

gelas

(tabung

reaksi,

2) Pada tabung II : ditambahkan 2 tetes

erlemeyer, gelas ukur, dan pipet, cawan

pereaksi Dragendorff, akan terbentuk

petri, corong, kemudian disterilkan dalam

endapan berwarna coklat atau jingga

autoklaf pada suhu 121°C selama 15 menit,

kecoklatan.

pinset,

jarum

ose,

dan

kaca

objek

3) Pada tabung III : ditambahkan 2 tetes

disterilkan dengan cara pemijaran dengan

pereaksi Bouchardat, akan terbentuk

jalan melewatkan pada nyala api selama

endapan berwarna coklat sampai

15-20 menit.

kehitaman.

Pembuatan media Nutrien Agar dan
Agar miring
Pembuatan median dilakukan dengan

Alkaloid dikatakan positif jika terjadi
endapan atau kekeruhan pada dua atau tiga
dari percobaan di atas (Depkes RI, 1995).
c. Pemeriksaan Saponin
Sebanyak 0,5 g ekstrak ditimbang,
dimasukkan ke dalam tabung reaksi,
ditambahkan 10 ml air suling panas,
didinginkan, kemudian dikocok kuat kuat
selama 10 detik. Saponin positif jika
terbentuk busa yang stabil tidak kurang
dari 10 menit setinggi 1 sampai 10 cm dan

cara

menyiapkan

bahan-bahan

untuk

medium yaitu dengan menimbang Nutrien
Agar (NA) sebanyak 28 gram kemudian
dilarutkan dengan aquadest sebanyak 1
liter dalam erlenmeyer, kemudian ditutup
dengan

alumunium

foil.

Aquadest

dipansakan pada magnetic stirer hingga
mendidih,

kemudian

bagi

kedalam

erlenmeyer 250ml (3 erlenmeyer) tutup
dengan kasa dan almunium foil kemudian
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sisanya dimasukan kedalam tabung reaksi

dilakukan

dan tutup dengan kasa dan almunium foil

perlakuan

disterilkan dalam autoklaf pada suhu

dengan rumus Ferdered (Suhaerah, 2016) :

121°C dengan selama 15 menit. Kemudian

(replikasi)
diperoleh

(t-1)(r-1)
(5-1)(r-1)
5r-5
5r

dituangkan kedalam cawan petri lalu
dibiarkan memadat dan langsung bisa
digunakan sebagai medium pembiakan
bakteri. Pembuatan agar miring dibuat
perlakuan dengan cara tabung reaksi
dimiringkan hingga memadat.
Pembuatan Larutan Uji
a. Larutan uji Ekstrak
Larutan stok konsentrasi 100%
dibuat

terlebih

dahulu

dengan

cara

5r
r
r
keterangan:

untuk
dari

setiap

perhitungan

≥15
≥15
≥15
≥15 + 4
19
= 4
= 4,75
=5

t

: Treatment (jumlah perlakuan)

r

: Replication (jumlah pengulangan)

15

: Faktor derajat kebebasan umum
Berdasarkan

menimbang ekstrak sebanyak 10 gram

perhitungan

di

atas

kemudian

diperoleh jumlah pengulangan sebanyak 4

diencerkan dengan menggunakan larutan

kali untuk setiap perlakuan, sehingga

CMC 1% hingga diperoleh volume larutan

keseluruhan jumlah sampel yang duguakan

stok sebesar 10 ml. Larutan stok kemudian

dalam penelitian ini adalah 24 sampel.

diencerkan hingga didapat konsentrasi

b. Larutan Uji Fraksinasi
Pembuatan larutan uji dari fraksi

untuk

konsentrasi

tertinggi

40%, 60% dan 80% .
Pembuatan larutan uji dari ekstrak
Daun karamunting dengan konsentrasi
diperoleh

dengan

cara

menggunakan

rumus presentase sebagai berikut :

kental

Daun

Karamunting

dengan

konsentrasi 10% sebagai larutan induk,
sebanyak 1gram dari masing-masing fraksi
kental (n-heksan, etil asetat, dan etanol) di
tambahkan dengan CMC 1% sebanyak 10

V1 . C1 = V2 .C2

Keterangan:
V1 = Volume larutan ekstrak etanol yang
diambil (ml)
C1 = Konsentrasi ekstrak etanol yang
diambil (mg/ml)
V2 = Volume Larutan yang akan dibuat
(ml)
C2 = Konsentrasi larutan yang akan dibuat
(mg/ml)

ml

kemudian

diencerkan

menjadi

konsentrasi 60%, 80% dan 100% untuk
fraksi etanol 40%, 60%, 80% untuk fraksi
etil asetat dan 16%, 32%, 64% untuk
n_heksan.
c. Larutan uji kontrol positif
Timbang 0,5 gram Ciprofloxacin
dilarutkan

kedalam

10ml

aqua

pro

injection 10ml sehingga batas tanda atau
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tepat pada volume 10 ml, sehingga

pertumbuhan. Campuran dihomogenkan

didapatkan

dengan cara digoyang-goyangkan secara

konsentrasi larutan antibotik

ciprofloxacin sebesar 5

horizontal atau membentuk angka delapan,

d. Larutan uji kontrol negatif
Kontrol negatif dibuat dari CMC

dibiarkan menjadi dingin dan membeku.

1% dengan cara : 1 gram serbuk CMC

Uji aktivitas antibakteri
Cakram kertas yang telah disterilkan

dilarutkan dalam 100 ml aquades steril.

ditetesi dengan masing-masing konsentrasi

Dikocok sampai larutan homogen.

zat uji yang telah disiapkan menggunakan

Peremajaan Bakteri
Bakteri uji berasal dari biakan murni

mikro pipet kemudian diletakkan pada

Escherichia

akan

diinokulasikan dengan mikroba. Cawan

digunakan dalam penelitian ini terlebih

petri NA diinkubasi kedalam inkubator

dahulu diremajakan kembali selama 24

pada suhu 37°C selama 24 jam. Kemudian

jam. Cara dengan mengambil 1 ose biakan

diukur

murninya lalu digoreskan pada nutrien agar

terbentung dengan menggunakan jangka

miring, kemudian ditumbuhkan selama 24

sorong (Cappuccino, 2009).

jam pada suhu 37°C. Bakteri uji dari yang

Pengamatan dan Pengukuran Diameter
Zona Hambat/Bunuh
Pengamatan dilakukan setelah 24 jam

telah

coli.

Bakteri

diremajakan

yang

diambil

dan

disuspensikan ke dalam 10 ml NaCl 0,9% .
Pembuatan bakteri suspensi
Ambil koloni dari agar

permukaan

media

diameter

agar

zona

yang

bening

telah

yang

masa inkubasi. Daerah pada sekitaran
miring

cakram menunjukkan kepekaan bakteri

menggunakan jarum ose kemudian di

terhadap antibiotik atau bahan antibakteri

suspensikan kedalam pelarut NaCl 0,9%

yang digunakan sebagai bahan uji yang

dalam tabung reaksi berukuran kecil dan

dinyatakan

kocok hingga homogen lalu dimasukan ke

hambat/bunuh. Diameter zona hambat

dalam kuvet. Kekeruhan suspensi mikroba

diukur dalam satuan millimeter (mm)

uji diukur dengan alat spektrofotometer

menggunakan jangka sorong dengan cara

UV-VIS yaitu ƛ 580 nm dengan transmitan

diukur diameter total zona bening/keruh

25% (Depkes RI, 1995).

cakram.

Uji
Penghambatan
Pertumbuhan
Bakteri
Difusi agar
Sebanyak 2,0 mL suspensi mikroba

Analisis Data
Diameter daerah bening (clear zone)

uji diinokulasikan pada cawan petri steril
dan

ditambahkan
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15,0

mL

media

dengan

diameter

zona

yang terbentuk disekitar cakram dianalisis
menggunakan data statistik. Zona hambat
yang terbentuk diuji menggunakan data
statistik normalitas Analisis data pada
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penelitian pertamakali diuji test normality

dengan uji data man-whitney. (Santoso,

apabila (p) >0,05 maka data tersebut

2015).

dinyatakan normal selanjutnya dilakukan
analsis data one-way ANOVA kemudian
pilih

uji

tukey.kemudian

normality

<0,05

dinyatakan
dengan

maka

tidak

analisa

kruskal-wallis

tersebut

didapati hasil pemeriksaan karakteristik

dilanjutkan

simplisia, pemeriksaan fitokimia, hasil

parametric

ekstraksi dan fraksinasi hingga pengujian

dilanjutkan

pengaruh

apabila
data

normal
data

tes

HASIL PENELITIAN
Berdasarkan penelitian kali ini

non

kemudian

ekstrak

dan

fraksi

Daun

Karamunting dengan hasil sebagai berikut :

NO

Tabel 1.
Hasil Krakteristik simplisia Daun Karamunting
Pemeriksaan
Standar MMI Hasil % serbuk
jilid IV
simplisia

1.

Kadar Air

≤8%

2,33

2.

Kdar Abu total

≤ 10%

0.124

Tabel 2.
Hasil pemeriksaan Fitokimia Daun Karamunting
Pemeriksaan
Hasil
1.
Flavonoid
+
2.
Alkaloid
+
3.
Saponin
+
4.
Tanin
+
Maserasi dan Fraksi
Penyarian 2 Kg simplisia dengan cara

dissolve like yang berarti suatu senyawa

Maserasi

kepolarannya

proses

ekstraksi

simplisia

dengan perendaman menggunakan pelarut
yang sesuai dengan sesekali pengadukan

akan

larut

dalam
sama,

pelarut

yang

sedangkan

yang

kepolarannya berbeda akan terpisah.
Dalam

proses

ekstraksi

cair-cair

pada temperatur ruangan. perendaman

terjadi perpindahan solut dari satu fase ke

Daun

fase lain. Fase yang digunakan adalah dua

Kramunting menggunakan etanol

70% menghasilkan 161,5 gram ekstrak

cairan

(Rendemen 8,075%). Fraksi merupakan

biasanya digunakan air dan pelarut organic.

suatu proses pemurnian dengan prinsip like

Dan hasil dapat dilihat pada tabel 3.
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NO
1.
2.
3.

Tabel 3.
Hasil Rendemen Masing-Masing Fraksi
Pelarut
Berat Zat (gram)
Rendemen %
N_Heksan 0,5099
1,996
Etil Asetat 5,2997
17,66
Etanol
12,3887
41,2

No
1

Tabel 4.
Rerata Hambatan Ekstrak Daun Karamunting
kelompok
Zona hambat
Keterangan
perlakuan
Kontrol negative
-

2

40%

4,5900 ± ,33985

Lemah

3

60%

6,3800 ± 1,67839

Sedang

4

80%

8.2400 ± 1,18025

Sedang

5

Kontrol positif

10,3900 ± 1,18554

Sedang

Ekstrak Daun Karamunting memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan antibakteri Pada
konsentrasi 60% dan konsentrasi 80%.
Tabel 5.
Rerata Hambatan Fraksi Etanol
No
1
2

kelompok perlakuan
Kontrol negatif
60%

±SD
6,0400 ± 1,27984

Keterangan
Sedang

3
4
5

80%
Hambatan 100%
Kontrol positif

6,7400 ± ,48270
8,7800 ± 1,00100
12,1200 ± 1,20706

Sedang
Sedang
Kuat

Fraksi Etanol Daun Karamunting memeiliki pengaruh terhaap pertumbuhan bakteri
pada Konsentrasi 60% dan 80%.

1
2

Tabel 6.
Rerata Hambatan Fraksi Etil Asetat
kelompok
Zona hambat
Keterangan
perlakuan
Kontrol negativf
40%
5,6000 ± ,70711
Sedang

3

60%

6,7000 ± ,73824

Sedang

4

80%

7,5400 ± 2,01445

Sedang

5

Kontrol positif

11,0800 ± 1,75556

Kuat

No
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Fraksi Etil Asetat Daun Karamunting memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan
bakteri pada konsentrasi 40% dan 60%.
Tabel 7.
Rerata Hambatan Fraksi N-Heksan
No

kelompok
perlakuan

Zona hambat

Keterangan

1

Kontrol negatif

-

-

2

40%

-

-

3

60%

-

-

4

80%

-

-

5

Kontrol positif

13,2800 ± ,24900

Kuat

Fraksi N-Heksan daun Karamunting tidak memeiliki pengaruh terhadap pertumbuhan
Bakteri.

NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tabel 8.
Rerata Hambatan Ekstrak, dan Beberapa Fraksi
Kelompok
Zona Hambat
Keterangan
Perlakuan
Ekstrak 60%
6,3800
± Sedang
1,67839
Fraksi ET 60%
6,7000
± Sedang
0,73824
Fraksi EL 80%
6,7400
± Sedang
0,48270
Fraksi ET 80%
7,5400
± Sedang
2,01445
Ekstrak 80%
8,2400
± Sedang
1,18025
Fraksi EL 100%
8,7800
± Sedang
1,00100

Keterangan :
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Tabel 9.
Hasil Perbandingan konsentrasi terbaik dari Ekstrak,
Fraksi Etil Asetat, dan Fraksi Etanol
No

Kelompok perlakuan

N

1

Hambatan EK 60% : Hambatan EK 80%

6

0,076

2

Hambatan EK 60% : Hambatan EL 80%

6

0,117

3

Hambatan EK 60% : Hambatan EL 100%

6

0,046

4

Hambatan EK 60 % : Hambatan ET 60%

6

0,249

5

Hambatan EK 60% : Hambatan ET 80%

6

0,347

6

Hambatan EK 80% : Hambatan EL 80%

6

0,047b

7

Hambatan EK 80% : Hambatan EL 100%

6

0,340

8

Hambatan EK 80% : Hambatan ET 60%

6

0,075

9

Hambatan EK 80% : Hambatan ET 80%

6

0,599

10

Hambatan EL 80% : Hambatan EL 100%

6

0,009

11

Hambatan EL 80% : Hambatan ET 60%

6

0,916

12

Hambatan EL 80% : Hambatan ET 80%

6

0,251

13

Hambatan EL 100% : Hambatan ET 60%

6

0,008

14

Hambatan EL 100% : Hambatan ET 80%

6

0,340

15

Hambatan ET 60 % : Hambatan ET 80%

6

0,346

konsentrasi

yang

terbaik

adalah

Amsy Sig

kemungkinan

terjadinya

pertumbuhan

ekstak 80% dan Fraksi eranol 100%

jamur yang terdapat dalam smapel tersebut

dikarenakan pada hasil uji dinyatakan tidak

semakin kecil.

berbeda signifikan. Kemudian aktivitas

Penetapan kadar abu bertujuan untuk

dibawahnya adalah fraksi etanol 80% dan

mengetahui kandungan mineral internal

fraksi

urutan

yang terdapat di dalam simplisia yang

selanjutnya adalah fraksi etil asetat 60%

diteliti serta senyawa anorganik yang

dan yang terakhir pada konsentrasi 60%

tersisa selama pembakaran. Abu yang

ekstrak.

tersisa setelah pembakaran berupa abu

etil

asetat

80%,

pada

fisiologis

berasal

dari

jaringan

tanaman itu sendiri dan abu non fisiologis

PEMBAHASAN
Berdasarkan

yang

pemeriksaan,

yang merupakan residu dari luar seperti

simplisia Daun Karamunting mempunyai

pasir dan tanah yang menempel pada

susut

memenuhi

sampel. (WHO, 1998). Semakin rendah

persyaratan umum yaitu kurag dari 10%.

kadar abu maka mutu simplisia semakin

Semakin kecil kadar air pada ekstrak

tinggi hasil dapat dilihat pada tabel 1.

pengeringan
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Daun karamunting memiliki potensi
sebagai

antibakteri

dengan

& Lamb, 2005). Selain itu, di dalam

adanya

flavonoid juga terdapat senyawa fenol

senyawa-senyawa seperti flavonoid yang

yang dapat mengganggu pertumbuhan

diduga

aktivitas

bakteri e.coli. Fenol merupakan suatu

antibakteri yang dapat menghambat bahkan

alkohol yang bersifat asam sehingga

membunuh

memiliki

berperan

sebagai

bakteri

dengan

beberapa

kemampuan

mendenaturasi

mekanisme yaitu penghambatan terhadap

protein dan merusak membran sel bakteri

sintesis dinding sel, peghambatan terhadap

(Dwyana, 2013).

sintesis

protein

atau

penghambatan

Mekanisme kerja saponin sebagai

terhadap sintesis asam nukleat (Adelberg,

antibakteri yaitu dengan cara menyebabkan

2007).

kebocoran protein dan enzim dari dalam

Aktivitas antibakteri disebabkan oleh
terdapatnya

suatu

zat

atau

antibakteri

yang

dapat

senyawa

menghambat

sel bakteri e.coli (Madduluri dk, 2011).
Saponin merupakan zat aktif yang dapat
meningkatkan

permeabilitas

pertumbuhan bakteri atau menyebabkan

sehingga

kematian

beberapa

Apabila saponin berinteraksi dengan sel

mekanisme yaitu penghambatan terhadap

bakteri, bakteri tersebut akan pecah atau

sintesis

lisis (Poeloengan dan Praptiwi, 2012).

bakteri

dengan

dinding

terhadap

sel,

fungsi

penghambatan

membran

sel,

terjadi

Mekanisme

hemolisis

membran

kerja

pada

tanin

sel.

sebagai

penghambatan terhadap sintesis protein

antibakteri yaitu dengan cara menyebabkan

atau fungsi membran sel, penghambatan

sel e.coli menjadi lisis. Hal ini terjadi

terhadap

atau

karena tanin memiliki target pada dinding

asam

polipeptida dinding sel bakteri sehingga

nukleat. (Adelberg, 2007). Pada tabel 2.

pembentukan dinding sel menjadi kurang

Adalah hasil pemeriksaan Fitokimia yang

sempurna dan kemudian sel bakteri akan

diduga sebagai antibakteri.

mati. Tanin juga memiliki kemampuan

sintesis

penghambatan

Flavonoid
metabolisme

terhadap

dapat
energi

protein
sintesis

menghambat
dengan

cara

menghambat penggunaan oksigen oleh
bakteri. Energi dibutuhkan bakteri untuk

untuk menginaktifkan enzim bakteri serta
mengganggu jalannya protein pada lapisan
dalam sel (Ngajow dkk, 2013).
Alkaloid

memiliki

biosintesis makromolekul, sehingga jika

sebagai

metabolismenya terhambat maka molekul

diduga adalah dengan cara mengganggu

bakteri tersebut tidak dapat berkembang

komponen penyusun peptidoglikan pada

menjadi molekul yang kompleks (Cushnie

sel bakteri, sehingga lapisan dinding sel
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tidak

terbentuk

menyebabkan

secara

kematian

utuh
sel

dan

konsentrasi 60% dan konsentrasi 80%

tersebut

memiliki kekuatan Antibakteri yang sama,

(Ajizah, 2014).

pada ekstrak Daun Karamunting memiliki

Pada tabel 3. jumlah ekstrak yang
terfraksi oleh pelarut etil asetat dan n-

kekuatan

Antibakteri dibawah kontrol

positif.

heksana memiliki jumlah rendemen yang

Pada

fraksi

etanol

mempunyai

relatif kecil. Hal ini dimungkinkan oleh

aktivitas antibakteri 60% dan konsentrasi

sedikitnya jumlah kandungan yang bersifat

80% memilikike kuatan Antibakteri yang

non-polar yang dapat tersari oleh etil asetat

sama, pada fraksi

dan n-heksan dari ekstrak etanol 70%.

Antibakteri dibawah kontrol positif.

memiliki kekuatan

Tujuan dari tahap fraksinasi adalah untuk

Pada fraksi etil asetat mempunyai

memisahkan senyawa berdasarkan tingkat

aktivitas antibakteri. Pada konsentrasi 40%

kepolaran yang berbeda dalam dua pelarut

dan konsentrasi 60% memiliki kekuatan

yang memiliki tingkat kepolaran yang

Antibakteri yang sama, pada fraksi etil

berbeda pula. Fraksinasi dengan ekstraksi

asetat

cair-cair dilakukan dengan pengocokan.

kekuatan

Prinsip pemisahan pada proses fraksinasi

positif.

adalah didasarkan pada perbedaan tingkat

Daun

Karamunting

memiliki

Antibakteri dibawah kontrol

Pada fraksi n-heksan tidak memiliki

kepolaran dan perbedaan bobot jenis antara

pengaruh

dua fraksi.

diduga pada zat yang ada didalam n-heksan

Pengujian

pengaruh

terhadap pertumbuhan bakteri

antibakteri

tidak dapat menembus dinding sel bakteri.

ekstrak dan fraksi daun karamunting

Dinding sel bakteri bersifat bilayer ada satu

menggunakan media difusi agar. Media

lapisan yang nopolar dan ada lapisan yang

yang digunakan adalah nutrien agar karena

polar, sedangkan zat yang terdapat di n-

komposisi yang terdapat didalamnya sesuai

heksan adalah zat yang bersifat nonpolar

dengan kebutuhan bakteri uji agar dapat

(Siswandono,200) maka dari itu senyawa

tumbuh. Seri konsentrasi yang dipilih

n-heksan tidak mampu menembus dinding

adalah 40%, 60%, 80% untuk ekstrak, dan

sel

8%, 16%, 32%, untuk fraksi N_Heksan,

pengaruh terhadap pertumbuhan bakteri.

40%, 60%, 80% untuk fraksi Etil Asetat,

bakteri

Pada

sehinga

peneliti

tidak

terdahulu

memiliki

Secara

dan 60% 80%, 100% untuk fraksi etanol

tradisional daun tumbuhan Karmunting

terhadap bakteri Eschericia coli.

digunakan

sebagai

manusia,

mengobati

Ekstrak
mempunyai

Daun
aktivitas
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perut dan diare, menahan pendarahan dan

tergantung

juga digunakan untuk mencegah infeksi

mikroskop

setelah

mengonfirmasi bahwa pengobatan dengan

melahirkan.

penggunaan

tradisional

Berdasarkan

dosis.

elektron

Pemindaian

dengan

jelas

diduga

rhodomyrtone pada 16 × MIC dapat

tumbuhan ini aktif terhadap mikroba

mengurangi 24 jam pembentukan biofilm

(Dachariyanus,

Daun

dan jumlah stafilokokus, sementara pada

memiliki

64 × MIC senyawa ini menghancurkan

kandungan senyawa alkaloid, flavonoid,

organisme dalam biofilm 5 hari yang telah

dan tanin/fenolik yang berpengaruh dalam

mapan. (Jongkon, dkk 2011).

Karamunting

dkk
telah

maka

pada

2015).
diteliti

pengobatan tradisional (Rosmidah, dkk
2017).

Penelitian

sebelumnya

dalam

Penelitian ini menunjukkan bahwa
ekstrak dan Fraksi etanol serta Etilasetat

(Prisa,2016) menunjukan bahwa ekstrak

Daun

etanol 70% daun karamunting memiliki

antibakteri

aktivitas antibakteri terhadap bakteri gram

pertumbuhan

negatif.

selanjutnya

konsentrasi yang terbaik adalah ekstak

diperoleh

80% dam Fraksi eranol 100% dikarenakan

informasi bahwa ekstrak etil asetat daun

pada hasil uji dinyatakan tidak berbeda

karamunting ini mengandung senyawa

signifikan. Kemudian aktivitas dibawahnya

flavonoid yang diketahui berfungsi sebagai

adalah fraksi etanol 80% dan fraksi etil

antibakteri,

antifungi

asetat 80%, pada urutan selanjutnya adalah

(Eko,dkk 2015). Pada peneliti terdahulu

fraksi etil asetat 60% dan yang terakhir

Kemampuan

pada konsentrasi 60% pada tabel 9.

Penelitian

(F.Y.Yun.,S.L,

dkk,2013)

dan

aktivitas

ekstrak

etanol

Daun

Karaunting untuk mencegah pembentukan

Karamunting

Analisis

memiliki

dalam
bakteri

data

efek

menghambat
e.coli,

pada

adapun

penelitian

biofilm dan membunuh biofilm dewasa

pertamakali diuji test normality apabila (p)

dinilai: keduanya menunjukkan aktivitas

> 0,05 maka data tersebut dinyatakan

yang lebih baik daripada vankomisin

normal selanjutnya dilakukan analsis data

dalam menghambat pembentukan biofilm

one-way ANOVA kemudian pilih uji

stafilokokus. Selain itu, viabilitas 24 jam

tukey. Kemudian apabila tes normality <

dan sel staphylococcal biofilm 5-hari

0,05 maka data tersebut dinyatakan tidak

menurun

normal dilanjutkan dengan analisa data non

ekstrak

setelah

pengobatan

etanol

Kemampuan
pembentukan

Daun

Karamunting.

untuk
biofilm

dengan

mengurangi
dan

parametric

kruskal-wallis

kemudian

dilanjutkan dengan uji data man-whitney.

membunuh

biofilm dewasa terjadi dengan cara yang
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KESIMPULAN DAN SARAN

Ekstak 80% dan Fraksi Etanol 100%

Kesimpulan

dikarenakan pada hasil uji dinyatakan tidak

Ekstrak dan Fraksi aktivitas Daun
Karamunting
(Aiton)

(Rhodomyrtus

Hassk)

Dapat

tomentosa
menghambat

pertumbuhan bakteri Escherichia coli.
Ekstrak Daun Karamunting, Fraksi etil
asetat, dan fraksi etanol memiliki pengaruh
antibakteri dengan konsentrasi terbaik
adapun konsentrasi yang terbaik adalah

berbeda signifikan dinyatakan nilai (p) >
0,05.
Saran
Diharapkan
selanjutnya

untuk

peneliti

dilakukan penelitian lebih

lanjut untuk membuat Ekstrak Etanol Daun
Karamunting sebagai formulasi infeksi
akibat bakteri stafilokokus.
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